Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi on-line

Prosimy wybrać jeden ze sposobów dostępu,
aby przeglądać swoją instrukcję obsługi on-line.

Należy odszukać swoją instrukcję obsługi na stronie internetowej CITROËNA, w rubryce "MyCITROËN".
Ta strefa osobista stworzona "na miarę" umożliwia Państwu nawiązanie bezpośredniego
i uprzywilejowanego kontaktu z Marką.

Przeglądanie instrukcji obsługi on-line pozwala
uzyskać dostęp do najnowszych informacji,
łatwo dostrzegalnych w zakładce oznaczonej
tym piktogramem:

Jeżeli zakładka "MyCITROËN" nie jest dostępna na stronie internetowej CITROËNA Państwa
kraju, można przejrzeć swoją instrukcję obsługi pod następującym adresem:
http://service.citroen.com/ddb/
Prosimy wybrać:
język,
samochód, model,
okres edycji instrukcji obsługi odpowiadający dacie pierwszej rejestracji Państwa samochodu.

Należy wprowadzić ten kod, aby przejść bezpośrednio do swojej instrukcji
obsługi.

WITAMY
Wstęp
Wewnątrz rozdziałów znajdują się oznaczenia, które zwracają uwagę na
określoną zawartość:
kieruje do rozdziału i części ze szczegółowymi informacjami na
temat danej funkcji.
sygnalizuje ważną informację związaną z użytkowaniem
wyposażenia.
zwraca uwagę na bezpieczeństwo pasażerów i wyposażenia
samochodu.
Przedstawione wyposażenie jest seryjne, opcjonalne lub
niedostępne, w zależności od wersji nowych samochodów, i może
zmieniać się w poszczególnych krajach lub nie być dostępne we
wszystkich krajach sprzedaży.
Wszelkie naprawy samochodu należy przeprowadzać
w specjalistycznym warsztacie posiadającym informacje techniczne,
wiedzę oraz odpowiedni sprzęt. To wszystko znajdą Państwo w ASO
sieci CITROËN.

Na wszystkich kontynentach Citroën oferuje
bogatą gamę,
łączącą technologię z ideą nieustającej innowacyjności,
co potwierdza nowoczesne i kreatywne podejście do mobilności.
Dziękujemy Państwu i gratulujemy dokonanego wyboru.
Znajomość każdego elementu wyposażenia,
każdego przełącznika i każdej regulacji
zwiększa komfort i przyjemność
podczas krótkich przejazdów i długich podróży
za kierownicą Państwa nowego samochodu.

Szerokiej drogi!
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Prezentacja

Stanowisko kierowcy
1.
2.
3.
4.

Skrzynka bezpieczników.
Ogrzewanie dodatkowe,
programowane.
Zawieszenie pneumatyczne / lampki do
czytania / dodatkowa wentylacja z tyłu.
Sterowanie regulatora / ogranicznika
prędkości.

5.
6.
7.

Konfiguracja pojazdu / wysokość
wiązki światła reflektorów / światła
przeciwmgłowe przednie / tylne.
Przełączniki świateł i kierunkowskazów.
Zestaw wskaźników z wyświetlaczem.

Sterowanie wycieraczek / spryskiwacza
szyb / komputera pokładowego.
9. Stacyjka.
10. Czołowa poduszka powietrzna
kierowcy / sygnał dźwiękowy.
11. Sterowanie na kierownicy radioodtwarzacz.
8.

Konsola środkowa
1.
2.
3.
4.
5.

Radioodtwarzacz / nawigacja.
Ogrzewanie / klimatyzacja.
Schowek / popielniczka przenośna.
Gniazdko akcesoriów 12 V (maks.
180 W).
Gniazdo USB / zapalniczka.

6.
7.
8.
9.

Dynamiczna kontrola stabilności (CDS/
ASR) / inteligentna kontrola trakcji.
Pomoc podczas zjazdu.
Alarm niezamierzonego przekroczenia
linii.
Światła awaryjne.

10. Zamek centralny / kontrolka ryglowania.
11. Odmrażanie / osuszanie.
12. Dźwignia zmiany biegów.

WPROWADZENIE
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Prezentacja
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Lokalizacja

Na zewnątrz
Lewa strona:
Korek, zbiornik paliwa
Odcięcie dopływu paliwa
do silnika
Korek, zbiornik AdBlue
Uzupełnianie AdBlue
Przestrzeń ładunkowa
Drzwi tylne
Kamera cofania
Trzecie światło stopu

147-148

Wymiary

186-190, 200-203, 206-207

149
150-153
154-155

Akcesoria
Bagażnik, drążki dachowe

86-88
21

136
135

Klucz, pilot zdalnego sterowania, bateria 14-17
18, 40-42
Rozruch
Centralny zamek
22
18
Poufna karta kodowa
Alarm
19

101
163, 168

Światła tylne, kierunkowskazy, światła
przeciwmgłowe 48, 163, 167-168
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 168

Pióro wycieraczki szyby
169
Zewnętrzne lusterka wsteczne 90
166
Kierunkowskaz boczny

Pomoc przy parkowaniu tyłem 100

Światła przednie, przeciwmgłowe,
kierunkowskazy
48, 163-166
Regulacja wysokości wiązki
52
światła
Spryskiwacz reflektorów
53
Wymiana żarówek
163-166

Koło zapasowe, zmiana koła,
podnośnik, narzędzia
170-174
Pompowanie, ciśnienie
176, 196
Łańcuchy śniegowe
137

Holowanie, podnoszenie
Hak holowniczy
Wyjmowany przegub
kulisty haka

177
133-134
178-181

Hamulce, klocki
Opony, ciśnienie
Wspomaganie hamowania
Kontrola toru jazdy
Zawieszenie pneumatyczne

142, 144
176, 196
105-106
107-110
102-103

Otwieranie/zamykanie drzwi 20-22
Pilot zdalnego sterowania
14-15
Autoclose
92, 96
Zestaw do naprawy opony 175-176
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Lokalizacja

Wewnątrz

Pasy bezpieczeństwa
118-120
122-124
Poduszki powietrzne
Wyłączenie czołowej poduszki powietrznej
pasażera
123, 126-128
Hamulec postojowy, hamulec
104
ręczny
Siedzenia przednie,
regulacja
76-77
Siedzenie z amortyzacją
77
78
Kanapa z 2 miejscami

Wewnętrzne lusterko wsteczne 90
Alarm niezamierzonego
111-114
przekroczenia linii
Rozpoznawanie znaków
115-117
Automatyczne światła
drogowe
50-51
Lampka sufitowa kabiny
85, 166
Wymiana żarówki w lampce
sufitowej
163, 166

Narzędzia, podnośnik

Foteliki dziecięce 125-128, 131-132

84, 86-87
Bezpieczniki z prawej strony

Siedzenia /
kanapa tylna
79-80
Ogrzewanie / klimatyzacja
z tyłu
70-71
Mocowania ISOFIX

81, 170

129-130

Drzwi boczne przesuwne
Składany stopień
Szyby boczne przesuwne

20
89
88

159, 161

Przestrzeń ładunkowa
86-88
● zaczepy mocowania,
● ogranicznik ładunku,
● bagażnik wewnętrzny dachowy,
● wykładzina boczna,
● gniazdko 12 V,
● lampka sufitowa.
Lampa przenośna
88
Akcesoria

136

WPROWADZENIE

Gniazdo 12 V, gniazdo
USB

Akumulator (+), ładowanie,
rozruch
41, 156-158
Punkt masy (-)
140, 156

1
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Lokalizacja

Stanowisko kierowcy
Zestawy wskaźników, wyświetlacze,
liczniki
23-24
25-32
Kontrolki
Wskaźniki
33, 36-37
38-39
Wskaźnik zmiany biegu
Przełączniki oświetlenia
48-49
Automatyczne włączanie świateł 49
Automatyczne światła
50-51
drogowe
Oświetlenie towarzyszące
49
Światła postojowe
52

Stanowisko kierowcy
4-5
Kierownica, regulacja głębokości 39
Sygnał dźwiękowy
105
Sterowanie radioodtwarzaczem
przy kierownicy
222, 269

Wycieraczki przedniej /
tylnej szyby
Spryskiwacz szyb / reflektorów
Komputer pokładowy

Rozrusznik, stacyjka
Ruszanie na wzniesieniu
Otwieranie pokrywy silnika
Bezpieczniki deski
rozdzielczej

53
53
98

40-41
42

139

159-160

Konfiguracja pojazdu
92-95
Ustawianie godziny
93
Regulacja wysokości wiązki światła 52
Światła przeciwmgłowe przednie tylne
48
Zawieszenie pneumatyczne 102-103
Stop & Start
43-45
Ogrzewanie dodatkowe,
klimatyzacja z tyłu
70-71
Programowane ogrzewanie
dodatkowe
72-75

Regulator prędkości 54-56, 57-59
Ogranicznik prędkości
60-62
Stały ogranicznik prędkości
63
Lusterka wsteczne,
podnośniki szyb
Ryglowanie przestrzeni
ładunkowej

90-91
22
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Lokalizacja

99

Konfiguracja pojazdu
96-97
97
Ustawianie godziny
101
Kamera cofania
System audio − telematyki
z ekranem dotykowym
219-266
267-283
System audio

Skrzynia biegów
Pomoc przy parkowaniu

Odmrażanie − osuszanie
Centralny zamek
Kontrolka ryglowania
Sygnał/światła awaryjne

Wentylacja, ogrzewanie,
A/C
65-67, 68-69
● klimatyzacja ręczna,
● klimatyzacja automatyczna
jednostrefowa,
● zamknięty obieg powietrza.

38-39
100-101

64
22
22
104

Alarm niezamierzonego
przekroczenia linii
111-114
Wspomaganie podczas zjazdu 110
Inteligentna kontrola trakcji
109
ASR, CDS
107-108

WPROWADZENIE

Chronotachograf

Wyposażenie kabiny
81-85
● zapalniczka,
● schowek przedni − chłodzony,
● półka podsufitowa,
● popielniczka wyjmowana,
● lampki sufitowe,
● gniazdo 12 V / gniazdo USB,
● stolik do pisania / wspornik
wielofunkcyjny,
● schowki.

1
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Lokalizacja

Dane techniczne − Obsługa

Poziomy
141-143
● wskaźnik oleju,
● płyn hamulcowy,
● płyn do spryskiwaczy szyb /
reflektorów,
● płyn układu kierowniczego ze
wspomaganiem,
● płyn chłodzący.

Wymiana pióra wycieraczki
szyby

169

Odwadnianie, filtr oleju
napędowego
Filtr cząstek stałych
Czystość spalin

Żarówki, oświetlenie, wymiana
żarówek
163-168
Osłony zimowe
89

Kontrole
144-146
● akumulator,
● filtr powietrza/kabiny,
● filtr oleju,
● manualna skrzynia biegów,
● hamulec postojowy,
● tarcze i klocki hamulcowe.

Otwieranie pokrywy silnika,
podpórka
139
140
Pod pokrywą silnika
Etykiety / Środki ostrożności 182-185
Silniki
191-192

Bezpieczniki silnika
Elementy identyfikacyjne, numer
seryjny, lakier, opony
196

145
146
34, 153

Wymiary
		
Masy

186-190,
200-203, 206-207
193-195

159, 162
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Samochód & Środowisko naturalne

Środowisko naturalne
Jako użytkownicy pojazdu mogą Państwo
wnieść wkład w ochronę środowiska
naturalnego pod warunkiem przestrzegania
następujących zasad:
uprawiać łagodny styl jazdy, bez
nagłego i częstego przyspieszania,
przestrzegać terminów przeglądów
wykonywanych w ASO sieci CITROËN,
upoważnionej do zbiórki akumulatorów
i zużytych płynów,
nie stosować dodatków do oleju
silnikowego, ponieważ szkodzą one
silnikowi i systemowi oczyszczania
spalin.

Prosimy zapoznać się z zaleceniami
dotyczącymi ekonomicznej jazdy
podanymi na końcu tego rozdziału.

WPROWADZENIE

CITROËN działa wraz z Państwem na rzecz
ochrony środowiska naturalnego.
Zapraszamy do odwiedzenia strony
www.citroen.com

1

12

Samochód & Środowisko naturalne

Ekojazda
Ekojazda jest sposobem jazdy, który
pozwoli kierowcy zmniejszyć zużycie
paliwa i emisję CO2.

Lepsze wykorzystanie skrzyni
biegów
W przypadku manualnej skrzyni biegów
ruszać powoli i nie czekać ze zmianą
biegu na wyższy. Podczas przyspieszania
zmieniać biegi dość wcześnie. Niektóre
samochody wyposażone są we wskaźnik
zmiany biegu, który zaleca zmianę biegu
na najbardziej odpowiedni; jeżeli wyświetli
się w zestawie wskaźników, zaleca się
wykonanie zmiany biegu.

Zachowanie spokojnego sposobu prowadzenia
Przestrzegać bezpiecznej odległości
między pojazdami, starać się hamować
silnikiem zamiast hamulcem głównym,
stopniowo naciskać pedał przyspieszenia.
Takie zachowanie przyczynia się do
zmniejszenia zużycia paliwa, zmniejszenia
emisji CO2 oraz ograniczenia hałasu.
Przy płynnej jeździe, jeżeli samochód
wyposażony jest w przełącznik "Cruise"
przy kierownicy, włączać regulator
prędkości już od 30 km/h.

Efektywne wykorzystanie
wyposażenia elektrycznego

Przed wyjazdem, jeżeli w kabinie jest
gorąco, przewietrzyć ją, opuszczając szyby
i otwierając nawiewy, a dopiero potem
uruchomić klimatyzację.
Powyżej 50 km/h zamknąć szyby
i pozostawić otwarte nawiewy.
Wykorzystać wyposażenie umożliwiające
zmniejszenie temperatury w kabinie.

Gdy tylko temperatura osiągnie odpowiedni
poziom, wyłączać klimatyzację, chyba że
jej regulacja odbywa się automatycznie.
Wyłączać przełączniki odmrażania
i osuszania szyb, jeżeli nie są wyłączane
automatycznie.
Jak najszybciej wyłączać podgrzewanie
fotela.
Nie używać reflektorów i świateł
przeciwmgłowych, gdy warunki
bezpieczeństwa tego nie wymagają.
Uruchamiać silnik tuż przed rozpoczęciem
jazdy (głównie zimą). Kabina nagrzewa się
szybciej podczas jazdy.
Przed opuszczeniem samochodu odłączyć
urządzenia przenośne.
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Samochód & Środowisko naturalne

Rozłożyć ciężar na całej powierzchni
samochodu.
Ograniczyć obciążenie samochodu
i zminimalizować opór aerodynamiczny
(belki dachowe, relingi dachowe,
przyczepa...).
Po zakończeniu sezonu zimowego zdjąć
opony zimowe i założyć opony letnie.

Przestrzeganie zaleceń
dotyczących obsługi

Regularnie kontrolować na zimno ciśnienie
w ogumieniu, które powinno być zgodne
z etykietą znajdującą się na ramie drzwi po
stronie kierowcy.
Wykonywać tę kontrolę szczególnie:
przed długą podróżą,
przed każdym sezonem,
po długim postoju.
Pamiętać również o kole zapasowym
oraz oponach przyczepy i przyczepy
kempingowej.

Regularnie wykonywać obsługę
samochodu (olej, filtr oleju, filtr powietrza,
filtr kabiny...) i przestrzegać terminów
przeglądów zalecanych w planie
obsługowym producenta.

W przypadku silnika Diesla BlueHDi, gdy
system SCR jest uszkodzony, samochód
zaczyna zanieczyszczać środowisko; należy
jak najszybciej zgłosić się do ASO sieci
CITROËN albo do warsztatu specjalistycznego,
aby doprowadzić poziom emisji tlenków azotu
do wartości zgodnej z przepisami.
Jeżeli zbiornik paliwa ma być całkowicie
zatankowany, nie należy dolewać
paliwa po trzecim odcięciu zasilania
z dystrybutora.
W przypadku nowego samochodu dopiero
po 3000 km można zauważyć regularność
w średnim zużyciu paliwa.

WPROWADZENIE

Ograniczanie przyczyn
nadmiernego zużycia paliwa

1
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Otwieranie

Pilot zdalnego sterowania 3-przyciskowy
Odryglowanie kabiny

Odryglowanie przestrzeni
ładunkowej

Naciśnięcie tego przycisku
powoduje odryglowanie kabiny
samochodu.
Wewnętrzna lampka sufitowa
zapali się na krótko, a kierunkowskazy
zamigają dwukrotnie.
Kontrolka zamka centralnego, usytuowana
na desce rozdzielczej, gaśnie.

Naciśnięcie tego przycisku
powoduje odryglowanie drzwi
bocznych oraz drzwi tylnych
przestrzeni ładunkowej.
Kierunkowskazy migają dwukrotnie.
Naciśnięcie tego przycisku wyłącza alarm,
jeżeli Państwa samochód go posiada.

Centralny zamek
Naciśnięcie przycisku umożliwia
zaryglowanie wszystkich drzwi
samochodu, kabiny i przestrzeni
ładunkowej.
Jeżeli jakieś drzwi są otwarte lub źle
zamknięte, centralny zamek nie działa.
Kierunkowskazy zapalą się i zgasną.
Jeżeli Państwa samochód posiada takie
wyposażenie, naciśnięcie tego przycisku
włącza alarm.
Kontrolka zamka centralnego,
usytuowana na desce
rozdzielczej, zapala się i miga.

Superzamek
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Otwieranie

Dwukrotne naciśnięcie przycisku
pozwala włączyć superzamek.
Włączenie superzamka
uniemożliwia otworzenie drzwi od
wewnątrz i z zewnątrz.
Wskaźniki kierunkowskazów zamigają
trzykrotnie.
Nigdy nie pozostawiać osób wewnątrz
samochodu, gdy włączony jest
superzamek.

Zamek centralny – ryglowanie

Zamek centralny – odryglowanie

Długie naciśnięcie tego przycisku
umożliwia równoczesne
zaryglowanie wszystkich drzwi
samochodu. Jeżeli którekolwiek
drzwi są otwarte lub niedomknięte, zamek
centralny nie zadziała.
Kierunkowskazy migają dwukrotnie.
Jeżeli Państwa samochód posiada takie
wyposażenie, naciśnięcie tego przycisku
włącza alarm.

Naciśnięcie tego przycisku
umożliwia równoczesne
odryglowanie wszystkich drzwi
samochodu.
Wewnętrzna lampka sufitowa zapala się na
chwilę i kierunkowskazy migają dwukrotnie.
Jeżeli Państwa samochód posiada takie
wyposażenie, naciśnięcie tego przycisku
włącza alarm.
Kontrolka zamka centralnego, usytuowana
na desce rozdzielczej, gaśnie.

Kontrolka zamka centralnego,
usytuowana na desce
rozdzielczej, zapala się i miga.

Składanie / rozkładanie klucza
Nacisnąć ten przycisk w celu
wysunięcia klucza.
Aby złożyć klucz, należy nacisnąć
przycisk, a następnie złożyć klucz
w obudowie.
Jeżeli przycisk nie zostanie naciśnięty,
istnieje ryzyko uszkodzenia
mechanizmu.

GOTOWY DO DROGI

Pilot zdalnego sterowania 2-przyciskowy
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Klucz

Bateria pilota zdalnego sterowania

Umożliwia zaryglowanie i odryglowanie
zamków samochodu, zamykanie i otwieranie
korka wlewu paliwa oraz uruchamianie
i wyłączanie silnika.

Oznaczenie: CR 2032/3 V.

-

-

Wymiana baterii
-

-

Nacisnąć przycisk w celu wysunięcia
klucza.
Przekręcić śrubę 1 z kłódki zamkniętej
na kłódkę otwartą za pomocą cienkiego
wkrętaka.
Podważyć wkrętakiem w celu wyjęcia
obudowy gniazda baterii 2.

Podnieść obudowę i wymienić
baterię 3 przestrzegając kierunku
biegunów.
Zamknąć obudowę gniazda
baterii 2 wewnątrz klucza i zablokować ją
za pomocą wkrętaka 1.

Istnieje niebezpieczeństwo
uszkodzenia, jeżeli wymieniana bateria
jest nieodpowiednia.
Stosować jedynie baterie identyczne lub
tego samego typu co baterie zalecane przez
sieć CITROËNA. Zużyte baterie należy
oddać do punktu zbierającego tego typu
odpady.

Otwieranie

Typ klucza

17

Podsumowanie głównych funkcji klucza
Odryglowanie kabiny

Zaryglowanie drzwi

Obrót w lewo (po stronie
kierowcy).

Obrót w prawo (po stronie
kierowcy).

Kierunkowskazy

2 mignięcia.

1 mignięcie.

2 mignięcia.

Kontrolka zamka centralnego na
desce rozdzielczej

Zgaszona.

Świeci przez około 3 sekundy,
a później miga.

Miga.

Klucz zwykły
Klucz z pilotem zdalnego
sterowania

Odryglowanie drzwi tylnych
-

Sygnalizacja

GOTOWY DO DROGI

Użycie klucza w zamku drzwi kierowcy nie daje możliwości włączania/wyłączania alarmu.
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ELEKTRONICZNA BLOKADA ROZRUCHU
Wszystkie klucze sterują mechanizmem
elektronicznej blokady rozruchu.
Mechanizm ten blokuje układ zasilania
silnika. Aktywuje się automatycznie
w momencie wyjęcia klucza ze stacyjki.
Po włączeniu zapłonu między kluczem
a mechanizmem elektronicznej blokady
zapłonu następuje wymiana danych.
Kontrolka zapala się po
włączeniu zapłonu, klucz
rozpoznany, uruchomienie
silnika możliwe.
Jeżeli klucz nie zostanie rozpoznany,
uruchomienie silnika jest niemożliwe.
Wymienić klucz i sprawdzić uszkodzony
klucz w ASO sieci CITROËN.

Praktyczne wskazówki
Numer kluczy należy starannie zapisać,
co umożliwi w przypadku ich zgubienia
skuteczniejszą i szybszą interwencję
sieci CITROËNA po podaniu tego numeru
i poufnej karty kodowej.
Nie przeprowadzać żadnych modyfikacji
w systemie elektronicznej blokady zapłonu.

Manipulowanie pilotem zdalnego sterowania,
nawet w kieszeni, może przypadkowo
odblokować drzwi samochodu.
Jednoczesne używanie innych urządzeń
wysyłających fale o wysokiej częstotliwości
(telefony komórkowe, alarmy domowe...)
może spowodować chwilowe zakłócenia
działania pilota zdalnego sterowania.
Za wyjątkiem procedury reinicjalizacji pilot
zdalnego sterowania nie działa dopóki
klucz znajduje się w stacyjce, nawet przy
wyłączonym zapłonie.
Podczas zakupu używanego samochodu:
należy sprawdzić, czy otrzymali Państwo
poufną kartę kodową,
należy wczytać klucze w ASO
sieci CITROËN, aby upewnić się,
że otrzymane klucze są jedynymi,
mogącymi uruchomić samochód.

Jazda z zaryglowanymi drzwiami może
utrudnić ewentualną akcję ewakuacji
pasażerów z kabiny.
Ze względów bezpieczeństwa, jeżeli
pozostawimy w samochodzie dzieci, zawsze
wyjmujemy kluczyk ze stacyjki.

POUFNA KARTA KODOWA
Przekazywana podczas odbioru samochodu
wraz z kompletem kluczy zapasowych.
Na karcie znajduje się kod identyfikacyjny
niezbędny w przypadku naprawy
elektronicznej blokady zapłonu w ASO sieci
CITROËN. Kod ukryty jest pod paskiem folii,
zdejmowanym tylko w razie konieczności.
Kartę należy przechowywać w bezpiecznym
miejscu, nigdy w samochodzie.
W razie dłuższej podróży lub przejazdu,
zaleca się trzymać kartę wraz
z dokumentami osobistymi.

Awaria pilota zdalnego sterowania

Praktyczne wskazówki

Jeżeli Państwa samochód wyposażony jest
w alarm przeciwwłamaniowy.
Zapewnia on:
zabezpieczenie perymetryczne
zewnętrzne dzięki czujnikom na
elementach otwieranych (drzwi, pokrywa
silnika) oraz na zasilaniu elektrycznym,
zabezpieczenie przed podnoszeniem*.

Odryglować drzwi za pomocą klucza
w zamku, włącza się alarm.
Włączyć stacyjkę, rozpoznanie kodu klucza
wyłączy alarm.

Aby szybko wyłączyć syrenę alarmu
włączoną przez nieuwagę:
włączyć zapłon, identyfikacja kodu
klucza wyłączy alarm,
nacisnąć przycisk odryglowania (kabina
i klucz) na pilocie zdalnego sterowania.
Aby uniknąć aktywacji alarmu, na przykład
podczas mycia, należy zaryglować
samochód za pomocą klucza.
Odryglowanie samochodu za pomocą pilota
zdalnego sterowania wyłącza automatycznie
syrenę.

Aktywacja alarmu
Najpierw należy upewnić się, czy wszystkie
elementy otwierane są prawidłowo
zamknięte (drzwi, pokrywa komory silnika).
Alarm aktywowany jest poprzez
wciśnięcie kłódki, zabezpieczenia
są aktywowane po kilku
sekundach.
Gdy alarm znajduje się w trybie czuwania,
jakakolwiek próba włamania powoduje
włączenie syreny na około 30 sekund oraz
zapalenie się świateł kierunkowskazów.
Alarm przechodzi w tryb
czuwania, ale jego uruchomienie
zostaje zapamiętane i jest
sygnalizowane szybkim miganiem
kontrolki elektronicznej blokady
rozruchu, przez około 10 sekund po
włączeniu stacyjki.
Alarm włącza się również po odcięciu
zasilania elektrycznego, przy jego
ponownym podłączeniu.

Zaryglowanie drzwi kluczem w zamku
nie włącza alarmu.

Wyłączenie za pomocą pilota zdalnego sterowania
Po naciśnięciu tego przycisku
przejście w stan czuwania
odbywa się w momencie
odryglowania samochodu.

Wyłączenie zabezpieczenia przed
podnoszeniem pojazdu*
Nacisnąć ten przycisk, aby
wyłączyć zabezpieczenie
(np. w przypadku holowania
pojazdu z włączonym
alarmem).
Zabezpieczenie pozostaje aktywne do
otwarcia zamka centralnego drzwi.

* W zależności od silnika.

GOTOWY DO DROGI

Alarm
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Bezpieczeństwo dzieci

Drzwi przednie

Uniemożliwia otwarcie bocznych drzwi
przesuwnych od wewnątrz.
Nacisnąć przycisk znajdujący się na bocznej
części drzwi.

Użyć odpowiedniego przycisku pilota
zdalnego sterowania albo użyć klucza
w zamku drzwi kierowcy, aby odryglować
drzwi.
Pociągnąć klamkę do siebie.

Drzwi boczne przesuwne
Prosimy zwracać uwagę na czystość
prowadnicy podłogowej. Jej zabrudzenie
może uniemożliwić przesuwanie drzwi.

Od zewnątrz
Pociągnąć klamkę do siebie i do tyłu.
Nie jeździć przy otwartych drzwiach
bocznych przesuwnych.

Od wewnątrz
Aby odryglować i otworzyć, pociągnąć
klamkę do tyłu.
Całkowicie otworzyć drzwi aż do
zablokowania mechanizmu u podstawy
drzwi.
Aby odblokować i zamknąć, pociągnąć
klamkę, przesuwając jednocześnie drzwi.
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Drzwi tylne

Otwieranie / Zamykanie
Aby otworzyć, pociągnąć klamkę do siebie,
a następnie pociągnąć dźwignię, aby
otworzyć lewe skrzydło.
Dwa skrzydła otwierają się pod kątem 96°.
Aby zamknąć, zacząć od lewego skrzydła,
a następnie zamknąć prawe skrzydło drzwi.

Otwieranie pod kątem 180°
Jeżeli samochód jest wyposażony
w składany ogranicznik, daje on możliwość
otwarcia drzwi pod kątem mieszczącym się
w przedziale od 96° do 180°.
Nacisnąć przycisk, umieszczony na płycie
drzwi w celu zwiększenia kąta otwierania.
Ogranicznik złoży się automatycznie
podczas zamykania.

Od wewnątrz
Pociągnąć do siebie klamkę usytuowaną
na płacie drzwi, a następnie pchnąć, aby
otworzyć prawe drzwi.
Nacisnąć dźwignię, aby otworzyć lewe
drzwi.
Aby zamknąć, zacząć od lewych drzwi,
a następnie zamknąć prawe drzwi.

Nie jechać z otwartymi tylnymi
drzwiami.

GOTOWY DO DROGI

Od zewnątrz
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Przestrzeń ładunkowa
Naciśnięcie powoduje
zaryglowanie lub odryglowanie
drzwi bocznych oraz drzwi
tylnych z kabiny. Po zaryglowaniu
kontrolka pozostaje zapalona.

Zabezpieczenie przed wtargnięciem

Ryglowanie / odryglowanie od
wewnątrz

Kontrolka przełącznika:
-

Kabina i przestrzeń ładunkowa
Naciśnięcie powoduje centralne
zaryglowanie albo odryglowanie
elektryczne, jeżeli drzwi są
zamknięte.
Otworzenie drzwi jest zawsze możliwe od
wewnątrz.
Jeżeli jedne z drzwi są otwarte lub źle
zamknięte, centralny zamek nie działa.

-

zapala się, jeżeli drzwi
są zaryglowane, z chwilą
włączenia zapłonu,
a następnie miga przy zaryglowanych
drzwiach, w samochodzie stojącym
z wyłączonym silnikiem.

Przełącznik jest nieaktywny, jeżeli samochód
został zaryglowany za pomocą pilota
zdalnego sterowania lub klucza z zewnątrz.

Praktyczne wskazówki
Należy pamiętać, że zaryglowane drzwi
podczas jazdy mogą utrudnić akcję
ratowniczą w razie wypadku.

W jadącym samochodzie, po przekroczeniu
prędkości około 20 km/h, następuje
automatyczne zaryglowanie drzwi kabiny
oraz drzwi przestrzeni ładunkowej.
Do momentu otworzenia dowolnych drzwi,
pozostają one zaryglowane.
Aktywacja / wyłączenie funkcji
Parametry funkcji można wprowadzać
przyciskiem MODE w menu "Autoclose",
wybrać "ON" albo "OFF".
Patrz rubryka "Technologia na
pokładzie – Konfiguracja pojazdu".

Kontrolka otwarcia
Jeżeli ta kontrolka zapali się, należy
sprawdzić prawidłowe zamknięcie
wszystkich drzwi oraz pokrywy silnika.

Kamera cofania
Gdy samochód stoi, po otwarciu tylnych
drzwi kamera włącza się i przekazuje obraz
na ekran zainstalowany w kabinie.
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Zestaw wskaźników / Wyświetlacz poziomu 1

Zestawy wskaźników
1.
2.
3.
4.
5.

Prędkościomierz (km/h lub mph).
Wyświetlacz.
Wskaźnik poziomu paliwa.
Temperatura płynu chłodzącego.
Obrotomierz (obr./min x 1000)

W
-

-

dolnej części:
Godzina,
Temperatura na zewnątrz,
Przebieg w kilometrach/milach,
Komputer pokładowy (zasięg, zużycie
paliwa...),
Wysokość wiązki światła reflektorów,
Programowany alarm przekroczenia
prędkości,
Regulator albo ogranicznik prędkości,
Wskaźnik zmiany biegu,
Stop & Start.

W
-

górnej części:
Data,
Wskaźnik serwisowy,
Komunikaty alarmowe,
Komunikaty o stanie funkcji,
Konfiguracja samochodu.

-

GOTOWY DO DROGI

Wyświetlacz poziomu 1
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Wyświetlacz poziomu 2

Zestaw wskaźników / Wyświetlacz poziomu 2

W
-

górnej części:
Godzina,
Temperatura zewnętrzna,
Kontrolki ostrzegawcze lub stanu,
Regulator lub ogranicznik prędkości.

W
-

prawej części:
Data,
Wskaźnik przeglądów,
Komputer pokładowy (zasięg, zużycie
paliwa...),
Komunikaty alarmowe,
Komunikaty o stanie funkcji,
Konfiguracja samochodu,
Wysokość snopa światła reflektorów,
Przebieg w kilometrach/milach.

-
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Kontrolki

Kontrolka

Service

Hamulec
postojowy

Poziom płynu
hamulcowego

+

stan

znaczenie

Rozwiązanie − działanie

zapalona
czasowo.

usterki mniej ważne.

Skontaktować się z ASO sieci CITROËN albo
z warsztatem specjalistycznym.

zapalona na
stałe, towarzyszy
jej sygnał
dźwiękowy.

poważne usterki.
i/lub
usterka związana z silnikiem.

Zapisać komunikat alarmowy i skontaktować się z ASO
sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym.

zapalona.

hamulec zaciągnięty lub
nieprawidłowo zwolniony.

Zwolnić hamulec postojowy, kontrolka zgaśnie.

zapalona.

niski poziom płynu.

Uzupełnić stan za pomocą płynu zalecanego przez
CITROËNA.
Natychmiast się zatrzymać.
Wyłączyć zapłon, skontaktować się z ASO sieci
CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

zapalona na stałe,
pomimo odpowiedniego
poziomu.

Elektroniczny
rozdzielacz siły
hamowania

zapalona.

usterka systemu.

Natychmiast się zatrzymać.
Skontaktować się z ASO sieci CITROËN albo
z warsztatem specjalistycznym.

System ABS

zapalona.

usterka systemu.

Samochód zachowuje klasyczne hamowanie bez
wspomagania. Radzimy jednak zatrzymanie się i kontakt
z ASO sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym.

GOTOWY DO DROGI

Po każdym uruchomieniu silnika: zapala się seria kontrolek, co sygnalizuje kontrolny autotest. Po chwili kontrolki gasną.
Przy pracującym silniku zapalenie lub miganie kontrolki oznacza alarm. Pierwszemu alarmowi może towarzyszyć sygnał
dźwiękowy oraz komunikat na wyświetlaczu. "Nie bagatelizować tych ostrzeżeń."
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Kontrolka

Temperatura
płynu
chłodzącego

Ciśnienie oleju
silnikowego

Ładowanie
akumulatora

Czujnik otwarcia

znaczenie

Rozwiązanie − działanie

zbyt wysoka temperatura płynu
chłodzącego.
i/lub
nienaturalne zwiększenie.

Zatrzymać się i wyłączyć zapłon.
Zaczekać na odpowiednie ostygnięcie układu.
Wzrokowo skontrolować poziom.
Rubryka "Kontrole − Poziomy i kontrole".
Jeżeli poziom jest niewystarczający, należy go uzupełnić.
Jeżeli poziom jest prawidłowy, skontaktować się z ASO
sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym.

miga kilka
sekund, a na
wyświetlaczu
pojawia się
komunikat.

poważne pogorszenie jakości
oleju w silniku.

Wymienić olej w silniku możliwie jak najszybciej.
Po drugim poziomie alarmu osiągi silnika będą
ograniczone.

zapalona
chwilowo albo
pozostaje
zapalona na
stałe, a silnik
pracuje.

brak oleju.
albo
poważna usterka.

Zatrzymać się i wyłączyć zapłon.
Sprawdzić poziom ręcznie.
Rubryka "Kontrole - Poziomy i kontrole".
Jeżeli poziom jest niewystarczający, należy go uzupełnić.
Jeżeli poziom jest prawidłowy, skontaktować się z ASO
sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym.

zapalona.

usterka w układzie ładowania
albo uszkodzenie akumulatora.

Sprawdzić końcówki akumulatora.
Rubryka "Szybka pomoc − Akumulator rozładowany".

pozostaje
zapalona na
stałe lub miga
pomimo kontroli.

usterka zapłonu lub wtrysku.

Skontaktować się z ASO sieci CITROËN albo
z warsztatem specjalistycznym.

zapalona.

jeden z elementów otwieranych
źle zamknięty.

Sprawdzić, czy zamknięte są drzwi kabiny, drzwi tylne
i boczne, pokrywa silnika.

stan
na H w strefie
czerwonej.
zapalona,
wskaźnik
w strefie
czerwonej.

Kontrolka

stan

znaczenie

Rozwiązanie − działanie

zapalona, potem
miga.

kierowca nie zapiął swojego
pasa bezpieczeństwa.

Pociągnąć za pas, a następnie włożyć klamrę do
sprzączki ryglującej.

zapalona
i włącza
się sygnał
dźwiękowy.

podczas jazdy, kierowca
nie zapiął swojego pasa
bezpieczeństwa.

Sprawdzić zablokowanie, pociągając za pas.
Rubryka "Bezpieczeństwo − Pasy bezpieczeństwa".

Układ
kierowniczy ze
wspomaganiem

zapalona,
towarzyszy
jej sygnał
dźwiękowy
ikomunikat na
wyświetlaczu.

usterka systemu.

Samochód zachowuje sterowność, ale bez
wspomagania.
Zlecić sprawdzenie przez ASO sieci CITROËN albo
przez warsztat specjalistyczny.

Poduszka
powietrzna
czołowa/boczna

zapalona lub
miga.

usterka poduszki powietrznej
albo napinacza pasa
bezpieczeństwa.

Zlecić sprawdzenie przez ASO sieci CITROËN albo
przez warsztat specjalistyczny.
Rubryka "Bezpieczeństwo − Poduszki powietrzne".

Zawieszenie
pneumatyczne

zapalona.

usterka systemu.

Zlecić sprawdzenie przez ASO sieci CITROËN albo
przez warsztat specjalistyczny.

Klocki
hamulcowe

zapalona.

zużycie klocków przednich
hamulców.

Zlecić wymianę klocków hamulcowych przez ASO sieci
CITROËN albo przez warsztat specjalistyczny.

Niezapięty pas
bezpieczeństwa

GOTOWY DO DROGI
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Kontrolka

stan

znaczenie

Rozwiązanie − działanie

miga.

działanie.

System poprawia zdolność trakcyjną oraz stabilność
kierunkową pojazdu.

zapalona,
towarzyszy
jej sygnał
dźwiękowy
i komunikat na
wyświetlaczu.

usterka systemu albo pomocy
przy ruszaniu na wzniesieniu.

zapalona.

usterka Systemu kontroli trakcji.

Filtr cząstek
stałych

zapalona.

regeneracja filtra cząstek
stałych.

Zaleca się pozostawienie włączonego silnika aż do
zgaśnięcia kontrolki, aby faza regeneracji zakończyła
się.
Rubryka "Kontrole − Poziomy i kontrole".

Autodiagnostyka
silnika

zapalona.

usterka silnika lub systemu
utrzymania czystości spalin.

Jak najszybciej przeprowadzić kontrolę w ASO sieci
CITROËN albo w warsztacie specjalistycznym.

zapalona.

opona bez powietrza albo
przebita.

Zatrzymać się i wyłączyć zapłon.
Zmienić koło albo je naprawić.

zapalona, wraz
z kontrolką
serwisową.

uszkodzony czujnik.

Zlecić sprawdzenie przez ASO sieci CITROËN albo
przez warsztat specjalistyczny.

CDS/ASR

Wykrywanie
niskiego
ciśnienia
w oponach

Skontaktować się z ASO sieci CITROËN albo
z warsztatem specjalistycznym.
Rubryka "Bezpieczeństwo − Bezpieczeństwo podczas
jazdy".
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Alarm
niezamierzonego
przekroczenia
linii

stan
miga wraz
z towarzyszącym
sygnałem
dźwiękowym.

znaczenie
niezamierzone przekroczenie
linii z lewej strony.
niezamierzone przekroczenie
linii z prawej strony.

Rozwiązanie − działanie
Obrócić kierownicę w przeciwnym kierunku, aby
powrócić na właściwy tor jazdy.

zapalona.

klucz włożony do stacyjki nie
zostaje rozpoznany.
Rozruch jest niemożliwy.

Zmienić klucz i zlecić sprawdzenie wadliwego klucza
przez ASO sieci CITROËN.
Rubryka "Gotowy do drogi − Elementy otwierane".

zapalona przez
około 10 sekund
po włączeniu
zapłonu.

włączenie alarmu.

Zlecić sprawdzenie stanu zamków przez ASO sieci
CITROËN albo przez warsztat specjalistyczny.

Obecność wody
w filtrze oleju
napędowego

zapalona,
towarzyszy jej
komunikat na
wyświetlaczu.

woda w filtrze paliwa.

Opróżnić filtr w ASO sieci CITROËN albo w warsztacie
specjalistycznym.
Rubryka "Kontrole − Poziomy i kontrole".

AdBlue

zapalona, potem
miga i towarzyszy
jej komunikat na
wyświetlaczu.

zmniejszenie zasięgu jazdy.

Należy szybko uzupełnić poziom AdBlue.
Nie czekać do zasięgu 0 km, ponowny rozruch będzie
niemożliwy!
Rubyka "Kontrole − AdBlue".

zapalona,
wskaźnik znajduje
się w polu E.

niski poziom paliwa.

Jak najszybciej uzupełnić poziom paliwa.
Zużycie rezerwy paliwa zależy od stylu jazdy, profilu
drogi, upływu czasu oraz przejechanych kilometrów od
momentu zapalenia się kontrolki.

miga.

usterka systemu.

Skontaktować się z ASO sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym.

Elektroniczna
blokada
rozruchu

Minimalny
poziom paliwa

GOTOWY DO DROGI
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Kontrolka

stan

znaczenie

Rozwiązanie − działanie

zapalona.

warunki klimatyczne wymagają
włączenia świec żarowych.

Zaczekać aż zgaśnie kontrolka, a dopiero potem
włączyć rozrusznik.

wybór ręczny.

Obrócić pierścień przełącznika świateł do drugiego
położenia.

Światła drogowe

pociągnięcie przełącznika do
siebie.

Pociągnąć ponownie za przełącznik świateł, aby
powrócić do świateł mijania.

Automatyczne
światła drogowe

zapalona.

włączenie funkcji z poziomu
menu "MODE".

Włączanie i wyłączanie świateł drogowych jest
sterowane automatycznie w zależności od warunków
jazdy i ruchu drogowego.
Rubryka "Technologia na pokładzie − Konfiguracja
samochodu".

Kierunkowskazy

miga i włącza
się sygnał.

zmiana kierunku jazdy za pomocą
przełącznika oświetlenia.

W prawo: przesunąć przełącznik w górę.
W lewo: przesunąć przełącznik w dół.

Reflektory
przeciwmgłowe
przednie

zapalona.

wciśnięty przycisk na panelu
sterowania MODE.

Wybór ręczny.
Reflektory działają tylko wtedy, gdy zapalone są światła
mijania.

Światła
przeciwmgłowe
tylne

zapalona.

wciśnięty przycisk na panelu
sterowania MODE.

Wybór ręczny.
Światła działają tylko wtedy, gdy zapalone są światła
mijania.
W warunkach normalnej widoczności należy je zgasić.

Regulator
prędkości

zapalona.

wybrany regulator.

Wybór ręczny.
Rubryka "Ergonomia i komfort − Przełączniki przy
kierownicy".

Świece żarowe
silnika Diesla
Światła mijania

zapalona.

Wyświetlacz

stan

znaczenie

Rozwiązanie − działanie

Temperatura /
Gołoledź

kontrolka
gołoledzi, miga
temperatura,
a na
wyświetlaczu
wyświetla się
komunikat.

na drodze może występować
gołoledź.

Zwiększyć czujność i nie hamować zbyt ostro.
Rubryka "Bezpieczeństwo − Bezpieczeństwo podczas
jazdy".

Data / godzina

regulacja: daty,
godziny.

konfiguracja w menu MODE.

Rubryka "Technologia na pokładzie − Konfiguracja
pojazdu".

Wysokość
wiązki światła

regulacja
reflektorów.

Położenie od 0 do 3
w zależności od przewożonego
ładunku.

Wyregulować przełącznikami na panelu sterowania
MODE.
Rubryka "Ergonomia i komfort − Przełączniki przy
kierownicy".

Klucz serwisowy

klucz obsługowy
pozostaje
zapalony

zbliżający się termin przeglądu.

Patrz lista kontroli w planie obsługowym producenta,
a następnie wykonać przegląd w ASO sieci.

zapalona.

przejście silnika do trybu STOP
po zatrzymaniu pojazdu.

Gdy kierowca chce ruszyć, kontrolka gaśnie, a silnik
automatycznie uruchamia się w trybie START.

miga kilka
sekund,
a później
gaśnie.

chwilowa niedostępność trybu
STOP.

Szczególne przypadki trybu STOP.
Rubryka "Gotowy do drogi − Rozruch i zatrzymywanie".

Stop & Start

GOTOWY DO DROGI
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Wyświetlacz
Wskaźnik
zmiany biegu

Ogranicznik
prędkości

wyświetla

znaczenie

Rozwiązanie − działanie

strzałka do góry.

możliwość włączenia wyższego
biegu.

Rubryka "Gotowy do drogi − Skrzynia biegów
i kierownica".

zapalony
z "OFF".

ogranicznik wybrany
i nieaktywny.

zapalony.

ogranicznik włączony.

Wybór ręczny.
Rubryka "Ergonomia i komfort − Przełączniki przy
kierownicy".

Poziom paliwa jest sprawdzany po każdym włączeniu
zapłonu.
Wskaźnik ustawiony na:
F (Full – pełny): zbiornik jest pełny.
E (Empty – pusty): napoczęta rezerwa, kontrolka
minimalnego poziomu zapala się na stałe.
Rezerwa w zbiorniku paliwa na początku alarmu wynosi
około:
10 litrów w zbiornikach o pojemności 60 i 90 litrów,
12 litrów w zbiorniku o pojemności 120 litrów.
Zbiorniki o innych pojemnościach są dostępne jako
wyposażenie opcjonalne.
60 litrów (wszystkie silniki),
120 litrów (oprócz silników Euro 6).
Zapoznać się z informacjami w rubryce
"Kontrole – Paliwo".

Temperatura płynu
chłodzącego
Wskazówka ustawiona między C
(Cold − temperatura niska) a H (Hot −
temperatura wysoka): działanie normalne.
W szczególnie trudnych warunkach
eksploatacji lub w klimacie gorącym
wskazówka może zbliżyć się do oznaczenia
czerwonego.

Jeżeli wskazówka nadal pozostaje w strefie
czerwonej, skontaktować się z ASO sieci
CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym.
Sprawdzać regularnie poziom płynu
chłodzącego.
Zapoznać się z informacjami w rubryce
"Kontrole − Poziomy płynów i kontrole".

GOTOWY DO DROGI

Wskaźnik paliwa

Jeżeli wskazówka znajdzie się w strefie
czerwonej lub zapali się kontrolka:
natychmiast zatrzymać samochód,
wyłączyć zapłon. Wentylator może
pracować jeszcze przez pewien czas do
około 10 minut.
poczekać, aż silnik ostygnie,
skontrolować poziom płynu i w razie
potrzeby uzupełnić stan.
W razie uzupełniania
Uwaga, układ chłodzenia jest pod
ciśnieniem.
W celu uniknięcia niebezpieczeństwa
poparzeń używać szmatki, odkręcić lekko
korek o dwa obroty i poczekać, aż spadnie
ciśnienie.
Następnie sprawdzić poziom, wyjąć korek
i uzupełnić stan płynu.
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Oczyszczanie spalin

Wykrywanie niskiego ciśnienia w ogumieniu

EOBD (European On Board Diagnosis)
jest to europejski system diagnostyki
pokładowej, odpowiadający między innymi
za dopuszczalne normy emisji:
CO (tlenku węgla),
HC (węglowodorów niespalonych),
NOx (tlenków azotu), wykrywanych za
pomocą sondy lambda znajdującej się
za katalizatorem.
cząstek stałych.
Kierowca jest w ten sposób
informowany o niesprawności
systemu oczyszczania spalin
poprzez zapalenie się kontrolki
w zestawie wskaźników.
W przypadku zapalenia się tej kontrolki
przeprowadzić kontrolę w ASO
sieci CITROËN lub w warsztacie
specjalistycznym.

System ten nie zwalnia użytkownika
z obowiązku comiesięcznej kontroli
ciśnienia pompowania opon (włączając koło
zapasowe), jak również przed daleką drogą.

System zapewnia automatyczną kontrolę
ciśnienia w ogumieniu podczas jazdy.
System nieustannie nadzoruje ciśnienie
w czterech oponach, gdy tylko samochód
jest w ruchu.
Czujniki ciśnienia umieszczone są
w zaworze każdej z opon.
System włącza alarm z chwilą wykrycia
spadku ciśnienia w jednej albo kilku
oponach.

System wykrywania zbyt niskiego ciśnienia
w ogumieniu pełni rolę wyłącznie pomocniczą
i nie zastępuje kontroli ani też nie zwalnia
kierowcy z obowiązku zachowania czujności.

Jazda w sytuacji zbyt niskiego ciśnienia
w ogumieniu pogarsza trzymanie się
drogi, wydłuża drogę hamowania, powoduje
przedwczesne zużycie opon, zwłaszcza
w trudnych warunkach (duże obciążenie,
duża prędkość, długa trasa).
Jazda w sytuacji zbyt niskiego ciśnienia
w ogumieniu zwiększa zużycie paliwa.
Ciśnienie w oponach należy sprawdzać
"na zimno" (samochód na postoju od
1 godz. albo po przebyciu trasy poniżej
10 km z umiarkowaną prędkością).
W przeciwnym razie należy dodać 0,3 bara
do wartości podanych na etykiecie.
Wartości ciśnienia pompowania
przewidziane dla Państwa samochodu są
podane na etykiecie ciśnień w ogumieniu.

Aby ustalić jej położenie, patrz rubryka
"Dane techniczne - Identyfikacja
pojazdu".

Sygnalizuje go ciągłe świecenie
tej kontrolki wraz z towarzyszącym
sygnałem dźwiękowym i, w zależności
od wyposażenia, wyświetlonym
komunikatem.
W przypadku stwierdzenia anomalii tylko
w jednej z opon, wyświetlany piktogram albo
komunikat (w zależności od wyposażenia)
umożliwia jej identyfikację.
Zmniejszyć natychmiast prędkość,
unikać szarpnięć kierownicą i nagłego
hamowania.
Zatrzymać się jak najszybciej, gdy tylko
warunki drogowe na to pozwolą.
W przypadku przebicia opony użyć
zestawu do prowizorycznej naprawy
ogumienia albo koła zapasowego
(w zależności od wyposażenia).
W przypadku zbyt niskiego ciśnienia:
● jeżeli do dyspozycji jest sprężarka,
np. z zestawu do prowizorycznej
naprawy ogumienia, sprawdzić
ciśnienie we wszystkich czterech
oponach (zimnych),
albo
● jeżeli nie można przeprowadzić tej
kontroli natychmiast, jechać ostrożnie
ze zmniejszoną prędkością i udać się
do najbliższej ASO sieci CITROËN
albo do warsztatu specjalistycznego.

Nieprawidłowe działanie
Wykryta utrata ciśnienia nie powoduje
zawsze widocznego odkształcenia
opony.
Nie należy poprzestawać na samej tylko
kontroli wizualnej.

Alarm pozostaje aktywny do momentu
ponownego napompowania, naprawy
lub wymiany opony albo opon.

Miganie, a następnie ciągłe
świecenie tej kontrolki
z równoczesnym zapaleniem się
kontrolki "service", a w zależności
od wyposażenia, wyświetleniem komunikatu,
sygnalizuje wadliwe działanie systemu.
W tym przypadku nadzór ciśnienia
w oponach nie jest już zapewniony.
Ten alarm wyświetla się także, gdy
co najmniej jedno z kół nie jest
wyposażone w czujnik.
Zlecić sprawdzenie systemu przez ASO
sieci CITROËN albo przez warsztat
specjalistyczny lub, po przebiciu opony,
zamontować oponę na oryginalnej feldze
wyposażonej w czujnik.

GOTOWY DO DROGI
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Wskaźniki serwisowe
Informacja serwisowa
Po włączeniu zapłonu na kilka sekund
zapala się klucz symbolizujący informację
serwisową: wyświetlacz informuje o zbliżaniu
się następnego przeglądu zgodnie z planem
obsługowym producenta.

Poziom oleju silnikowego

Jakość oleju silnika

W zależności od silnika ukazuje się
następnie wskaźnik poziomu oleju
z podziałką od 1 (min.) do 5 (max.).
Jeżeli podziałka się nie wyświetla, poziom
oleju jest niewystarczający; należy
koniecznie uzupełnić olej, aby uniknąć
uszkodzenia silnika.
Aby wartość tego poziomu była wiarygodna,
samochód powinien być zaparkowany
na poziomej powierzchni z silnikiem
wyłączonym co najmniej od 30 minut.

Migająca przez kilka sekund kontrolka
oraz komunikat na wyświetlaczu (jeżeli
samochód posiada tę funkcję) po każdym
uruchomieniu silnika, sygnalizują zużycie
oleju silnikowego. Jak najszybciej przeprowadzić
wymianę oleju silnikowego.

W razie wątpliwości sprawdzić poziom oleju
za pomocą ręcznego wskaźnika poziomu.

Informacja uzależniona jest od liczby
kilometrów przejechanych od poprzedniego
przeglądu.

Patrz rubryka "Kontrole − Poziomy
i kontrole".
Kilka sekund później wyświetlacz powraca
do normalnej pracy.

Druga kontrolka, sprzężona z pierwszą,
zapala się w zestawie wskaźników,
jeżeli wymiana oleju nie została
przeprowadzona, jeżeli zużycie oleju
przekroczyło kolejny poziom. Jeżeli ta kontrolka
zapala się w regularnych odstępach czasu, wykonać
możliwie szybko wymianę oleju silnikowego.
W przypadku silników 3,0 HDi prędkość
obrotowa silnika zostaje ograniczona
do 3000 obr./min, następnie do
1500 obr./min, dopóki nie zostanie
przeprowadzona wymiana oleju.
Wykonać wymianę oleju silnikowego,
aby zapobiec uszkodzeniu silnika.

Przypomnienie informacji o przeglądzie

Wyłączenie stale migającej kontrolki może
wykonać warsztat specjalistyczny za
pomocą przyrządu diagnostycznego po
każdym przeglądzie.
Jeżeli przegląd został wykonany przez
użytkownika, należy wyzerować wskaźnik
serwisowy zgodnie z poniższą procedurą:
F włożyć kluczyk do stacyjki,
F przekręcić do położenia MAR,
F naciskać równocześnie pedały hamulca
i przyspieszenia przez ponad 15 sekund.

W każdym momencie można otworzyć funkcję
wskaźników serwisowych, naciskając na krótko
przycisk MODE.
Za pomocą strzałek góra/dół można wyświetlić
informacje o pozostałym przebiegu do przeglądu
i zużyciu oleju silnikowego.
Ponowne naciśnięcie przycisku MODE pozwala
powrócić do pozostałych menu.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje powrót do
ekranu początkowego.
Menu...

Czynności serwisowe każdego
przeglądu podane są w planie
obsługowym producenta, który
otrzymali Państwo przy zakupie
pojazdu.

Wybrać...

Powoduje...

Service (km/
mile przed
przeglądem)

Wyświetlenie
kilometrów/mil
pozostałych
do kolejnego
przeglądu.

Olej (km/
mile przed
wymianą)

Wyświetlenie
kilometrów/mil
pozostałych
do kolejnej
wymiany oleju.

11
Service

Zapoznać się z rubryką "Technologia
na pokładzie − Konfiguracja pojazdu".
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Skrzynia biegów i kierownica

Manualna skrzynia biegów
Aby łatwiej zmieniać biegi, zawsze wcisnąć do
końca pedał sprzęgła.
Aby uniknąć blokowania przestrzeni pod
pedałami:
należy prawidłowo zamocować
dywanik,
nigdy nie kłaść jednego dywanika na
drugim.
Należy unikać trzymania dłoni na gałce dźwigni
zmiany biegów, ponieważ wywierany nacisk,
nawet niewielki, może doprowadzić do zużycia
wewnętrznych elementów skrzyni biegów.

Bieg wsteczny
W celu włączenia biegu wstecznego należy podnieść
kołnierz pod gałką dźwigni zmiany biegów.

Wskaźnik zmiany biegu
Nie włączać biegu wstecznego przed
całkowitym zatrzymaniem samochodu.
Ruch musi być wykonywany delikatnie
w celu ograniczenia hałasu związanego
z włączeniem biegu wstecznego.
Jeżeli samochód wyposażony
jest w mechanizm pomocy przy
parkowaniu, uaktywnia się on w momencie
włączenia biegu wstecznego, towarzyszy
temu sygnał dźwiękowy.
Patrz rozdział "Technologia na
pokładzie - Pomoc przy parkowaniu".

W zależności od wersji lub typu silnika
system ten pozwala zmniejszyć zużycie
paliwa, zalecając zmianę biegu na wyższy.
Zalecenia zmiany biegów nie są
obowiązkowe. Kierowca decyduje o tym, czy
postąpi zgodnie z tą wskazówką, ponieważ
kontrolka zapala się nie biorąc pod uwagę
ukształtowania drogi, warunków na drodze
oraz bezpieczeństwa.
System nie proponuje nigdy włączenia
pierwszego biegu, biegu wstecznego lub
zmiany biegu na niższy.

Wyłączanie

Informacja pojawia się
na wyświetlaczu zestawu
wskaźników w postaci wskaźnika
SHIFT, któremu towarzyszy
strzałka skierowana do góry, aby
zasygnalizować kierowcy, że może zmienić
bieg na wyższy.
System dostosowuje przełożenie do
warunków jazdy (nachylenie, obciążenie, ...)
oraz żądań kierowcy (żądanie zwiększenia
mocy, przyspieszenia, hamowania, ...).

Kierowca nie ma możliwości wyłączenia tego
systemu.

Regulacja kierownicy
Na postoju, najpierw ustawić fotel
w najbardziej komfortowym położeniu.
Pociągnąć do siebie dźwignię w celu
odryglowania kierownicy.
Wyregulować na żądaną głębokość i opuścić
dźwignię w celu zaryglowania kierownicy.

 e względów bezpieczeństwa,
Z
czynności te nie mogą być
wykonywane podczas jazdy.
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Uruchamianie silnika
Kontrolka blokady zapłonu
Jeżeli zapali się ta kontrolka,
należy wymienić klucz
i sprawdzić uszkodzony klucz
w ASO sieci CITROËN.

Stacyjka
Położenie STOP: blokada kierownicy.
Stacyjka wyłączona.
Położenie MAR: włączenie stacyjki.
Niektóre akcesoria mogą działać.
Położenie AVV (Avviemento): rozrusznik.
Rozrusznik jest włączony.

Unikać zawieszania ciężkiego przedmiotu
na kluczyku lub pilocie zdalnego sterowania,
który poprzez nacisk na jego oś w stacyjce może
spowodować nieprawidłowe działanie.
Mogłoby to uniemożliwić rozwinięcie czołowej
poduszki powietrznej.

Kontrolka świec żarowych Diesel
Gdy zaciągnięty jest hamulec
postojowy i skrzynia biegów na
luzie, przekręcić klucz do położenia
MAR.
Odczekać do zgaśnięcia tej kontrolki,
a następnie włączyć rozrusznik (położenie AVV)
do momentu uruchomienia silnika.
Czas świecenia kontroli zależy od warunków
klimatycznych.
Gdy silnik jest rozgrzany, kontrolka zapala
się na krótką chwilę, można ruszać nie
czekając.
Gdy tylko silnik ruszy, zwolnić klucz.
Kontrolka otwartych drzwi
Jeżeli kontrolka zapali się,
sprawdzić, czy wszystkie drzwi
i pokrywa komory silnika są
dobrze zamknięte.

Wyłączanie silnika
Zatrzymać samochód, a gdy silnik pracuje
na wolnych obrotach, przekręcić klucz
w stacyjce do położenia STOP.
W niskich temperaturach
W strefach górskich lub zimnych zaleca
się stosować paliwo "zimowe" dostosowane
do niskich lub ujemnych temperatur.

Aby wyprowadzić akumulator ze stanu
czuwania:
Przekręcić kluczyk do położenia MAR.
Uruchomić normalnie samochód
(położenie AVV).

W przypadku dłuższego postoju samochodu,
jak np. przy okazji odstawienia do garażu
w okresie zimowym, zalecamy przełączenie
akumulatora w stan czuwania, aby go
chronić i uzyskać optymalną trwałość
użytkową.

Aby przełączyć akumulator w stan czuwania:
Wyłączyć silnik (położenie STOP).
Nacisnąć czerwony przycisk, a następnie
przekręcić kluczyk do położenia BATT.
Po około 7 minutach akumulator zostaje
przełączony w stan czuwania.
Czas ten jest konieczny, aby:
Umożliwić użytkownikowi opuszczenie
samochodu i zaryglowanie drzwi za
pomocą pilota zdalnego sterowania.
Zapewnić wyłączenie wszystkich
systemów elektrycznych samochodu.
Gdy akumulator jest w stanie czuwania,
dostęp do samochodu jest możliwy
tylko po odryglowaniu mechanicznego zamka
drzwi od strony kierowcy.
Po przełączeniu akumulatora w stan
czuwania informacje (godzina, data,
stacje radiowe...) zostają zapamiętane.

GOTOWY DO DROGI

System przełączania
akumulatora w stan czuwania
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Pomoc przy ruszaniu na
wzniesieniu
Ta funkcja (zwana także HHC - Hill Holder
Control), związana z systemem dynamicznej
kontroli stabilności, ułatwia ruszanie na
wzniesieniu i włącza się w następujących
warunkach:
samochód stoi, silnik pracuje, naciśnięty
pedał hamulca,
wzniesienie drogi powyżej 5%,
pod górę, skrzynia biegów w położeniu
luz lub włączony bieg inny niż wsteczny,
z góry, włączony bieg wsteczny.
Pomoc przy ruszaniu na wzniesieniu
zapewnia komfort i przyjemność jazdy. Nie
jest to ani zatrzymywanie automatyczne
samochodu, ani automatyczny hamulec
postojowy.

Działanie
Trzymać wciśnięty pedał hamulca i pedał
sprzęgła; po zwolnieniu pedału hamulca
kierowca ma około 2 sekundy, aby ruszyć,
bez konieczności używania hamulca
postojowego.
W fazie ruszania funkcja wyłącza się
automatycznie, zmniejszając stopniowo
ciśnienie hamulców. Podczas tej fazy
można zaobserwować hałas typowy dla
mechanicznego zwalniania hamulca,
sygnalizujący ruszenie.

Pomoc przy ruszaniu na wzniesieniu
wyłącza się w następujących przypadkach:
gdy pedał sprzęgła jest zwolniony,
gdy hamulec postojowy jest włączony,
po wyłączeniu silnika,
w przypadku zgaśnięcia silnika.

Nieprawidłowe działanie
W przypadku nieprawidłowego
działania zapala się ta kontrolka,
włącza się sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat.
Zlecić sprawdzenie systemu przez ASO sieci
CITROËN lub warsztat specjalistyczny.

Uruchamianie i wyłączanie
Automatyczne wyłączenie silnika
jest możliwe tylko w przypadku
przekroczenia prędkości około 10 km/h, aby
uniknąć powtarzających się wyłączeń silnika
podczas wolnej jazdy.

-

Ta kontrolka zapala się
w zestawie wskaźników,
a silnik przechodzi w stan
czuwania.

Po wybraniu biegu automatyczne
uruchomienie silnika jest możliwe dopiero po
wciśnięciu do oporu pedału sprzęgła.
-

Nigdy nie opuszczać pojazdu nie
wyłączywszy wcześniej zapłonu
kluczykiem.

Działanie
Przejście silnika do trybu STOP
Gdy samochód stoi, ustawić dźwignię
zmiany biegów na luzie, a następnie zwolnić
pedał sprzęgła.

Przejście silnika do trybu START

Nigdy nie tankować paliwa, gdy silnik
jest w trybie STOP; bezwzględnie
wyłączyć zapłon kluczykiem.

Ta kontrolka gaśnie, a silnik
się uruchamia.

Jeżeli po automatycznym uruchomieniu
silnika w trybie START kierowca nie wykona
żadnej czynności związanej z prowadzeniem
pojazdu w ciągu 3 następnych minut,
system definitywnie wyłącza silnik. Ponowny
rozruch silnika jest możliwy tylko przy użyciu
kluczyka zapłonowego.

GOTOWY DO DROGI

Funkcja Stop & Start przełącza chwilowo
silnik w stan czuwania – tryb STOP –
w okresach przerw w ruchu (czerwone
światła, korki, inne...). Silnik uruchamia się
automatycznie – tryb START – gdy tylko
kierowca chce ruszyć. Rozruch następuje
natychmiast, szybko i cicho.
Funkcja Stop & Start, doskonale
przystosowana do użytku w mieście,
umożliwia obniżenie zużycia paliwa, emisji
zanieczyszczeń i zapewnienie komfortu
pełnej ciszy podczas postoju.
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Przypadki szczególne
Tryb STOP może być niedostępny
Tryb STOP nie włącza się, gdy:
system się inicjalizuje,
drzwi kierowcy są otwarte,
pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty,
klimatyzacja jest włączona,
włączone jest osuszanie tylnej szyby,
wycieraczki przedniej szyby są
w położeniu pracy szybkiej,
włączony jest wsteczny bieg w trakcie
manewru parkowania,
niektóre konkretne warunki (ładowanie
akumulatora, temperatura silnika,
regeneracja filtra cząstek stałych,
wspomaganie hamowania, temperatura
zewnętrzna...) wymagają tego dla
zapewnienia kontroli systemu,
w przypadku intensywnego użytkowania
systemu Stop & Start może on się
wyłączyć, aby zachować funkcję rozruchu;
należy udać się do ASO sieci CITROËN,
aby ponownie włączyć funkcję.
Ta kontrolka miga przez kilka
sekund w zestawie wskaźników,
a potem gaśnie.
Działanie to jest jak najbardziej normalne.

Automatyczne włączenie trybu START
Tryb START może włączyć się
automatycznie, gdy:
pojazd zaczyna staczać się na
pochyłości,
wycieraczki przedniej szyby są
w położeniu pracy szybkiej,
klimatyzacja jest włączona,
silnik jest wyłączony od około 3 minut
z włączoną funkcją Stop & Start,
niektóre konkretne warunki (ładowanie
akumulatora, temperatura silnika,
wspomaganie hamowania, regulacja
klimatyzacji...) wymagają tego dla
zapewnienia kontroli systemu albo
samochodu.

W tym przypadku na
wyświetlaczu pojawia się
komunikat, któremu towarzyszy
ta kontrolka migająca przez kilka
sekund, która potem gaśnie.
To działanie jest całkowicie normalne.

Praktyczne wskazówki
W samochodzie z manualną skrzynią biegów
w trybie STOP, w przypadku włączenia
biegu bez całkowitego rozłączenia sprzęgła,
rozruch pojazdu może się nie udać.
Zapalona kontrolka i/lub komunikat
w zestawie wskaźników sygnalizują
konieczność pełnego wciśnięcia pedału
sprzęgła, aby umożliwić rozruch.
Przy wyłączonym silniku w trybie
STOP, jeżeli kierowca odepnie
swój pas bezpieczeństwa
i otworzy przednie drzwi,
ponowny rozruch silnika jest możliwy tylko
przy użyciu kluczyka zapłonowego. Pojawia
się sygnał dźwiękowy, któremu towarzyszy
miganie tej kontrolki i wyświetlenie
komunikatu.

Ponowne włączenie

Obsługa serwisowa

Nacisnąć ponownie przycisk "A – OFF".
System znów jest aktywny; zgaśnięcie
kontrolki przełącznika i pojawienie się
komunikatu na wyświetlaczu zestawu
wskaźników potwierdzają włączenie.

Przed każdą interwencją pod maską
silnika należy bezwzględnie wyłączyć
zapłon kluczykiem, aby uniknąć ryzyka
obrażeń związanego z automatycznym
włączeniem trybu START.

Nieprawidłowe działanie

W dowolnym momencie nacisnąć przycisk
"A – OFF", aby wyłączyć system.
Sygnalizuje to zapalenie kontrolki
przełącznika, któremu towarzyszy komunikat
na wyświetlaczu zestawu wskaźników.

W przypadku usterki, system Stop
& Start wyłącza się i zapala się
ta kontrolka, której towarzyszy
komunikat na wyświetlaczu
zestawu wskaźników.
Przeprowadzić kontrolę w ASO
sieci CITROËN lub w warsztacie
specjalistycznym.
W przypadku usterki w trybie STOP, można
ponownie uruchomić silnik wciskając do
oporu pedał sprzęgła lub przestawiając
dźwignię zmiany biegów na "luz".

Jeżeli wyłączenie nastąpiło
w trybie STOP, silnik uruchamia się
natychmiast.
Trzeba wyłączyć system Stop & Start,
aby umożliwić nieprzerwane działanie
klimatyzacji.
Kontrolka sterowania pozostaje zapalona.

System ten wymaga akumulatora o specjalnym
wykonaniu i parametrach (nr referencyjne
dostępne w ASO sieci CITROËN lub
w warsztacie specjalistycznym).
Montaż akumulatora niezalecanego przez
CITROËNA wiąże się z ryzykiem wadliwego
działania systemu.
Patrz rubryka "Szybka pomoc –
Rozładowany akumulator".

Stop & Start wykorzystuje
zaawansowaną technologię. Każda
interwencja wymaga szczególnych
kwalifikacji, jakie zapewnia Państwu sieć
serwisowa CITROËNA.

GOTOWY DO DROGI
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Zalecenia dotyczące jazdy
Przestrzegać kodeksu drogowego
i zachować czujność bez względu na to,
jakie są warunki ruchu drogowego.
Należy koncentrować uwagę na ruchu
drogowym i trzymać ręce na kierownicy,
aby być gotowym do reagowania w każdym
momencie i na każdą ewentualność.
W przypadku długiej podróży zaleca się
krótką przerwę co dwie godziny.
W przypadku złych warunków
atmosferycznych należy przyjąć elastyczny
styl jazdy, przewidywać hamowanie
i zwiększyć bezpieczną odległość.

Jazda po zalanej drodze
Zaleca się, aby nie jechać po zalanej
drodze, gdyż może to spowodować poważne
uszkodzenie silnika, skrzyni biegów, jak
również układów elektrycznych samochodu.

Ważne!

Jeżeli jednak muszą Państwo koniecznie
przejechać zalaną drogą:
sprawdzić, czy głębokość wody nie
przekracza 15 cm, uwzględniając fale,
które mogą wytworzyć inni użytkownicy,
wyłączyć funkcję Stop & Start,
jechać możliwie jak najwolniej bez
gaszenia silnika. W żadnym wypadku
nie przekraczać prędkości 10 km/h,
nie zatrzymywać się i nie wyłączać
silnika.
Po opuszczeniu zalanej drogi, gdy tylko
warunki bezpieczeństwa na to pozwolą,
wykonać wielokrotne lekkie hamowanie, aby
osuszyć tarcze i klocki hamulcowe.
W razie wątpliwości co do stanu
technicznego samochodu skontaktować się
z ASO sieci CITROËN albo z warsztatem
specjalistycznym.

Nigdy nie jeździć z zaciągniętym hamulcem
postojowym – grozi to przegrzaniem
i uszkodzeniem układu hamulcowego!
Nie parkować i nie uruchamiać silnika
podczas postoju samochodu w miejscach,
w których substancje i materiały palne
(sucha trawa, zwiędłe liście...) mogą zetknąć
się z gorącym układem wydechowym – grozi
to pożarem!

Nigdy nie pozostawiać bez nadzoru
samochodu z pracującym silnikiem. Jeżeli
muszą Państwo opuścić samochód, gdy
silnik pracuje, należy zaciągnąć hamulec
postojowy i ustawić skrzynię biegów na
luzie.

Wygłuszenie

Komfort akustyczny

Pojazd wyposażony jest w zawieszenie
zwiększające ogólny komfort jazdy.
To rozwiązanie znacznie obniża poziom
hałasu podczas jazdy.

Specjalna powłoka chroni spód nadwozia
oraz wnęki kół przed wypiaskowaniem
i uderzeniami kamieni, zwiększając poziom
komfortu akustycznego.

ERGONOMIA i KOMFORT
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Przełącznik oświetlenia

Funkcja "autostrada"

Wybór wykonywany jest poprzez obrót
białego oznaczenia na pierścieniu.

Pociągnąć przełącznik do kierownicy, nie
przekraczając punktu oporu; wybrany
kierunkowskaz zamiga 5 razy.

Wszystkie światła
wyłączone
Światła mijania / Światła
drogowe włączone
Zmiana światła mijania / światła
drogowe
Pociągnąć przełącznik mocno do siebie.

Mignięcie światłami
Pociągnąć przełącznik do siebie bez
względu na położenie pierścienia.

Kierunkowskazy
Lewy: w dół.
Prawy: do góry.

Przednie reflektory
przeciwmgłowe
Tylne światła
przeciwmgłowe

Jeżeli samochód wyposażony jest w światła
przeciwmgłowe, działają one razem ze
światłami mijania lub światłami drogowymi.
Nacisnąć jeden z przełączników w celu
włączenia świateł.

Światła przeciwmgłowe powninny być
stosowane jedynie podczas mgły lub
kiedy pada śnieg.
Przy ładnej lub deszczowej pogodzie,
zarówno w dzień jak i w nocy, włączone
tylne światła przeciwmgłowe oślepiają
i z tego powodu nie wolno ich używać.
Należy pamiętać, aby je wyłączyć, gdy nie
są już potrzebne.

W chwili uruchomienia samochodu światła
dzienne zapalają się automatycznie.
W momencie ręcznego lub automatycznego
włączenia świateł pozycyjnych, mijania albo
drogowych, światła dzienne gasną.

Programowanie
W krajach, w których przepisy nie
wymagają włączania świateł dziennych,
można uaktywnić albo wyłączyć funkcję
przechodząc przez menu konfiguracji.

Automatyczne włączanie świateł

Jeżeli samochód wyposażony jest w tę
funkcję, światła mijania zapalą się
automatycznie w przypadku słabego
oświetlenia.
Podczas mgły lub w czasie opadów
śniegu czujnik natężenia oświetlenia może
uznać, że jasność jest wystarczająca.
W takim wypadku światła nie zapalą się
automatycznie. W razie potrzeby należy
ręcznie włączyć światła mijania.
Wyłączają się automatycznie, jeżeli
oświetlenie będzie wystarczające.

Nie należy zakrywać czujnika
oświetlenia, znajdującego się w górnej
środkowej części przedniej szyby.
Można regulować czułość czujnika
natężenia oświetlenia.
Patrz rubryka "Technologia na
pokładzie - Konfiguracja pojazdu".

Włączanie
Przekręcić pierścień w to
położenie.
Światła gasną automatycznie po wyłączeniu
zapłonu.

OŚWIETLENIE TOWARZYSZĄCE
(FOLLOW ME HOME)
Jeżeli samochód jest w nie wyposażony:
w momencie wychodzenia z samochodu
światła mijania pozostaną zapalone przez
wybrany czas (na przykład, aby opuścić
parking).
Przy wyłączonym zapłonie lub kluczu
w położeniu STOP.
W ciągu 2 minut po wyłączeniu silnika
ustawić klucz w położeniu STOP i wyciągnąć
klucz.
Pociągnąć za przełącznik oświetlenia
w kierunku kierownicy.

Na desce rozdzielczej zapali się
kontrolka.
Każde pociągnięcie przełącznika
oświetlenia w kierunku kierownicy
wydłuża czas działania oświetlenia
towarzyszącego o 30 sekund aż do około
3 minut. Po upływie tego czasu światła
automatycznie zgasną.
Wyłączyć funkcję przytrzymując na ponad
2 sekundy przełącznik przyciągnięty do
kierownicy.
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Automatyczne światła
drogowe
System, który w zależności od warunków
oświetlenia i drogowych automatycznie
włącza światła drogowe, dzięki kamerze
umieszczonej u góry przedniej szyby.
Automatyczna zmiana świateł jest
systemem pomocy kierowcy.
Kierowca jest odpowiedzialny za oświetlenie
pojazdu i dostosowanie tego oświetlenia
w zależności od natężenia światła,
widoczności i warunków drogowych oraz za
przestrzeganie kodeksu drogowego.

F Ustawić pierścień
przełącznika oświetlenia
w tym położeniu.
F Wprowadzić parametry funkcji przyciskiem
MODE; w menu "Automatyczne światła
drogowe" wybrać "ON".
Patrz rubryka "Technologia na
pokładzie − Konfiguracja samochodu".
F Użyć sygnału świetlnego (pokonać punkt
oporu), aby włączyć funkcję.
Działanie
Po uaktywnieniu funkcji system będzie
działać w następujący sposób:
Jeżeli natężenie światła jest wystarczające
i/lub jeżeli warunki ruchu nie pozwalają na
włączenie świateł drogowych:
-

światła mijania pozostaną
włączone: ta kontrolka zapala
się w zestawie wskaźników.

Jeżeli natężenie światła jest bardzo małe
i warunki ruchu na to pozwalają:
-

światła drogowe
włączają się
automatycznie: te
kontrolki zapalają
się w zestawie
wskaźników.

Jeżeli sytuacja wymaga zmiany
stanu świateł, kierowca zawsze może
interweniować.
F Ponowne mignięcie światłami przełącza
funkcję w stan pauzy i system świateł
przełącza się w tryb "automatyczne
włączanie świateł".
Przy prędkości poniżej 15 km/h funkcja
wyłącza się automatycznie.
Jeżeli światła drogowe są mimo wszystko
potrzebne, należy ponownie mignąć
światłami; światła drogowe świecą wówczas
ciągle, dopóki samochód nie osiągnie
prędkości 40 km/h.
Powyżej 40 km/h funkcja włącza się
znów automatycznie (pod warunkiem że
w tym czasie nie użyto ponownie sygnału
świetlnego, aby zgasić światła drogowe).

Wyłączanie
F Ustawić pierścień przełącznika świateł
w położeniu "Światła mijania".

System może być zakłócony lub
działać nieprawidłowo:
gdy warunki widoczności są złe
(podczas opadów śniegu, silnego
deszczu lub gęstej mgły...),
jeżeli przednia szyba jest
zabrudzona, zaparowana lub
zakryta (nalepką itp.) przed
kamerą,
jeżeli pojazd znajduje się
naprzeciwko paneli odbijających.
System nie wykrywa:
użytkowników drogi, którzy nie
mają własnego światła, takich jak
piesi,
pojazdów, których oświetlenie
jest zasłonięte, poruszających się
za barierą bezpieczeństwa, na
przykład na autostradzie,
pojazdów znajdujących się na
szczycie lub na dole stromego
wzniesienia, na ostrych zakrętach,
na skrzyżowaniu.
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Jazda za granicą
Aby móc jeździć w kraju, w którym
obowiązuje przeciwny kierunek jazdy niż
w kraju sprzedaży pojazdu, konieczna
jest zmiana ustawienia przednich świateł,
aby nie oślepiać kierowców pojazdów
nadjeżdżających z naprzeciwka.
Skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub
z warsztatem specjalistycznym.

ŚWIATŁA POSTOJOWE

WIĄZKA REFLEKTORÓW

Funkcja ta umożliwia pozostawienie
zapalonych świateł na postoju; przy
wyłączonym zapłonie, klucz w położeniu STOP
lub klucz wyciągnięty.
Ustawić pierścień przełącznika oświetlenia
w położenie O, a następnie ustawić przełącznik
w położeniu świateł mijania lub drogowych.

W zależności od obciążenia samochodu,
zaleca się skorygowanie wysokości
strumienia reflektorów.
Funkcja dostępna jest w położeniu świateł
mijania i świateł drogowych.

Na desce rozdzielczej zapali się
kontrolka.
Światła pozostaną zapalone
podczas postoju.
Pozostawienie świateł na długo może
spowodować szybkie rozładowanie
akumulatora.

Kolejne naciskanie przełącznika,
umieszczonego na tablicy
rozdzielczej, umożliwia regulację
reflektorów.
Kontrolka na wyświetlaczu,
sygnalizuje wybrane
położenie (0, 1, 2, 3).

Podczas mycia samochodu należy wyłączyć
zapłon lub wyłączyć automatyczną pracę
wycieraczek.
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Wskazówki praktyczne

Wycieraczki przedniej szyby

Praca ciągła wolna: 2 skoki w dół.
Praca ciągła szybka: 3 skoki w dół.

Włączenie wycieraczek możliwe jest tylko
wtedy, gdy klucz znajduje się w położeniu MAR.
Przełącznik można ustawić w pięciu
położeniach:

Praca jednorazowa: pociągnąć dźwignię
w kierunku kierownicy.

Wycieraczki wyłączone.

Jeżeli samochód posiada to wyposażenie,
wycieraczki działają w trybie automatycznym
zależnie od intensywności opadów.
Praca automatyczna: 1 skok w dół.
Potwierdzenie następuje poprzez pierwszy
ruch wycieraczek. Ponowna aktywacja funkcji
wymagana jest po każdym wyłączeniu zapłonu.
W tym położeniu, obracając pierścień, można
zwiększyć czułość czujnika deszczu.

Praca przerywana: 1 skok w dół.
W tym położeniu, obracając pierścień można
wybrać cztery poziomy częstotliwości:
-

praca
praca
praca
praca

bardzo wolna,
wolna,
w tempie normalnym,
szybka.

Automatyczna praca wycieraczek
z czujnikiem deszczu

Nie zasłaniać czujnika deszczu
umieszczonego w środkowej górnej
części przedniej szyby.

Można wymienić pióra wycieraczek
szyby.
Patrz rubryka "Szybka pomoc − Zużyte
pióro wycieraczki szyby".
 przypadku funkcji Stop & Start,
W
tryb STOP jest niedostępny, dopóki
przełącznik przednich wycieraczek jest
w położeniu pracy szybkiej.

Spryskiwacze szyb i spryskiwacze
reflektorów
Pociągnąć przełącznik wycieraczek do
siebie, podczas spryskiwania szyb pracują
wycieraczki.
W zależności od wersji spryskiwacz reflektorów
sprzężony jest ze spryskiwaczem szyb, pod
warunkiem, że włączone są światła mijania.
Można sprawdzić poziom płynu.
Patrz rozdział "Kontrole-Poziomy
płynów i kontrole".
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Przełącznik wycieraczek szyb

Przy mroźnej pogodzie przed włączeniem
wycieraczek należy sprawdzić, czy mają one
swobodę ruchu.
W przednim zderzaku znajduje się stopień,
który ułatwia dostęp do przedniej szyby
w celu usunięcia śniegu nagromadzonego
na piórach wycieraczkach.
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Regulator prędkości
(Silnik 3 l HDi)
"Jest to prędkość, z którą kierowca życzy
sobie jechać".
Pomoc podczas prowadzenia w warunkach
płynnej jazdy umożliwia utrzymanie stałej
prędkości samochodu, zaprogramowanej
przez kierowcę, z wyjątkiem stromych
wzniesień i dużego obciążenia.
Aby prędkość mogła być zaprogramowana
lub włączona, prędkość samochodu musi
być większa od 30 km/h, przy włączonym co
najmniej 2 biegu.
Jeżeli samochód jest wyposażony, regulator
widoczny jest w zestawie wskaźników za pomocą
kontrolki umieszczonej na tarczy obrotomierza.
Funkcja włączona.

Funkcja wyłączona.

Przełączniki przy kierownicy

Wybór ON włącza funkcję. Na wyświetlaczu
w zestawie wskaźników ukazuje się
komunikat potwierdzający działanie.

Zmiana zaprogramowanej prędkości
w trakcie regulacji
Istnieją tu dwie możliwości:

-

Programowanie prędkości
Osiągnąć żądaną prędkość, przyspieszając,
przy włączonym biegu od 2 do 6.
Przesunąć przełącznik w górę (+)
i przytrzymać go jedną sekundę, aby
zapamiętać prędkość.
Po zwolnieniu nacisku na pedał
przyspieszenia, samochód utrzyma
zapamiętaną prędkość.

Wyłączenie / wyłączanie funkcji
Nacisnąć pedał hamulca lub sprzęgła
lub ustawić pierścień w położeniu OFF,
kontrolka zgaśnie.
Gdy działa dynamiczna kontrola stabilności,
funkcja regulacji jest czasowo wyłączona.

stopniowe zwiększanie prędkości
krótkimi impulsami lub w sposób ciągły,
przytrzymując przełącznik w górę
(znak +),

Przywrócenie - RES

-

stopniowe zmniejszanie prędkości,
przytrzymując przełącznik w dół (znak -).

Aby przywrócić zaprogramowaną
prędkość samochodu (na
przykład po naciśnięciu pedału
hamulca lub sprzęgła) należy stopniowo
osiągnąć wybraną prędkość i nacisnąć RES.
Zapalenie się kontrolki oznacza, że funkcja
regulatora została przywrócona.
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Wybór funkcji - ON

Gdy funkcja regulatora prędkości działa,
w każdym momencie można, naciskając
pedał przyspieszenia, przekroczyć
zaprogramowaną prędkość (na przykład,
aby wyprzedzić inny samochód).
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Tymczasowe przekroczenie
prędkości
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Anulowanie zaprogramowanej
prędkości
Po zatrzymaniu samochodu i wyłączeniu
zapłonu, z systemu usuwane są wszystkie
zapamiętane prędkości.

Nieprawidłowe działanie
W przypadku usterki, dana
funkcja przestaje działać,
a kontrolka gaśnie.
Zlecić sprawdzenie systemu przez ASO
sieci CITROËN albo przez warsztat
specjalistyczny.

Praktyczne wskazówki
W momencie modyfikacji zapamiętanej
prędkości, poprzez wciśnięcie
i przytrzymanie przełącznika, należy
szczególnie uważać, ponieważ samochód
może bardzo szybko przyspieszyć lub
zwolnić.
Nie stosować regulatora prędkości na
śliskiej drodze lub o dużym natężeniu ruchu.
W przypadku stromych zjazdów, regulator
prędkości może nie być w stanie utrzymać
zaprogramowanej prędkości samochodu.
Regulator nie może, w żadnym wypadku,
wyręczać kierowcy w przestrzeganiu
ograniczeń prędkości i zachowaniu uwagi.
Zaleca się trzymać stopy w pobliżu pedałów.
Aby nie blokować przestrzeni pod pedałami:
zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie
dywanika,
nigdy nie kłaść jednego dywanika na
drugim.

Regulator wyświetla się w postaci
kontrolki w obrotomierzu i komunikatów na
wyświetlaczu zestawu wskaźników.
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Wybrana funkcja.

Regulator prędkości
"Jest to prędkość, z którą kierowca życzy
sobie jechać".
Pomoc w prowadzeniu w warunkach
płynnego ruchu umożliwia utrzymanie
w sposób stały zaprogramowanej prędkości
samochodu, przez kierowcę, z wyjątkiem
stromych wzniesień i dużego obciążenia.

Wybór funkcji
Aby prędkość mogła zostać
zaprogramowana lub aktywowana, musi ona
być wyższa od 30 km/h i musi być włączony
co najmniej drugi bieg.

-

Obrócić pierścień całkowicie do
góry. Regulator jest wybrany, ale nie
jest jeszcze włączony i nie została
zaprogramowana prędkość. W zestawie
wskaźników zapala się kontrolka.
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Funkcja wyłączona.
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Pierwsza
aktywacja /
programowanie
prędkości
-

Osiągnąć właściwą prędkość, naciskając
pedał przyspieszenia.
Przesunąć przełącznik w górę (+)
lub w dół (-), aby ją zapamiętać. Na
wyświetlaczu zestawu wskaźników
ukazuje się komunikat potwierdzający
włączenie.
Samochód będzie utrzymywał tę zadaną
prędkość.

Chwilowe przyspieszenie

Przywrócenie

Istnieje możliwość chwilowego
przyspieszenia lub jechania z większą
prędkością niż prędkość zaprogramowana.
Jak tylko pedał przyspieszenia zostanie
zwolniony, samochód powróci do prędkości
zaprogramowanej.

-

Wyłączenie (off)
-

Nacisnąć ten przycisk lub pedał hamulca
lub sprzęgła. Na wyświetlaczu zestawu
wskaźników ukazuje się komunikat
potwierdzający wyłączenie.

Po wyłączeniu regulacji, nacisnąć ten
przycisk. Na wyświetlaczu zestawu
wskaźników ukazuje się komunikat
potwierdzający ponowne włączenie.
Pojazd powróci do ostatniej
zaprogramowanej prędkości.
Można również przeprowadzić procedurę
z "pierwszej aktywacji".

Wyłączenie funkcji
-

Zmiana
zaprogramowanej
prędkości
Aby zapamiętać prędkość wyższą od
poprzedniej, istnieją dwa sposoby:
Bez użycia pedału przyspieszenia:
Przesunąć przełącznik w górę (+).
Krótkie wciśnięcie powoduje zwiększenie
prędkości o 1 km/h.
Wciśnięcie i przytrzymanie zwiększa
prędkość skokowo o 5 km/h.
Z wykorzystaniem pedału przyspieszenia:
przekroczyć zapamiętaną prędkość
i osiągnąć żądaną prędkość,
przesunąć przełącznik w górę (+) lub
w dół (-).
Aby zapamiętać prędkość niższą od
poprzedniej:
przesunąć przełącznik w dół (-).
Krótkie wciśnięcie powoduje zmniejszenie
prędkości o 1 km/h.
Wciśnięcie i przytrzymanie zmniejsza
prędkość skokowo o 5 km/h.

Ustawić pierścień w środkowym
położeniu O lub wyłączyć zapłon, aby
całkowicie wyłączyć regulator.
Po zatrzymaniu samochodu i wyłączeniu
zapłonu, wszystkie zapamiętane prędkości
zostają usunięte.

Nieprawidłowe działanie
W razie usterki funkcja wyłącza
się i gaśnie kontrolka. Zlecić
sprawdzenie systemu przez
ASO sieci CITROËN albo przez
warsztat specjalistyczny.

W trakcie zmiany zaprogramowanej
prędkości poprzez przytrzymanie przycisku
należy być czujnym, gdyż prędkość może
wzrosnąć lub zmaleć bardzo szybko.
Nie należy używać regulatora prędkości na
śliskich drogach lub na drogach o dużym
natężeniu ruchu.
W przypadku stromych zjazdów lub nagłego
przyspieszenia, ogranicznik prędkości może
nie być w stanie utrzymać zaprogramowanej
prędkości.
Ogranicznik nie może, w żadnym przypadku,
wyręczać kierowcy w zachowaniu
ograniczenia prędkości, kierowca musi być
zawsze czujny.
Zaleca się trzymać stopę w pobliżu pedałów.
Aby nie blokować przestrzeni pod pedałami:
należy prawidłowo ustawić dywaniki
i mocowania na podłodze,
nie kłaść jednego dywanika na drugim.

ERGONOMIA i KOMFORT

Praktyczne wskazówki
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Ogranicznik pokazuje na wyświetlaczu
w zestawie wskaźników stan wyboru funkcji
i zaprogramowaną prędkość:
Wybrana funkcja,
wyświetlenie kontrolki
"Ogranicznik prędkości".
Funkcja wyłączona,
ostatnia zaprogramowana
prędkość – OFF
(przykład przy 107 km/h).
Funkcja włączona,
(przykład przy 107 km/h).

Ogranicznik prędkości
"Jest to wybrana prędkość, która nie może
być przekroczona".
Ustawienie prędkości wykonuje się przy
pracującym silniku, na postoju lub w czasie
jazdy z włączonym co najmniej drugim
biegiem.
Minimalna zaprogramowana prędkość, to co
najmniej 30 km/h.
Prędkość samochodu odpowiada naciskowi
stopy kierowcy na pedał przyspieszenia
aż do punktu oporu, oznaczającego
maksymalnie zaprogramowaną prędkość.

Wciśnięcie pedału przyspieszenia,
pokonując punkt oporu, umożliwia
przekroczenie zapamiętanej prędkości.
Aby powrócić do zaprogramowanej przez
ogranicznik prędkości, wystarczy stopniowo
zwalniać nacisk na pedał przyspieszenia,
zmniejszając prędkość poniżej tej
zapamiętanej.
Wszelkie ustawienia mogą odbywać się
po zatrzymaniu pojazdu przy pracującym
silniku lub podczas jazdy.

Prędkość pojazdu wyższa
(przykład przy 118 km/h),
wyświetlana
zaprogramowana
prędkość miga.
Wykrycie usterki
działania,
OFF - migają kreski.
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Wybór funkcji
Obrócić pierścień całkowicie do dołu.
Ogranicznik jest wybrany, ale nie jest
jeszcze włączony. Wyświetlacz pokazuje
OFF i ostatnio zaprogramowaną
prędkość.

Programowanie prędkości

Włączanie / wyłączanie

Programowanie prędkości odbywa się bez
włączania ogranicznika, przy pracującym
silniku.
Aby zapamiętać prędkość wyższą od
poprzedniej:
przesunąć przełącznik w górę (+).
Krótkie naciśnięcie zwiększa prędkość
o 1 km/h.
Wciśnięcie i przytrzymanie zwiększa
prędkość skokami o 5 km/h.
Aby zapamiętać prędkość niższą od
poprzedniej:
przesunąć przełącznik w dół (-).
Krótkie naciśnięcie zmniejsza prędkość
o 1 km/h.
Wciśnięcie i przytrzymanie zmniejsza
prędkość skokami o 5 km/h.

Pierwsze naciśnięcie przycisku włącza
ogranicznik, OFF znika z wyświetlacza
i ukazuje się komunikat potwierdzający
włączenie.
Drugie naciśnięcie wyłącza ogranicznik,
OFF ukazuje się na wyświetlaczu, aby
potwierdzić wyłączenie.
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Przekroczenie zaprogramowanej
prędkości
Naciśnięcie pedału przyspieszenia
w celu przekroczenia zaprogramowanej
prędkości nie spowoduje przyspieszenia,
chyba że zostanie on mocno naciśnięty,
przekraczając punkt oporu.
Jeżeli ogranicznik nie może przeszkodzić
zwiększeniu prędkości pojazdu ze względu
na profil drogi albo podczas ostrego
zjazdu, zaprogramowaną prędkość można
przekroczyć.
Ogranicznik zostaje chwilowo wyłączony,
a zaprogramowana prędkość miga.
Aby powrócić do funkcji ogranicznika,
wystarczy zmniejszyć prędkość poniżej
zaprogramowanej prędkości.

Wyłączenie funkcji

Nieprawidłowe działanie

-

Zaprogramowana prędkość znika,
a pojawiają się kreski.
Należy zlecić sprawdzenie systemu przez
ASO sieci CITROËN albo przez warsztat
specjalistyczny.

Ustawić pierścień w środkowym
położeniu O lub wyłączyć stacyjkę
w celu wyłączenia systemu.
W pamięci pozostaje ostatnio
zaprogramowana prędkość.

Praktyczne wskazówki
W żadnym przypadku ogranicznik nie
może wyręczać kierowcy w przestrzeganiu
ograniczenia prędkości, kierowca musi być
zawsze czujny.
Należy zwrócić szczególną uwagę na profil
drogi, możliwość nagłego przyspieszenia
i zawsze panować nad pojazdem.
Aby nie blokować przestrzeni pod pedałami:
należy prawidłowo ustawić dywanik
i mocowania na podłodze,
nie kłaść jednego dywanika na drugim.
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Jeżeli samochód jest w niego wyposażony,
prędkość samochodu może zostać
ograniczona na stałe do 90 lub 100 km/h.
Etykieta znajdująca się w kabinie informuje
o maksymalnej prędkości.
Ogranicznik stały nie jest funkcją w rodzaju
regulatora prędkości. Nie może być
włączany lub wyłączany przez kierowcę
w trakcie jazdy.
Prędkość maksymalna jest
wprowadzona fabrycznie jako parametr
w zależności od przepisów obowiązujących
w kraju sprzedaży.
Nie ma możliwości zmiany maksymalnej
prędkości.
Jeżeli pragną Państwo zmienić maksymalną
prędkość, należy skontaktować się z ASO
sieci CITROËN.
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Stały ogranicznik prędkości
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Wentylacja

ODMRAŻANIE I OSUSZANIE
Szyba przednia i szyby boczne
Wyloty nawiewów umieszczonych
u podstawy przedniej szyby oraz nawiewy
boczne, zwiększają efektywność odmrażania
i osuszania. Nie należy ich zakrywać.
Filtr przeciwpyłkowy, zapewnia ciągłe,
skuteczne filtrowanie kurzu.
Obieg zamknięty powietrza (włączony
przez kierowcę lub pasażera) umożliwia
odizolowanie wentylacji kabiny od atmosfery
zewnętrznej. Po ustaniu przyczyny, należy
powrócić do otwartego obiegu powietrza
w kabinie.

Tryb ręczny
Ustawić przełącznik na regulację
rozprowadzenia powietrza.
Aby odmrażanie i osuszanie
przedniej szyby było bardziej
skuteczne, należy:
-

zwiększyć nadmuch powietrza.
- przestawić na chwilę
wentylację na obieg zamknięty
powietrza.
Powrócić do otwartego
obiegu powietrza, co umożliwi
odświeżenie powietrza w kabinie.

Odmrażanie tylnej szyby i zewnętrznych
lusterek wstecznych
Działa wyłącznie przy pracującym
silniku; jedno wciśnięcie tego
przycisku powoduje włączenie
szybkiego osuszania-odmrażania
tylnej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych.
Funkcja wyłącza się samoczynnie, co
zapobiega nadmiernemu poborowi energii.
Przerwa następuje po wyłączeniu silnika;
ponowne włączenie następuje przy kolejnym
włączeniu zapłonu.
Naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie
funkcji.
W przypadku funkcji Stop & Start,
tryb STOP jest niedostępny, dopóki
włączone jest ogrzewanie tylnej szyby.

Utrzymanie układów w idealnym stanie
wymaga włączania klimatyzacji raz lub
dwa razy w miesiącu na 5 - 10 minut.
Okresowo należy wymieniać elementy
filtrujące (filtr powietrza oraz filtr kabiny).
Jeżeli wymagają tego warunki klimatyczne,
należy wymieniać filtry dwa razy częściej.
Jeżeli klimatyzacja nie chłodzi, to nie
należy jej włączać, a zlecić sprawdzenie
w ASO sieci CITROËN albo w warsztacie
specjalistycznym.

Bez względu na porę roku, klimatyzacja jest
użyteczna, ponieważ usuwa zaparowanie
oraz zmniejsza wilgotność powietrza.
Skraplanie wywołane przez system
klimatyzacji powoduje normalny wyciek
wody objawiający się powstaniem pod
samochodem kałuży wody.
Typ gazu
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
R134A.

Nawiewy
"Pozostawić otwarte"
Dla uzyskania maksymalnego nawiewu
ciepłego lub zimnego powietrza w kabinie
dostępne są 4 nastawne nawiewy środkowe,
z których 2 można regulować w poziomie
(w prawo lub w lewo) zorientowane ku
górze oraz 4 ustawiane nawiewy boczne
w kierunku pasażerów. Nawiewy powietrza
w kierunku podłogi samochodu uzupełniają
wyposażenie.
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Prawidłowe stosowanie klimatyzacji
Aby uzyskać jednolite rozprowadzenie
powietrza, nie należy zamykać kratki wlotu
powietrza z zewnątrz, znajdującej się
u podstawy przedniej szyby, nawiewów
bocznych i środkowych, wylotów powietrza
przy podłodze oraz nawiewów powietrza
z tyłu.
Aby zapewnić skuteczność klimatyzacji,
należy ją stosować wyłącznie przy
zamkniętych szybach. W przypadku
dłuższego postoju na słońcu należy przez
kilka minut przewietrzyć kabinę.
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Nawiew powietrza
Nawiew powietrza można regulować
w skali od 1 do 4 - największy.
Ustawienie strumienia nawiewu
jest warunkiem uzyskania komfortu
wentylacji. Aby wyłączyć dmuchawę, należy
ustawić przełącznik w położeniu 0.

Rozprowadzenie powietrza

Ogrzewanie / klimatyzacja
ręczna
Jeżeli samochód wyposażony jest w te
przyciski, umieszczone są one na desce
rozdzielczej na płycie czołowej konsoli
środkowej.

Regulacja stopnia komfortu
Przełącznik ustawiony:
-

Klimatyzacja działa wyłącznie przy
pracującym silniku.
Nadmuch powietrza musi być
ustawiony co najmniej na 1.
Wciśnięcie tego przycisku
powoduje włączenie klimatyzacji,
zapala się dioda. Ponowne wciśnięcie
powoduje wyłączenie klimatyzacji
i wygaszenie diody.

nawiewów bocznych
i środkowych,

nawiewów bocznych, środkowych
i nóg pasażerów,
-

Klimatyzacja

na sektorze niebieskim
powoduje włączenie chłodzenia,

Sterowanie rozprowadzeniem powietrza odbywa
się za pomocą przełącznika, w kierunku:

na sektorze czerwonym
powoduje włączenie
podgrzewania powietrza
wewnątrz kabiny.

nóg pasażerów,

przedniej szyby i nóg pasażerów
i szyb bocznych,
przedniej szyby i szyb bocznych.

Otwarty obieg powietrza
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Zalecenia dotyczące ręcznej regulacji klimatyzacji

Ustawienie zalecane.

Aby prawidłowo używać systemu klimatyzacji, radzimy Państwu:

Zamknięty obieg powietrza
Opcja włączana na krótko.
Obieg wewnętrzny stosowany
przy włączonej klimatyzacji
i regulacji nadmuchu (od 1 do 4)
umożliwia uzyskanie żądanego komfortu
powietrza, zarówno przy regulacji ciepła jak
i zimna.
Zamknięty obieg powietrza izoluje chwilowo
kabinę od zapachów i dymu z zewnątrz.

Aby
włączyć...

Ciepło

Rozprowadzenie
powietrza

Temperatura

Natężenie
nadmuchu

Obieg
zamknięty

AC

-

Po osiągnięciu komfortu powietrza należy
włączyć otwarty obieg, co umożliwia
odświeżenie powietrza wewnątrz kabiny
i osuszenie szyb. Jest to ustawienie
zalecane.

Odmrażanie
szyby
Osuszanie
szyby
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Tryb AUTO spersonalizowany

Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa
Jeżeli samochód jest wyposażony,
przełączniki umieszczone są na desce
rozdzielczej na przedniej stronie konsoli
środkowej.
Ekran kontroli stanu funkcji klimatyzacji
automatycznej.
Przy pracującym silniku i włączonej
klimatyzacji, na ekranie wyświetla się
ten symbol oraz komunikat FULL AUTO.
Inne składniki wyświetlana są w zależności
od ustawień wybranych przez użytkownika.

Tryb AUTO
Włączenie FULL AUTO: naciśnięcie
przełącznika AUTO powoduje
włączenie funkcji systemu,
potwierdzone na wyświetlaczu
poprzez wyświetlenie FULL AUTO.
Jest to normalny tryb używania klimatyzacji
automatycznej.
Za pomocą pokrętła okalającego przełącznik
AUTO ustawić temperaturę komfortową na
umieszczonej podziałce między:
HI (High do ≈32) i,
LO (Low do ≈16).
System steruje rozprowadzeniem,
natężeniem i obiegiem powietrza w taki
sposób, by zapewnić ustawiony komfort oraz
wystarczającą recyrkulację powietrza wewnątrz
kabiny.
Nie ma potrzeby interwencji.

Włączenie trybu AUTO, niektóre
ustawienia mogą być zmienione:
rozprowadzenie, natężenie nawiewu
powietrza, chłodzenie i otwarty /
zamknięty obieg powietrza.
Wyświetlacz zmienia FULL AUTO na AUTO.
Aby powrócić do działania w pełni
automatycznego, należy ponownie nacisnąć
ten przycisk. Wyświetlacz na panelu sterowania
zmienia AUTO na FULL AUTO.
Jeżeli system, skonfigurowany ręcznie, nie
może utrzymać wybranego poziomu, przycisk
miga, a następnie AUTO gaśnie. Nacisnąć
przycisk AUTO, aby powrócić do regulacji
automatycznej.

Zatrzymanie chłodzenia
Naciśnięcie przełącznika
zatrzymuje funkcje chłodzenia.
Płatek śniegu znika
z wyświetlacza.

Pełne zatrzymanie
Naciśnięcie tego przełącznika
powoduje wyłączenie systemu.
Doda i wyświetlacz gasną.

Wentylacja

Podziałka posiada następujące oznaczenia:
zwiększenie temperatury powietrza
wewnątrz kabiny HI (High), co powoduje
podgrzanie do maksymalnego poziomu 32,
zmniejszenie temperatury powietrza
wewnątrz kabiny LO (Low), co powoduje
schłodzenie do 16.

Rozprowadzenie powietrza
Wciśnięcie powoduje zapalenie diody przycisków,
dzięki którym nadmuch kierowany jest na:
nawiewy przedniej szyby
i przednich szyb bocznych
(osuszanie - odmrażanie szyb),
nawiewy środkowe i boczne
(klatka piersiowa i twarz),

nawiewy dolne z przodu i z tyłu
(stopy).

Kombinacja przycisków umożliwia odpowiednie
ustawienie rozprowadzenia powietrza.

Natężenie nadmuchu powietrza
 olejne naciskanie tego przycisku
K
powoduje zwiększenie (+) lub
zmniejszenie (-) siły nadmuchu
powietrza wewnątrz kabiny.

Jeżeli dioda jest zapalona,
włączony jest zamknięty obieg
powietrza, który izoluje kabinę od zapachów
i dymów z zewnątrz. Ta pozycja powinna być
używana czasowo.
Po osiągnięciu komfortu powietrza, wciśnięcie
przycisku powoduje zgaśnięcie diody
i włączenie otwartego obiegu powietrza.
Wciśnięcie przycisku AUTO również
przywraca otwarty obieg powietrza. Powrót
do tego położenia umożliwia odświeżenie
powietrza wewnątrz kabiny i osuszenie
szyb. Ponowne wciśnięcie przycisku AUTO
przywraca funkcję FULL AUTO.

Szybkie osuszanie /
Szybkie odmrażanie
 aciśnięcie tego przełącznika
N
umożliwia szybkie uzyskanie
czystych szyb. Zapali się dioda.
System steruje chłodzeniem, nadmuchem
powietrza, odmrażaniem tylnej szyby
oraz kieruje rozprowadzenie powietrza na
przednią szybę i przednie szyby boczne.
Jeżeli samochód wyposażony jest
w ogrzewanie dodatkowe, należy wyłączyć
je, aby zapewnić szybkie i skuteczne
osuszanie-odmrażanie szyb.
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Otwarty obieg powietrza /
Zamknięty obieg powietrza

Dodatkowa wentylacja z tyłu
Jest to uzupełnienie standardowego
systemu wentylacji kabiny. Elementy
sterowania znajdują się w dolnej części
deski rozdzielczej, obok kierownicy.
Wylot powietrza
Naciśnięcie przycisku powoduje
odprowadzanie powietrza na zewnątrz zapala się kontrolka. Ponowne naciśnięcie
zamyka wylot - kontrolka gaśnie.
Wlot powietrza
Naciśnięcie przycisku powoduje
doprowadzenie powietrza z zewnątrz do
kabiny - zapala się kontrolka. Ponowne
naciśnięcie zamyka wlot - kontrolka gaśnie.
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Pokrętło regulacji wartości
komfortowej
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Ogrzewanie dodatkowe
Ogrzewanie dodatkowe
Jest to dodatkowe ogrzewanie kabiny
w wyposażeniu standardowym.
Działanie systemu może być niezależne od
silnika.

Ogrzewacz dodatkowy lub ogrzewanie
dodatkowe programowane
Jest to dodatkowy niezależny system
z możliwością programowania, który podgrzewa
obieg gorącej wody silnika Diesla, aby ułatwić
rozruch.
Poprawia wydajność odmrażania i osuszania,
a jeżeli samochód jest w nie wyposażony,
przyspiesza podgrzewanie foteli.
Wzrost temperatury ogrzewania kabiny trwa
o wiele krócej.
System można zaprogramować w taki sposób,
aby włączył się przed wejściem do samochodu.

Ogrzewanie uzupełniające
W wersji 2-3 miejscowej ogrzewacz znajduje
się pod fotelem kierowcy z dyszą nawiewu
skierowaną do przodu.

Automatyczne ogrzewania
dodatkowe

W wersji 5-9 miejscowej
ogrzewacz znajduje się z tyłu.
W zależności od wersji modelu
rozprowadzenie powietrza
następuje bezpośrednio z tyłu lub z dyszy
umieszczonej pod każdym rzędem siedzeń.

Jest to dodatkowy system, który włącza
się automatycznie po włączeniu stacyjki.
Jego uruchomienie zależy od temperatury
zewnętrznej i temperatury wewnątrz
samochodu.
System wyłącza się automatycznie z chwilą
ręcznego włączenia ogrzewania.

Nacisnąć ten przełącznik, aby
włączyć/wyłączyć ogrzewanie.
Dioda zapali się, jeżeli
ogrzewanie jest włączone.
W przypadku funkcji szybkiego
odmrażania i osuszania, należy wyłączyć
przełącznik ogrzewania.

Ogrzewanie i/lub klimatyzacja
z tyłu
Jeżeli samochód wyposażony jest
w dodatkowy zespół klimatyzacji z tyłu
samochodu: kolektor umieszczony jest
w dachu a sterowane dysze zapewniają
doskonałe rozprowadzenie zimnego
powietrza.
Ciepłe powietrze wydobywające się
z przedniego zespołu klimatyzacji
rozprowadzane jest na wysokości stóp
pasażerów siedzących w 2 i 3. rzędzie.
Dysza ciepłego powietrza znajdująca się na
wnęce tylnego lewego koła uzupełnia zespół
ogrzewając nogi pasażerów siedzących
w 3. rzędzie.
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Ten przełącznik znajdujący się
na panelu sterowania MODE
umożliwia kierowcy włączenie/
wyłączenie pokręteł z tyłu.
Pierwsze naciśnięcie włącza (zapala się
dioda).
Drugie naciśnięcie wyłącza (dioda gaśnie).

Natężenie nawiewu
Siła nawiewu powietrza poprzez
dysze może być regulowana od 1
do najsilniejszego 4.
Aby osiągnąć optymalny komfort
obiegu powietrza, należy
odpowiednio ustawić pokrętło.

Aby wyłączyć nawiew, należy ustawić
pokrętło w położeniu 0.

Regulacja wartości komfortu
Przełącznik ustawiony:
-

na kolor niebieski, włącza
chłodzenie,

-

na kolor czerwony, włącza
ogrzewanie powietrza
w kabinie.

Przełącznik OFF na panelu czołowym
"Jednostrefowej" wyłącza funkcję.

Pomimo tego utrzymuje się automatyczna
wentylacja tylnego obiegu, nawet jeżeli
przełącznik jest ustawiony na 0, aby nie
dopuścić do zaparowania szyb.
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Wyświetlanie godziny

Kontrolka cyklu grzania

Kontrolka ustawienia i odczytu
godziny

Programowane ogrzewanie
dodatkowe
Jeżeli samochód wyposażony jest
w odrębne programowane ogrzewanie
dodatkowe: umożliwia ono stopniowe
podniesienie temperatury silnika ułatwiające
rozruch.
Wbudowany zegar pozwala na ustawienie
godziny włączenia ogrzewania. Nagrzewanie
kabiny odbywa się o wiele szybciej.

Programator cyfrowy
Panel systemu programowanego ogrzewania
znajduje się obok kierownicy, pod panelem
sterowania MODE.

Wyświetlenie numeru wybranego
programu
Kontrolka wentylacji

Przyciski ustawiania godziny

Ustawienie godziny zegara wewnętrznego
Ustawić godzinę na panelu czołowym przed
zaprogramowaniem opóźnienia włączenia
podgrzewania.
Nacisnąć przycisk "set"
i przytrzymać naciśnięty.
Ekran i kontrolka ustawiania
godziny zapalą się.
W ciągu 10 sekund, naciskać jeden
z przycisków ustawiania aż do wyświetlenia
dokładnej godziny:
">" aby zwiększać godziny,
lub
"<" aby zmniejszać godziny.
Przytrzymując wciśnięty przycisk, cyfry
przeskakują szybciej.
Zwolnić przycisk "set".
Gdy ekran zgaśnie, godzina zostanie
zapamiętana.

Przycisk wyboru programu

Odczyt godziny
Przycisk natychmiastowego
włączenia ogrzewania

Nacisnąć przycisk "<" lub ">".
Zapala się kontrolka odczytu
godziny, godzina wyświetla się
przez około dziesięć sekund.

Przed włączeniem podgrzewania należy
sprawdzić czy:
przełącznik regulacji temperatury
znajduje się w położeniu "Ciepłe
powietrze" (sektor czerwony).
przełącznik regulacji nawiewu znajduje
się w położeniu "2".
Nacisnąć ten przycisk.
Ekran oraz kontrolka cyklu
ogrzewania zapalą się
i pozostaną zapalone przez cały
okres działania.

Włączenie podgrzewania
z wyprzedzeniem
Włączenie ogrzewania można ustawić
z wyprzedzeniem od jednej minuty do
24 godzin.
Można ustawić 3 różne godziny włączenia,
ale zaprogramować można tylko jedno
włączenie z wyprzedzeniem.
Uwaga: jeżeli chcą Państwo włączać
ogrzewanie codziennie o jednej godzinie,
wystarczy zaprogramować zapamiętaną
godzinę każdego dnia.
Nacisnąć przycisk "set", ekran
zapala się.

Symbol "--:--" lub poprzednio
zapamiętana godzina oraz numer
odpowiadający przywołanemu
ustawieniu (1, 2 lub 3),
wyświetlają się przez dziesięć sekund.
Uwaga: jeżeli chcą Państwo przywołać
inne godziny ustawione wcześniej, należy
nacisnąć kilka razy przycisk "set" przed
upływem dziesięciu sekund.
W ciągu dziesięciu sekund
nacisnąć jeden z przycisków "<"
lub ">" w celu wybrania żądanej
godziny włączenia.
Wczytanie wartości jest potwierdzone przez
zniknięcie godziny rozpoczęcia ogrzewania,
wyświetlenie numeru ustawienia (1, 2 lub 3)
oraz włączenie ekranu.

Zaprogramowane fabrycznie godziny
są już jako domyślnie zaprogramowane
w systemie (1 = 6 h; 2 = 16 h; 3 = 22 h).
Każda zmiana anuluje i zastępuje wcześniej
zaprogramowaną godzinę.
W przypadku odłączenia akumulatora
domyślnie zaprogramowane godziny
zostaną przywrócone.

Anulowanie ustawień
Aby usunąć ustawioną godzinę
włączenia ogrzewania, należy
krótko nacisnąć przycisk "set".
Podświetlenie ekranu oraz numer
ustawienia (1, 2 lub 3) zgasną.

Przywołanie jednego z poprzednich
ustawień
Naciskać tyle razy przycisk
"set", aż pojawi się
numer odpowiedniego
ustawienia (1, 2 lub 3).
Po dziesięciu sekundach godzina znika,
ale zostaje zapamiętana tak długo, jak
odpowiedni numer (1, 2 lub 3) i ekran są
podświetlone.
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Natychmiastowe włączenie ogrzewania
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Ustawianie czasu działania

Wyłączenie ogrzewania

Czas działania można ustawiać
pomiędzy 10 i 60 minut.

W przypadku opóźnionego włączenia,
ogrzewanie wyłącza się automatycznie po
upływie zaprogramowanego czasu działania.

Nacisnąć przycisk "set"
i przytrzymać naciśnięty.
Nacisnąć równocześnie
przycisk "<" lub ">".
Zapala się godzina i kontrolka
ustawiania godziny.
Nacisnąć ponownie przycisk "set"
i przytrzymać naciśnięty.
Nacisnąć ponownie i równocześnie
przycisk "<" lub ">".
Wyświetla się zaprogramowany czas
działania i kontrolka cyklu ogrzewania lub
wentylacji miga.
Ustawić czas działania naciskając
przycisk "<" lub ">".
Uwzględnienie zapamiętanej wartości
potwierdza zniknięcie czasu działania
z ekranu albo ponowne naciśnięcie
przycisku "set".

W przypadku natychmiastowego
włączenia, nacisnąć ponownie
ten przycisk, aby ręcznie
wyłączyć ogrzewanie.
Kontrolka cyklu ogrzewania oraz ekran
gasną.

Praktyczne wskazówki
Aby uniknąć niebezpieczeństwa
zaczadzenia, ogrzewanie dodatkowe nie
może być stosowane, nawet na krótko,
w pomieszczeniu zamkniętym, takim jak
garaż lub warsztat bez systemu wyciągu
spalin.
Ogrzewanie dodatkowe wyłącza się, gdy
napięcie akumulatora jest niskie, aby
umożliwić uruchomienie samochodu.
Ogrzewanie dodatkowe pobiera paliwo ze
zbiornika pojazdu. Należy upewnić się, czy
kontrolka oraz wskaźnik poziomu paliwa nie
sygnalizują rezerwy.
W trakcie uzupełniania paliwa należy
pamiętać o wyłączeniu ogrzewania
dodatkowego, aby uniknąć zagrożenia
pożarem lub wybuchem!.

Temperatura w pobliżu urządzenia
grzewczego nie powinna przekraczać
120 °C. Wyższa temperatura (na przykład
lakierowanie piecowe) może uszkodzić
elementy układów elektronicznych.
Ogrzewanie dodatkowe jest wyposażone
w wyłącznik termiczny, który wygasza
palnik w przypadku przegrzania silnika lub
braku płynu chłodzącego. Przed ponownym
uruchomieniem ogrzewania należy
sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić
poziom płynu, przestrzegając zaleceń
podanych w rubryce "Kontrole - poziomy".
Następnie nacisnąć przycisk wyboru
programu przed ponownym włączeniem
ogrzewania.
Co najmniej raz w roku, przed okresem
zimowym, należy skontrolować
ogrzewanie dodatkowe. Konserwacja oraz
naprawy mogą odbywać się wyłącznie
w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie
specjalistycznym.
Stosować wyłącznie zalecane części
zamienne.

Dwa uzupełniające zastosowania
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Wentylacja

Ogrzewanie dodatkowe jest programowane
i niezależne. Przed wejściem do
samochodu, podnosi stopniowo temperaturę
silnika w celu łatwiejszego rozruchu.
Dzięki temu, nagrzanie kabiny, odmrożenie
i osuszenie szyb odbywa się szybciej.
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Ponadto, dodatkowe ogrzewanie kabiny
stanowi dodatkowy element wyposażenia.
Działa ono niezależne od silnika. Włączenie
ogrzewania może zostać zaprogramowane.
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Siedzenia

Przedni fotel kierowcy

Zagłówek
Nacisnąć występ regulacji wysokości
zagłówka.
Aby go wyciągnąć, wcisnąć występy
i podnieść zagłówek.

Regulowany podłokietnik
Podnieść albo opuścić podłokietnik.
Obracać pokrętłem umieszczonym na
końcu podłokietnika, aby zablokować go
w żądanym położeniu.
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Siedzenia

Fotel ogrzewany
Regulacja lędźwiowa

Wysokość siedziska

Obracać pokrętłem.

Podnieść uchwyt 1 w celu podniesienia lub
opuszczenia przedniej części fotela.
Podnieść uchwyt 2 w celu podniesienia lub
opuszczenia tylnej części fotela.

Ten przełącznik umożliwia włączenie i wyłączenie
automatycznego ogrzewania fotela.

Jeżeli samochód jest wyposażony, obracać
pokrętłem, w celu dostosowania amortyzacji
w zależności od ciężaru kierowcy.

Pochylenie oparcia

Wzdłużna

Obracać pokrętłem w celu regulacji
pochylenia oparcia.

Podnieść drążek, umieszczony pod
siedziskiem, i wyregulować położenie fotela.

Fotel obrotowy
Jeżeli fotel posiada tę funkcję można go
obrócić o 180° po naciśnięciu przycisku.

ERGONOMIA i KOMFORT

Siedzenie ze zmienną amortyzacją
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Siedzenia

Kanapa przednia 2-miejscowa
Kanapa posiada dwa zagłówki i dwa pasy
bezpieczeństwa.

Stolik do pisania
Oparcie środkowego fotela może zostać
pochylone do położenia stolik.
Pociągnąć za pasek umieszczony w górnej
części poduszki oparcia.
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Siedzenia

Pochylanie oparcia
Za pomocą pokrętła ustawić pochylenie
oparcia.

Dostęp do tylnych miejsc
Aby dostać się do 3 rzędu, należy użyć
dźwigni na zewnętrznym fotelu w 2 rzędzie
i przechylić oparcie do przodu.
Aby postawić oparcie, należy ustawić
je w położeniu pionowym, nie używając
dźwigni.

Składanie oparcia fotela środkowego
(w 2. i 3. rzędzie)
Oparcie fotela środkowego może być
całkowicie położone na siedzisku i używane
jako stolik z uchwytem na kubki.
Opuścić zagłówek, a następnie podnieść
dźwignię i pochylić oparcie do przodu.
Aby ustawić oparcie w położeniu
początkowym, należy ponownie podnieść
dźwignię.

Aby poznać znaczenie środków
ostrożności podanych na etykietach,
patrz rubryka "Szybka pomoc – Glosariusz
etykiet".
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Siedzenia tylne
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Siedzenia

Przekręcić obydwie dźwignie do góry, aby
zwolnić przednie zaczepy.
Podnieść kanapę i ją wyjąć.

Kanapy tylne
Dostęp do tylnych miejsc
Opuścić zagłówek, a następnie podnieść
pierwszą dźwignię i pochylić oparcie do
przodu.

Składanie oparcia
Wyjąć zagłówek, a następnie pochylić
oparcie jak wyżej.
Prawą ręką podnieść drugą dźwignię,
a następnie przechylić oparcie o 5° do tyłu.
Lewą ręką przechylić całkowicie oparcie do
przodu na siedzisko.

Demontaż kanapy
Aby zdemontować kanapę, konieczna
jest pomoc drugiej osoby.

Przechylić oparcie na siedzisko jak wyżej.
Przekręcić obydwa uchwyty do przodu, aby
zwolnić tylne zaczepy.
Przechylić podstawę kanapy do przodu, aby
ustawić całość w położeniu pionowym.

Praktyczne wskazówki
Sprawdzić, czy pasy bezpieczeństwa
pozostają wciąż dostępne i są łatwe do
zapięcia przez pasażera.
Przed wyruszeniem w drogę pasażer powinien
ustawić prawidłowo zagłówek swojego fotela
i dopasować pasy bezpieczeństwa.
Przy demontażu zagłówka należy pamiętać
o schowaniu go i przymocowaniu do odpowiedniej
podstawy.
Nie należy podróżować w trzecim rzędzie, gdy kanapa
drugiego rzędu jest ustawiona w pozycji pionowej.
Nie kłaść żadnych przedmiotów na złożonym oparciu
w drugim rzędzie.
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Schowek środkowy

Szuflady pod fotelami przednimi

Do dyspozycji jest otwarty schowek,
usytuowany pod płytą środkowej konsoli.
Umożliwia dostęp do gniazd dodatkowych
(Jack i USB) przeznaczonych do transmisji
danych do systemu audio.
W zależności od wyposażenia jest on także
wyposażony w podwójny uchwyt na puszki
z napojami i/lub uchwyt na smartfon.

Pod fotelem kierowcy znajduje się pojemnik
zamocowany na stałe.
Wyposażenie fotela w amortyzację
wyklucza możliwość umieszczenia
szuflady.

Pod fotelem pasażera znajduje się schowek
na skrzynkę zawierającą narzędzia
potrzebne do wymiany koła, żarówki albo
podczas holowania samochodu...
Aby wyjąć pojemnik, obrócić pokrętło
o jedną czwartą obrotu, a następnie
pociągnąć pojemnik do przodu.
Po włożeniu go z powrotem na miejsce
pamiętać, aby obrócić pokrętło o jedną
czwartą obrotu w przeciwnym kierunku, aby
zaryglować pojemnik w gnieździe.
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Wyposażenie kabiny
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Składany stolik do pisania

Uchwyt uniwersalny

Znajduje się na środku deski rozdzielczej.
Zacisk służy do przytrzymania dokumentów,
notatek...
Pociągnąć lub popchnąć do góry stolik, aby
go rozłożyć lub złożyć.

Umożliwia utrzymanie urządzenia
przenośnego, jak np. smartfona w położeniu
pionowym albo tabletu dotykowego
w położeniu poziomym.

Aby włożyć lub wyjąć płytę CD, należy
najpierw złożyć stolik.
Jeżeli samochód wyposażony jest
w przednią kanapę dwumiejscową i czołową
poduszkę powietrzną pasażera, stolika nie
można podnieść.

Pociągnąć górną część uchwytu, aby go rozłożyć.
Przestawić boczną dźwignię, aby odblokować
zaciski górny i dolny.
Rozsunąć zaciski, aby zainstalować urządzenie
przenośne.
Podnieść boczną dźwignię, aby zablokować
zaciski.
Przed złożeniem uchwytu wyjąć
urządzenie przenośne, powtarzając te
same czynności.
Nacisnąć górną część uchwytu, aby go
złożyć.
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W zależności od kraju sprzedaży jeden
z pojemników w drzwiach może mieścić
zestaw do prowizorycznej naprawy opony.

Schowek przedni pasażera

Schowek przedni chłodzony
Znajduje się w górnej części deski
rozdzielczej, po stronie pasażera.
Powietrze w schowku przednim jest takie
samo jak powietrze wylatujące z nawiewów.
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Pojemniki w przednich drzwiach
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Osłona przeciwsłoneczna
Aby uniknąć bezpośredniego oświetlenia
twarzy, należy pochylić osłonę w dół.
W osłonie znajdują się kieszonki, w które
można włożyć karty opłat autostradowych,
bilety itp.

Schowek na drobiazgi

Wyjmowana popielniczka
Po otwarciu popielniczki pociągnąć ją w górę,
a następnie wysypać zawartość do kosza.

Gniazdo USB
Gniazdo to jest przeznaczone wyłącznie
do zasilania i ładowania podłączonego
urządzenia przenośnego.

Gniazdo 12 V
Moc maksymalna: 180 W.

Zapalniczka
Wcisnąć i odczekać chwilę do
automatycznego wyłączenia.

Półka (wnęka) podsufitowa

Lampka sufitowa

Lampki do czytania

Znajduje się nad osłoną przeciwsłoneczną.
Maksymalne obciążenie: około 20 kg.

Można ją włączać:
za pomocą przełączników znajdujących
się przy lampce sufitowej, zapłon
włączony – położenie MAR,
poprzez otworzenie lub zamknięcie
jednych z drzwi przednich,
poprzez zaryglowanie/odryglowanie
samochodu.
Lampka gaśnie automatycznie:
jeżeli przełącznik nie jest wciśnięty ani
w prawo, ani w lewo,
w każdym wypadku, po upływie
15 minut, jeżeli drzwi pozostaną otwarte,
lub po włączeniu stacyjki.

Włączane są za pomocą przełącznika.
Wyłącznik kierowcy obsługuje dwie lampki
jednocześnie.
Wyłącznik pasażera obsługuje lampkę
kierowcy lub lampkę pasażera.
Przełączniki znajdujące się u dołu
deski rozdzielczej po stronie
kierowcy, umożliwiające mu
włączanie i wyłączanie lampki po
stronie pasażera.
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Wyposażenie przestrzeni
ładunkowej
Zaczepy do mocowania
Do dyspozycji są zaczepy mocujące na
podłodze, do mocowania i zabezpieczania
ładunków: 8 w pojazdach o długości L1 i L2;
10 w pojazdach o długości L3 i L4.
2 dodatkowe pierścienie są zamontowane
na przegrodzie za kabiną.
Obciążenie maksymalne: 500 kg.
Zaleca się ustawienie ciężkich
ładunków jak najbliżej kabiny, co
zwiększy bezpieczeństwo w razie nagłego
hamowania.

Wspornik szyny

Gniazdo 12 V

Wsporniki służące do zamocowania
szyny przeznaczonej do unieruchomienia
przewożonych towarów wystają ponad
okładzinę po obu stronach pojazdu.
Obciążenie maksymalne: 200 kg.

Moc maksymalna: 180 W.

Okładzina boczna
Dolne części boczne są wyposażone
w okładzinę zabezpieczającą ładunek.

Lampki do czytania

Znajdują się nad każdym rzędem
foteli.
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Wewnętrzna skrzynia dachowa
Jest to skrzynia znajdująca się w przestrzeni
ładunkowej nad kabiną. Jej pojemność zależy
od wysokości furgonu (typ H2 albo H3).
Ze względów bezpieczeństwa w skrzyni
dachowej nie należy umieszczać
ciężkich przedmiotów.

Blokada ładunku
Lampki sufitowe

Wcisnąć i odczekać chwilę do
automatycznego wyłączenia.

Jeżeli samochód jest wyposażony w jedną
lub dwie lampki sufitowe, znajdują się one
nad drzwiami tylnymi i bocznymi.
Mogą być one włączone poprzez:
pochylenie lampki sufitowej (w lewo lub
w prawo),
otwarcie lub zamknięcie drzwi tylnych
lub bocznych.
Oświetlenie gaśnie automatycznie po kilku
minutach, jeżeli drzwi pozostają otwarte.

Pionowa przegroda typu drabinka
W zależności od kraju sprzedaży drabina
umieszczona za fotelem kierowcy chroni
go przed ewentualnym uderzeniem przez
przewożony ładunek.

Przeszklona przegroda
W zależności od kraju sprzedaży
przeszklona przegroda oddziela kabinę od
przestrzeni ładunkowej.
Za pomocą przełącznika można otworzyć/
zamknąć szybę przesuwną.

ERGONOMIA i KOMFORT

Zapalniczka

Na podłodze za fotelami przednimi znajduje
się pozioma ścianka działowa, chroniąca
kierowcę i pasażerów jadących z przodu
przed uderzeniem przez przewożony ładunek.
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Aby umieścić lampę przenośną na swoim
miejscu, wprowadzić ją w wycięcia
w uchwycie i obrócić do góry.

Podczas postoju samochodu
z kluczykiem w stacyjce lub bez,
ładowanie oraz świecenie lampy przenośnej
wyłącza się po około 15 minutach.
Akumulatory lampy ładują się automatycznie
podczas jazdy.

Lampa przenośna

Boczne szyby przesuwne

Jeżeli samochód posiada takie wyposażenie,
magnetyczna lampa przenośna znajduje się
na poziomie tylnej lampki sufitowej.
Oświetlenie jest zainstalowane pośrodku
uchwytu lampy przenośnej.
Wyjąć lampę przenośną z uchwytu,
naciskając przycisk, a potem obracając ją
o 90 stopni od dołu.
Aby zapalić lampę, przesunąć wyłącznik do
przodu.
Aby wymienić 4 akumulatory (typu NiMH),
zdjąć osłonę ochronną usytuowaną na
lampie przenośnej.

W zależności od wyposażenia samochodu,
szyby boczne w 2. rzędzie mogą być
otwierane.
Ścisnąć dźwignię, a następnie przesunąć
szybę.
Podczas jazdy, szyba musi być zamknięta
lub zablokowana w położeniu pośrednim.
Nigdy nie wysuwać przez szybę długich
przedmiotów na zewnątrz.
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Kratka przeciwżwirowa

Osłona zimowa

Stopień składany

W zależności od kraju sprzedaży kratka
ochronna zamocowana wewnątrz
przedniego zderzaka umożliwia ochronę
podzespołów silnika przed uderzeniami
kamyków...

W zależności od kraju sprzedaży
zastosowano pianki ochronne, aby zapobiec
przenikaniu zimna albo śniegu w górnej
części pod pokrywą komory silnika.
Pianki te, usytuowane na końcu każdego
bloku optycznego, są zamocowane na
poprzeczce w górnej części chłodnicy.
Aby je wyjąć, przesunąć je w bok w kierunku
na zewnątrz samochodu.

Aby ułatwić dostęp i wysiadanie pasażerów
z tyłu, samochód może być wyposażony
w stopień, który rozkłada się przy otwieraniu
bocznych drzwi przesuwnych.
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Lusterka wsteczne i szyby

Elektryczne elementy sterujące

LUSTERKA WSTECZNE
Lusterko wewnętrzne

Lusterka zewnętrzne

Dźwignia umieszczona w dolnej części
umożliwia ustawienie lusterka wstecznego
w dwóch położeniach.
Położenie dzienne, dźwignia popchnięta.
Położenie nocne, zapobiegające oślepieniu,
pociągnąć dźwignię do siebie.

Podzielone są na dwie strefy:
A - Powierzchnia górna
B - Powierzchnia dolna
Powierzchnia lusterek ma formę wypukłą,
co ma na celu zwiększenie pola widzenia.
Obserwowane w lusterku obiekty są
w rzeczywistości o wiele bliżej, niż to się
wydaje. Należy wziąć to pod uwagę, aby
prawidłowo ocenić odległość.
Skorupa lusterka posiada wbudowany
kierunkowskaz boczny oraz anteny,
w zależności od wyposażenia pojazdu
(GPS, GSM, Radio, ...).

Kluczyk stacyjki powinien znajdować się
w położeniu MAR.
Przekręcić pokrętło, aby wybrać strefę lusterka.
1 Lusterko wsteczne kierowcy:
A1 - Powierzchnia górna
B1 - Powierzchnia dolna
Następnie, poruszać pokrętłem, w celu
regulacji lusterka.
2 Lusterko wsteczne pasażera:
A2 - Powierzchnia górna
B2 - Powierzchnia dolna
Następnie, poruszać pokrętłem, w celu
regulacji lusterka.

Elektryczne składanie
lusterka
Nacisnąć przełącznik.

Odmrażanie lusterek wstecznych
Nacisnąć przełącznik odmrażania
tylnej szyby.

Sterowanie ręczne
Nacisnąć przycisk podnośnika A/B lub
pociągnąć za niego, nie pokonując punktu
oporu. Szyba zatrzyma się w momencie
zwolnienia przycisku.
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Lusterka wsteczne i szyby

Elektryczne podnośniki szyb

Dysponują Państwo dwoma możliwościami:

A. Podnośnik szyby kierowcy
B. Podnośnik szyby pasażera

Sterowanie automatyczne
Nacisnąć przycisk podnośnika szyby A lub
pociągnąć za niego, pokonując punkt oporu:
szyba otworzy się lub zamknie całkowicie po
zwolnieniu przycisku.
Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje
zatrzymanie szyby.

Opuszczając samochód, nawet na krótko,
należy wyjąć klucz ze stacyjki.
W przypadku zaciśnięcia, w trakcie pracy
podnośnika szyby, należy zmienić kierunek
ruchu szyby. W tym celu, należy nacisnąć
odpowiedni przycisk podnośnika szyby.
Jeżeli kierowca włącza przycisk podnośnika
szyby pasażera, musi upewnić się, czy nikt
nie uniemożliwi prawidłowego zamknięcia
szyby.
Kierowca powinien sprawdzić, czy
pasażerowie prawidłowo używają
podnośników szyb.
W trakcie podnoszenia lub opuszczania
szyby należy zwracać szczególną uwagę na
dzieci.
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Konfiguracja pojazdu

Personalizacja − Konfiguracja

Przycisk MODE umożliwia:
dostęp do menu i podmenu,
zatwierdzenie wyboru wewnątrz
menu,
wyjście z menu.
Długie wciśnięcie przycisku powoduje
powrót do ekranu głównego.

Za pomocą panelu sterowania MODE
Ten panel sterowania, usytuowany
z boku kierownicy, daje dostęp do menu
umożliwiających personalizację niektórych
elementów wyposażenia.
Odpowiednie informacje ukazują się na
wyświetlaczu zestawu wskaźników.
Obsługa dostępna jest w jedenastu
językach: włoskim, angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim, portugalskim,
holenderskim, brazylijskim, polskim,
rosyjskim i tureckim.

Ten przycisk umożliwia:
Jeżeli samochód jest wyposażony w system
audio, daje on dostęp do wszystkich menu.
Jeżeli samochód jest wyposażony w system
audio − telematyki z ekranem dotykowym,
niektóre menu są dostępne tylko poprzez
panel sterowania radioodtwarzacza.
 e względów bezpieczeństwa niektóre
Z
menu są dostępne wyłącznie przy
wyłączonym zapłonie.

-

przewijanie menu do góry,
zwiększenie wartości.

Ten przycisk umożliwia:
-

przewijanie menu w dół,
zmniejszanie wartości.

Nacisnąć...
1 Sygnał
dźwiękowy
prędkości
(Speed)

Podmenu…
ON

Nacisnąć...

Wybrać…
Zwiększyć
Zmniejszyć

OFF

2 Czujnik
reflektorów

Zwiększyć

3 Włączenie
Trasa B

Włączyć

4 Znak
drogowy

Włączyć

Zmniejszyć

Wyłączyć

Wyłączyć
Godziny /
Minuty

Zwiększyć

Format
godziny

24

6 Ustawienie
daty

Rok / Miesiąc /
Dzień

Włączyć

7 Automatyczne
ryglowanie
drzwi

W czasie jazdy

5 Ustawienie
godziny
(Hour)

Zmniejszyć

12

Wyłączyć
ON
OFF

Zatwierdzić
i wyjść

Umożliwia...
Włączenie/wyłączenie sygnału
dźwiękowego sygnalizującego
przekroczenie zaprogramowanej
prędkości oraz wybranie
prędkości.
Ustawienie czułości czujnika
oświetlenia (od 1 do 3).
Wyświetlenie drugiej odległości
"Trasa B".
Włączenie/wyłączenie odczytu
tablic.
Ustawienie zegar
Wybranie trybu wyświetlania
zegara.
Ustawienie daty.
Włączenie/wyłączenie
automatycznego ryglowania
drzwi powyżej 20 km/h.
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Nacisnąć
na...

Menu…

Podmenu…
Odległość

8 Jednostki
miary
(Unit)

Zużycie

Temperatura

9 Języki

10 Głośność
komunikatów
(Buzz)

Nacisnąć
na...

Wybrać…
km
mile
km/l
l/100 km
°C
°F
Lista
dostępnych
języków
Zwiększyć
Zmniejszyć

Zatwierdzić
i wyjść

Umożliwia...
Wybranie jednostki wyświetlania
odległości.
Wybranie jednostki wyświetlania
zużycia paliwa.
Wybranie jednostki wyświetlania
temperatury.

Wybranie języku menu.

Zwiększenie/zmniejszenie
natężenia dźwięku komunikatów
lub sygnału dźwiękowego

Serwis (km/mil
do przeglądu)

Wyświetlenie liczby kilometrów/
mil pozostałych do przejechania
do następnego przeglądu.

Olej (km/mil do
wymiany)

Wyświetlenie liczby kilometrów/
mil pozostałych do przejechania
do następnej wymiany oleju.

11 Service

Podmenu...

Nacisnąć
na...

Wybrać...

12 Światła
dzienne

ON

13 Automatyczne
światła
drogowe

ON

14 Poduszka
powietrzna
pasażera
(BAG P)

15 Wyjście
z menu

OFF

OFF
ON

OFF

Tak
Nie
Tak
Nie

Zatwierdzić
i wyjść

Umożliwia...
Włączenie/wyłączenie świateł
dziennych.
Włączenie/wyłączenie
automatycznych świateł
drogowych.
Włączenie poduszki powietrznej
pasażera.
Wyłączenie poduszki
powietrznejpasażera.
Wyjście z menu.
Naciśnięcie strzałki w dół powoduje
przejście do pierwszego menu.
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Ten przycisk panelu umożliwia
dostęp do menu "Ustawienia".

Ten przycisk na ekranie
umożliwia przejście w górę menu
albo zwiększenie wartości.
Ten przycisk na ekranie
umożliwia przejście w dół menu
albo zmniejszenie wartości.

Za pomocą systemu audiotelematyki
z ekranem dotykowym
Ten panel czołowy radioodtwarzacza,
usytuowany pośrodku deski rozdzielczej,
umożliwia dostęp do menu w celu
personalizacji niektórych urządzeń.
Odpowiednie informacje ukazują się na
ekranie dotykowym.
Obsługa możliwa jest w dziewięciu językach:
niemieckim, angielskim, hiszpańskim,
francuskim, włoskim, holenderskim, polskim,
portugalskim, tureckim.
Ze względów bezpieczeństwa
niektóre menu są dostępne tylko przy
wyłączonej stacyjce.

Menu "Ustawienia"
1. "Wyświetlanie".
2. "Komendy głosowe".
3. "Godzina i data".
4. "Bezpieczeństwo / Pomoc".
5. "Światła".
6. "Drzwi & ryglowanie".
7. "Audio".
8. "Telefon / Bluetooth".
9. "Ustawienia radia".
10. "Przywrócenie ustawień", aby powrócić
do domyślnych ustawień producenta.
11. "Kasowanie danych osobistych", aby
skasować wszystkie dane osobiste
związane z urządzeniami Bluetooth,
zapisane w systemie audio.
Aby uzyskać więcej informacji na
temat audio, telefonu, radia i nawigacji,
podmenu 2, 7, 8, 9 i 11 omówiono
szczegółowo w rubryce "Audio
i telematyka".
Parametry w podmenu 4, 5 i 6
zmieniają się w zależności od urządzeń
zainstalowanych w samochodzie.

W podmenu "Godzina i data" można:
wybrać "Ustawianie godz. i formatu",
aby ustawiać godziny, minuty, sekundy,
i wybrać format (24 h, 12 h z am lub
pm),
wybrać "Ustawianie daty", aby ustawiać
dzień, miesiąc i rok.
Aby móc ręcznie ustawiać godzinę,
należy wyłączyć opcję synchronizacji
czasu − "Synchro Heure" (Off).

W podmenu "Bezpieczeństwo / Pomoc"
można:
wybrać "Kamera parkowania",
a następnie "Kamera cofania", aby
włączyć lub wyłączyć korzystanie
z kamery (On, Off),
wybrać "Kamera parkowania",
a następnie "Opóźnienie kamery",
aby włączyć lub wyłączyć utrzymanie
wyświetlania przez 10 sekund albo do
18 km/h (On, Off),
wybrać "Znak drogowy", aby włączyć lub
wyłączyć tę funkcję (On, Off),
wybrać "Poduszka powietrzna
pasażera", aby włączyć lub wyłączyć tę
poduszkę (On, Off).

W podmenu "Światła" można:
wybrać "Światła dzienne", aby włączyć
lub wyłączyć te światła (On, Off),
wybrać "Światła drogowe auto.", aby
włączyć lub wyłączyć te światła (On,
Off),
wybrać "Czujnik reflektorów", aby
regulować jego czułość (1, 2, 3).

W podmenu "Drzwi & ryglowanie" można:
wybrać "Autoclose", aby włączyć lub
wyłączyć automatyczne ryglowanie
drzwi (On, Off).
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W podmenu "Wyświetlanie" można:
wybrać "Języki" i wybrać jeden
w wymienionych wcześniej języków,
wybrać "Jednostki miar"
i parametryzować zużycie paliwa
(l/100 km, mpg), drogę (km, miles)
i temperaturę (°C, °F),
wybrać "Wyświetlanie trasy B", aby
włączyć lub wyłączyć trasę B komputera
pokładowego (On, Off).

97

Konfiguracja pojazdu

4

98

Dane pojazdu

Komputer pokładowy
Naciskając przycisk TRIP, umieszczony na
krawędzi przełącznika wycieraczki szyby,
uzyskują Państwo dostęp do następujących
informacji:
Zasięg na paliwie pozostałym
w zbiorniku
Liczba kilometrów, którą można
przejechać na paliwie pozostałym
w zbiorniku w zależności od średniego
zużycia w ciągu ostatnio przejechanych
kilometrów.

-

-

-

Odległość A
Odległość przejechana od ostatniego
zerowania komputera.
Średnie zużycie paliwa A
Średnia ilość paliwa zużyta od
ostatniego zerowania komputera.
Chwilowe zużycie paliwa A
Ilość paliwa zużyta w ciągu ostatnich
kilku sekund.

-

-

Średnia prędkość A
Średnia prędkość obliczona od
ostatniego zerowania komputera
(przy włączonym zapłonie).
Czas podróży A
Łączny czas podróży od ostatniego
zerowania komputera.

Jeżeli w menu MODE aktywowana jest trasa
TRIP B:
Odległość B
Średnie zużycie paliwa B
Średnia prędkość B
Czas podróży B.

CHRONOTACHOGRAF
Jeżeli samochód jest w wyposażony,
tachograf umożliwia przechowywanie
w urządzeniu i na umieszczonej w nim
karcie wszystkich informacji o pojeździe.
Na przykład: na początku każdej trasy lub
zmianie kierowcy.

Jeżeli karta jest włożona, wszystkie
informacje mogą być:
wyświetlone na ekranie tachografu,
wydrukowane,
przesłane do zewnętrznego urządzenia
poprzez złącze.

Więcej informacji znajdą Państwo
w dokumentacji dołączonej przez
producenta tachografu.
Jeżeli samochód wyposażony jest
w chronotachograf, zaleca się odłączyć
zacisk (-) akumulatora (znajdujący się
pod podłogą po lewej stronie, w kabinie),
w przypadku przerwy w użytkowniu
samochodu trwającej ponad 5 dni.

TECHNOLOGIA NA POKŁADZIE

99

Dane pojazdu

4

100

Pomoc przy parkowaniu

Pomoc dźwiękowa przy parkowaniu tyłem
Jeżeli samochód jest wyposażony w ten
system, składa się on z czterech czujników
zbliżeniowych, zainstalowanych w zderzaku
tylnym.
System wykrywa przeszkody: ludzi, pojazdy,
drzewa, barierki, znajdujące się z tyłu za
samochodem.
Należy pamiętać, że przedmioty
o rozmiarach wykrywanych na początku
manewru mogą być niewidoczne pod
koniec manewru: martwe strefy pomiędzy
i pod czujnikami. Na przykład: słupki,
oznakowania robót lub krawężnik.
Pomoc przy parkowaniu tyłem może być
sprzężona z kamerą cofania.

Działanie
Włączyć wsteczny bieg za pomocą dźwigni zmiany
biegów.
Informacja o zbliżaniu się do obiektu przekazywana jest
pod postacią sygnału dźwiękowego, którego częstotliwość
zwiększa się w miarę zbliżania do przeszkody.
W momencie gdy odległość "tył pojazdu/przeszkoda"
jest mniejsza niż około trzydzieści centymetrów, sygnał
przerywany przechodzi w sygnał ciągły.

Wyłączenie
Wyłączyć wsteczny bieg i ustawić dźwignię
zmiany biegów w położeniu luz.

Nieprawidłowe działanie
W przypadku zapalenia się tej
kontrolki w zestawie wskaźników
i wyświetlenia komunikatu na
wyświetlaczu należy skontaktować
się z ASO sieci CITROËN albo
z warsztatem specjalistycznym.

Praktyczne wskazówki
System ten w żadnym wypadku nie
zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania
ostrożności.
Należy być szczególnie ostrożnym podczas
cofania z otwartymi tylnymi drzwiami.
W przypadku złej pogody lub podczas zimy
należy upewnić się, czy czujniki nie są
pokryte błotem, lodem lub śniegiem.

Wyłączanie
W momencie wyłączenia biegu wstecznego
ostatni obraz wyświetlany jest przez około
5 sekund, a następnie kamera wyłącza się.
Ostatni obraz pozostaje także wyświetlany
w ten sam sposób, podczas postoju pojazdu,
z chwilą zamknięcia drzwi z tyłu.
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Kamera cofania
Jeżeli samochód jest w nią wyposażony,
kamera zamocowana jest z tyłu, na poziomie
trzeciego światła stop.
Przekazuje ona widok na ekran umieszczony
w kabinie. Widok do tyłu jest pomocny
w trakcie manewrów.
Kamera cofania może być sprzężona ze
wspomaganiem przy parkowaniu tyłem.

Ekran
Kamera przekazuje obraz do kolorowego
5-calowego ekranu LCD. Ekran ten jest
także dotykowym ekranem systemu audio telematyki.
Włączanie lub wyłączanie odbywa się
z poziomu menu ustawień dotykowego
systemu audio - telematyki.

Działanie
Kamera włącza się automatycznie
w momencie włączenia biegu wstecznego
i pozostaje włączona do około 15 km/h.
Wyłącza się powyżej 18 km/h.
Kamera włącza się także podczas postoju
pojazdu, z chwilą otwarcia drzwi z tyłu.

W warunkach optymalnego usytuowania
samochodu (położenie na drodze, poziom
załadowania) maksymalna strefa zasięgu
kamery wynosi około 3 m długości na
5,5 m szerokości.
Strefa widoczności może się zmieniać
w zależności od warunków atmosferycznych
(oświetlenie, deszcz, śnieg, mgła, ...),
stopnia załadowania samochodu oraz
usytuowania na drodze.
Do czyszczenia kamery i ekranu nie należy
używać detergentów lub narzędzi, które
mogą porysować powierzchnię.
Stosować miękką tkaninę lub zmiotkę.
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Pomoc przy załadunku

Zawieszenie pneumatyczne

Ręczna korekcja progu załadunku

W samochodach z zawieszeniem
pneumatycznym istnieje możliwość zmiany
wysokości tylnego progu, ułatwiającego
załadunek lub rozładunek.

Podnoszenie: przesunięcie progu
platformy w górę

Opuszczenie: przesunięcie progu
platformy w dół

Nacisnąć na krótko przełącznik,
aby wybrać wyższy poziom.
Każde naciśnięcie (zapalona
kontrolka) podwyższa próg
o jeden poziom: od +1 do +3.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
wybranie maksymalnego poziomu (+3).

Nacisnąć na krótko przełącznik,
aby wybrać niższy poziom.
Każde naciśnięcie (zapalona
kontrolka) obniża próg o jeden
poziom: od -1 do -3.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje
wybranie minimalnego poziomu (-3).

Przełączniki sterujące znajdują z boku
kierownicy.
Do dyspozycji jest poziom podstawowy oraz
6 poziomów podnoszenia (od +1 do + 3) lub
opuszczania progu (od -1 do -3). Informacja
o osiągnięciu wybranego poziomu progu
zostaje wyświetlona na wyświetlaczu
w zestawie wskaźników.

Wyłączenie
Nacisnąć i przytrzymać obydwa przyciski
jednocześnie, aby wyłączyć system.
Kontrolki pozostaną zapalone.
Przywrócenie działania
Nacisnąć i przytrzymać obydwa przyciski
jednocześnie, aby włączyć system. Kontrolki
zgasną.
Po przekroczeniu prędkości 5 km/h,
system włącza się automatycznie.

Automatyczna korekta progu
załadunku
Po przekroczeniu prędkości 20 km/h,
system automatycznie ustawia próg tylny na
poziomie podstawowym.

Niesprawność
Kontrolka ta zapala się
w przypadku wystąpienia
niesprawności.
Zlecić sprawdzenie systemu przez ASO
sieci CITROËN albo przez warsztat
specjalistyczny.

Praktyczne wskazówki
Jazda z progiem nadmiernie podniesionym
lub zbyt mocno opuszczonym stwarza
niebezpieczeństwo uszkodzenia elementów
podwozia.
Wysokość progu może być regulowana
automatycznie w zależności od
ewentualnych zmian temperatury lub
obciążenia.
Należy unikać takiego ustawienia
w następujących okolicznościach:
praca pod samochodem,
zmiana koła,
przewożenie samochodu na ciężarówce,
pociągu, promie, statku, ...
Aby uniknąć uszkodzenia samochodu
lub zranienia kogokolwiek, przed każdym
manewrem podnoszenia lub opuszczania
należy sprawdzić, czy żadna osoba ani
żaden przedmiot nie znajduje się w bliskim
otoczeniu samochodu.
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Nacisnąć tyle samo razy przeciwnie do
poziomu wyświetlanego.
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Bezpieczeństwo podczas jazdy

Hamulec postojowy
Włączanie
Pociągnąć za dźwignię hamulca postojowego,
aby unieruchomić samochód.
Przed opuszczeniem samochodu należy upewnić
się, że hamulec ręczny został zaciągnięty.
Zaciągnięcie lub nieprawidłowe
zwolnienie hamulca postojowego
sygnalizowane jest zapaleniem się
kontrolki w zestawie wskaźników.
Przy parkowaniu samochodu na pochyłej
drodze należy skręcić koła w kierunku chodnika
i zaciągnąć hamulec postojowy.
Nie ma potrzeby włączania biegu po zaparkowaniu
samochodu, szczególnie gdy jest on obciążony.

Światła awaryjne
Zaciągnąć hamulec postojowy
wyłącznie po zatrzymaniu pojazdu.
W przypadku wyjątkowego użycia
hamulca postojowego podczas
jazdy należy zaciągać hamulec bardzo
powoli, aby nie zablokować kół tylnych
(niebezpieczeństwo poślizgu).

Wyłączanie
Pociągnąć lekko dźwignię i nacisnąć
przycisk, aby opuścić dźwignię hamulca
postojowego.

Wcisnąć ten przycisk, migają światła
kierunkowskazów.
Światła te mogą działać przy wyłączonym zapłonie.
Stosować wyłącznie w sytuacjach
niebezpiecznych, w przypadku
zatrzymania awaryjnego lub w czasie
jazdy w warunkach nienaturalnych.

Sygnał dźwiękowy

Systemy wspomagania
hamowania

System zapobiegający blokadzie kół
i elektroniczny rozdział siły hamowania

Dodatkowe systemy pomagające Państwu
bezpiecznie i skutecznie zahamować
w sytuacjach niebezpiecznych:
system zapobiegający blokadzie
kół (ABS),
elektroniczny rozdzielacz siły
hamowania (REF),
system pomocy przy hamowaniu
awaryjnym (AFU).

Systemy współpracują ze sobą w celu
zwiększenia stabilności i zwrotności samochodu
podczas hamowania, w szczególności na złej lub
śliskiej nawierzchni.
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Działanie
System zapobiegający blokadzie kół
zaczyna działać automatycznie wtedy, gdy
pojawia się ryzyko zablokowania kół.
Normalne działanie układu ABS objawia się
lekkimi drganiami pedału hamulca, którym
towarzyszy odgłos.

Nacisnąć środek kierownicy.

Wyłączanie
Kierowca nie ma możliwości wyłączenia tych
systemów.

BEZPIECZEŃSTWO

 przypadku hamowania awaryjnego, wcisnąć
W
bardzo mocno pedał hamulca, nie zmniejszając
nawet na chwilę siły nacisku na niego.
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Nieprawidłowe działanie
Zapalenie się tej kontrolki i towarzyszący
temu komunikat na wyświetlaczu zestawu
wskaźników oznaczają nieprawidłowe
działanie systemu zapobiegającego
blokadzie kół, co może być przyczyną utraty kontroli
nad pojazdem w momencie hamowania.
Zapalenie się tej kontrolki, zespolonej
z kontrolką ABS oraz towarzyszący temu
komunikat na wyświetlaczu zestawu
wskaźników oznaczają nieprawidłowe
działanie elektronicznego rozdzielacza siły
hamowania, co może być przyczyną utraty kontroli
nad pojazdem w momencie hamowania.
Należy natychmiast zatrzymać samochód
z zachowaniem środków bezpieczeństwa.
W obu przypadkach skontaktować się
z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem
specjalistycznym.

Aby zapewnić maksymalną
skuteczność działania układu
hamulcowego, wymagany jest okres
dopasowania około 500 kilometrów. W tym
okresie zaleca się unikanie hamowania zbyt
nagłego, częstego i długotrwałego.

Praktyczne wskazówki
System zapobiegający blokadzie kół nie
pozwala na skrócenie drogi hamowania. Na
bardzo śliskiej nawierzchni (gołoledź, olej...)
ABS może wydłużać drogę hamowania.
W przypadku hamowania awaryjnego,
należy bez wahania wcisnąć mocno pedał
hamulca, nigdy nie zwalniając nacisku,
nawet na śliskiej nawierzchni; w ten sposób
kierowca będzie mógł nadal manewrować
pojazdem, aby ominąć przeszkodę.
W przypadku zmiany kół (opon i felg)
należy zwrócić uwagę, czy są one zgodne
z zaleceniami producenta.

Wspomaganie przy hamowaniu awaryjnym
System ten umożliwia w nagłych przypadkach
szybsze osiągnięcie optymalnego ciśnienia
w układzie hamulcowym i tym samym
skrócenie drogi hamowania.
Działanie
System włącza się przy szybkim wciśnięciu
pedału hamulca.
Jego działanie zmniejsza opór pedału
i zwiększa skuteczność hamowania.
 razie hamowania awaryjnego należy
W
bardzo mocno wcisnąć i przytrzymać
pedał.
Wyłączanie
Kierowca nie ma możliwości wyłączenia tego
systemu.

Zapobieganie poślizgowi kół (ASR)
System ASR optymalizuje zdolność
trakcyjną tak, aby uniknąć poślizgu kół,
oddziałując na hamulce kół napędowych i na
silnik.
Działanie
System tem włącza się automatycznie przy
każdym rozruchu pojazdu.
System ten zaczyna działać w przypadku
problemu z przyczepnością albo torem jazdy.

Dynamiczna kontrola stabilności
(CDS)
Dynamiczna kontrola stabilności steruje
hamulcem jednego lub kilku kół, aby
wyrównać żądany przez kierowcę tor jazdy
samochodu, w granicach praw fizyki.
Z aktywnym systemem CDS należy
utrzymywać kierunek nie próbując kontrować
kierownicą.

Wyłączanie
Kierowca nie ma możliwości wyłączenia tego
systemu.

Działanie
System CDS włącza się automatycznie po
każdym uruchomieniu silnika.

Nieprawidłowe działanie
Zapalenie się tej kontrolki,
któremu towarzyszy sygnał
dźwiękowy i komunikat
na wyświetlaczu zestawu
wskaźników, sygnalizuje uszkodzenie
systemu CDS.
Przeprowadzić kontrolę w ASO
sieci CITROËN lub w warsztacie
specjalistycznym.

Jest to sygnalizowane miganiem kontrolki
w zestawie wskaźników.

Wyłączanie
W wyjątkowych warunkach (rozruch pojazdu,
który wjechał w błoto, unieruchomionego
w śniegu, na sypkim gruncie) korzystne
może się okazać wyłączenie systemu ASR
w celu spowodowania ślizgania się kół
i odzyskania przyczepności.
-

Nacisnąć ten przycisk umieszczony na
środku deski rozdzielczej, aby wyłączyć
ten system.

Zapalenie się kontrolki przycisku oraz
komunikat na wyświetlaczu zestawu
wskaźników oznaczają wyłączenie
systemu ASR.

BEZPIECZEŃSTWO

Systemy kontroli trakcji

System uruchamia się w przypadku
utraty przyczepności lub
niekontrolowanej zmiany toru jazdy.
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Ponowne włączenie
System ASR aktywuje się automatycznie po
każdym wyłączeniu zapłonu.
Aby ręcznie przywrócić działanie
systemu, należy ponownie nacisnąć ten
przycisk.
Nieprawidłowe działanie
Zapalenie się tej kontrolki, której
towarzyszy sygnał dźwiękowy
i komunikat na wyświetlaczu
zestawu wskaźników, oznacza
usterkę systemu ASR.
Przeprowadzić kontrolę w ASO sieci
CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Praktyczne wskazówki
Systemy CDS i ASR zapewniają zwiększone
bezpieczeństwo przy normalnej jeździe,
ale nie powinny zachęcać kierowcy do
dodatkowego ryzyka lub do jazdy ze zbyt
dużą prędkością.
Działanie tych systemów jest zapewnione
pod warunkiem przestrzegania zaleceń
producenta dotyczących kół (opon i felg),
elementów hamujących, elementów
elektronicznych oraz procedur montażu
i napraw sieci.
Po zderzeniu sprawdzić te systemy
w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie
specjalistycznym.

Kontrola bezwładności ładunku
Całkowita rzeczywista masa pojazdu
użytkowego może zmieniać się znacznie
w zależności od jego załadunku. Środek
ciężkości może więc przemieszczać się
w kierunku podłużnym, a nawet w kierunku
wysokości.
Każda z tych zmian ma wpływ na
hamowanie, zdolność trakcyjną,
zachowanie na zakrętach i na tendencję do
wywracania się.
System kontroli bezwładności ładunku
oszacowuje całkowitą rzeczywistą masę
pojazdu, analizując jego zachowanie
podczas faz przyspieszania i hamowania.
System ten dostosowuje wówczas działanie
systemów CDS i ASR w zależności pod
rozkładu masy pojazdu. Dzięki temu,
w sytuacjach krytycznych Państwa pojazd
utrzymuje się bardziej pewnie na swym
torze jazdy.

Układ wspomagający zdolność trakcyjną
na nawierzchniach o słabej przyczepności
(śnieg, gołoledź, błoto...).
System ten umożliwia wykrywanie sytuacji
słabej przyczepności, które mogą utrudniać
ruszanie z miejsca oraz dalszą jazdę
samochodem.
W tych sytuacjach Inteligentny system
kontroli trakcji zastępuje system
ASR, przekazując siłę napędową na
koło o największej przyczepności, tak
aby optymalizować zdolność trakcyjną
i zachować żądany tor jazdy.

Wyłączanie
Nacisnąć ten przycisk usytuowany pośrodku
deski rozdzielczej, aby wyłączyć system;
kontrolka przycisku gaśnie i system ASR
jest znów aktywny.
Nieprawidłowe działanie
Kontrolka ta zapali się
w przypadku usterki inteligentnego
systemu kontroli trakcji.
Zlecić sprawdzenie systemu przez ASO
sieci CITROËN albo przez warsztat
specjalistyczny.

BEZPIECZEŃSTWO

Inteligentny system kontroli trakcji

Działanie
W momencie rozruchu pojazdu system jest
wyłączony.
Nacisnąć ten przycisk usytuowany na środku
deski rozdzielczej, aby włączyć system;
kontrolka przycisku zapala się.
System ten jest aktywny przy prędkości do
około 30 km/h.
Gdy tylko prędkość przekroczy 30 km/h,
system wyłącza się automatycznie, lecz
kontrolka przycisku świeci nadal.
System włącza się automatycznie, gdy
tylko prędkość ponownie spadnie poniżej
30 km/h.
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Wspomaganie podczas zjazdu
System wspomagania podczas zjazdu na
drogach o słabej przyczepności (błoto,
żwir...) albo na drodze o dużym nachyleniu.
System ten umożliwia zmniejszenie ryzyka
poślizgu albo rozbiegania się pojazdu
podczas trwającego zjazdu.
Utrzymuje on stałą prędkość pojazdu
podczas zjazdu, oddziałując w sposób
niezależny i zróżnicowany na hamulce.

Działanie
W chwili rozruchu pojazdu system jest
wyłączony.
Przy prędkości poniżej 30 km/h nacisnąć
ten przycisk usytuowany pośrodku deski
rozdzielczej, aby włączyć system; zapala się
kontrolka przycisku.
Z chwilą gdy pojazd rozpoczyna zjazd,
można zwolnić pedały przyspieszenia
i hamulca; kontrolka przycisku miga.
Światła stopu zapalają się automatycznie,
gdy funkcja jest aktywna.
Jeżeli prędkość przekroczy 30 km/h, system
wyłącza się automatycznie, ale kontrolka
przycisku pozostaje zapalona.
System włącza się ponownie w sposób
automatyczny, gdy prędkość spada poniżej
30 km/h.

Można w dowolnym momencie
nacisnąć ponownie pedał
przyspieszenia albo hamulca.

Wyłączanie
Nacisnąć ten przycisk usytuowany pośrodku
deski rozdzielczej, aby wyłączyć system;
kontrolka przycisku gaśnie.
Powyżej 50 km/h funkcja wyłącza się
całkowicie; kontrolka przycisku gaśnie.
Funkcja może być niedostępna
w przypadku przegrzania hamulców.
Przed ponowną próbą należy zaczekać kilka
minut, aż hamulce ostygną.
Nieprawidłowe działanie
Ta kontrolka zapala się
w przypadku nieprawidłowości
w działaniu systemu
wspomagania podczas zjazdu.
Zlecić sprawdzenie systemu przez ASO sieci
CITROËN albo przez warsztat specjalistyczny.
Aby system włączył się, nachylenie
drogi musi być większe od 8%.
Nie używać systemu, gdy skrzynia biegów
jest na luzie.
Włączyć bieg odpowiadający prędkości, aby
uniknąć zgaśnięcia silnika.

W przypadku uszkodzenia przedniej szyby
należy zwrócić się do ASO sieci CITROËN
lub do warsztatu specjalistycznegoy
w sprawie wymiany i kalibracji kamery.

Alarm niezamierzonego
przekroczenia linii
System wykrywa przypadkowe przejechanie
linii na jezdni (linii ciągłej lub przerywanej).
Kamera zamontowana w środkowej
górnej części przedniej szyby śledzi drogę
i wykrywa linie ograniczające pas ruchu
i położenie pojazdu względem tych linii.
Uruchamia alarm w przypadku odchylenia
od kierunku jazdy, przy prędkości powyżej
60 km/h.
Używanie tego systemu jest przydatne na
autostradach i drogach szybkiego ruchu.

Działanie
System włącza się automatycznie
w momencie rozruchu pojazdu.
Zaczyna się rozpoznawanie
warunków działania: te
dwie kontrolki wyświetlają się
w zestawie wskaźników.

Gdy warunki te są spełnione, te dwie
kontrolki gasną. System jest włączony.
Jeżeli warunki pracy nie są już spełnione,
system jest włączony, ale nie jest już
sprawny. Sygnalizuje to ciągłe świecenie
tych dwóch kontrolek w zestawie
wskaźników.

Warunki działania
Po włączeniu system jest aktywny tylko
wtedy, gdy spełnione są poniższe warunki
działania:
Pojazd jedzie na biegu do przodu.
Nie wykryto żadnych nieprawidłowości
działania pojazdu.
Pojazd jedzie z prędkością równą lub
większą od 60 km/h.
Wzdłużne oznakowanie poziome pasów
ruchu na jezdni jest dobrze widoczne.
Warunki widoczności są prawidłowe.
Tor jazdy jest prostoliniowy (a jeżeli
na zakrętach, to są one o dużym
promieniu).
Pole widzenia jest wystarczająco
swobodne (bezpieczna odległość
od poprzedzającego pojazdu jest
zachowana).
W przypadku przekroczenia linii
(np. przy okazji zjazdu z pasa
ruchu),kierunkowskaz odpowiadający
kierunkowi (prawemu lub lewemu)
przekroczenia nie jest włączony.
Tor ruchu pojazdu jest zgodny
z wytyczonym pasem ruchu.
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System wykrywania przypadkowego
przekroczenia linii nie może w żadnym
wypadku zastępować czujności
kierowcy.

111

Bezpieczeństwo podczas jazdy

5

Bezpieczeństwo podczas jazdy

112

Wykrywanie
W przypadku wykrycia odchylenia od
kierunku jazdy, kierowcę ostrzega kontrolka
w zestawie wskaźników i sygnał dźwiękowy:
-

miganie lewej kontrolki
w razie odchylenia w lewo,

-

miganie prawej kontrolki
w razie odchylenia w prawo.

-

-

Wyłączanie
Nacisnąć ten przycisk, aby wyłączyć
system; kontrolka przycisku się zapala.
Stan systemu pozostaje zapamiętany po
wyłączeniu zapłonu.

Włączanie
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć
system; kontrolka przycisku gaśnie.
Obydwie kontrolki zestawu wskaźników
świecą w sposób ciągły aż do 60 km/h.

Alarm nie włącza się, jeżeli został włączony
kierunkowskaz oraz 20 sekund po wyłączeniu
kierunkowskazu.
Alarm może zostać uruchomiony w momencie
przejechania znaku kierunku (strzałki) lub
innego oznaczenia na jezdni (graffiti).
Wykrywanie może być zakłócone:
jeżeli oznaczenia na jezdni są
nieczytelne,
jeżeli kontrast między oznaczeniami
na jezdni i nawierzchnią jest
niewystarczający.
System wyłącza się automatycznie, jeżeli
funkcja Stop & Start jest aktywna. System
włączy się ponownie i rozpocznie od nowa
rozpoznawanie warunków działania po
ruszeniu pojazdu.

-

Działanie systemu może być zakłócane
albo może on nie działać prawidłowo:
Gdy pojazd przewozi zbyt duży
ładunek (szczególnie jeżeli jest on źle
rozłożony).
Gdy warunki widoczności są złe (deszcz,
mgła, śnieg...).
Gdy warunki oświetlenia są złe
(oślepiające światło słoneczne,
ciemność...).
Jeżeli przednia szyba jest brudna lub
uszkodzona na poziomie kamery.
Jeżeli systemy ABS, CDS, ASR albo
inteligentny system kontroli trakcji są
niesprawne.

Nieprawidłowe działanie
W przypadku wystąpienia usterki
zapala się ta kontrolka, wraz
z towarzyszącym sygnałem
dźwiękowym i komunikatem na
wyświetlaczu.
Zlecić sprawdzenie systemu przez ASO
sieci CITROËN albo przez warsztat
specjalistyczny.

Stan kontrolki
na przycisku

Komunikat na
wyświetlaczu

Stan
symbolu na
wyświetlaczu

Sygnał
dźwiękowy

Zgaszona

-

-

-

System jest włączony (automatycznie przy każdym rozruchu
pojazdu).

-

System jest włączony, ale warunki działania nie są
równocześnie spełnione.

-

System jest włączony i warunki działania są równocześnie
spełnione: system jest w stanie generować ostrzeżenia
dźwiękowe i wizualne.

Znaczenie
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Kontrolki

Zgaszona

Alarm
niezamierzonego
przekroczenia
linii włączony

i

Zgaszona

Alarm
niezamierzonego
przekroczenia
linii włączony

-

Kontrolka
Zgaszona

-

Tak

System jest włączony i rozpoznaje warunki działania:
sygnalizuje oddalenie od lewej linii.

Tak

System jest włączony i rozpoznaje warunki działania:
sygnalizuje oddalenie od prawej linii.

migająca
Kontrolka
Zgaszona

migająca

BEZPIECZEŃSTWO
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Stan kontrolki
na przycisku

Komunikat na
wyświetlaczu

Stan
symbolu na
wyświetlaczu

Sygnał
dźwiękowy

Zapalona

Alarm
niezamierzonego
przekroczenia
linii wyłączony

-

Nie

System został wyłączony ręcznie.

Zapalona

Alarm
niezamierzonego
przekroczenia
linii niedostępny

Kontrolka
nieprawidłowego działania

Tak

System jest chwilowo nieprawny: oczyścić przednią szybę.

Zapalona

Alarm
niezamierzonego
przekroczenia
linii niedostępny

Kontrolka
nieprawidłowego działania

Tak

Usterka systemu: skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub
z warsztatem specjalistycznym.

Znaczenie

System stanowi pomoc przy prowadzeniu
samochodu, w tym celu wykorzystuje
kamerę usytuowaną w górnej części
przedniej szyby.
Kamera wykrywa następujące typy znaków/
tablic i wyświetla odpowiednie informacje
w zestawie wskaźników:
maksymalna dopuszczalna prędkość,
zakaz wyprzedzania.
Jednostka ograniczenia prędkości
(km/h lub mph) zależy od kraju, po
którym się poruszamy.
Należy brać ją pod uwagę podczas
przestrzegania maksymalnej dozwolonej
prędkości.
Aby system działał prawidłowo w przypadku
zmiany kraju, jednostka prędkości zestawu
wskaźników musi odpowiadać jednostce
obowiązującej w kraju, po którym się
poruszamy.

Automatyczny odczyt znaków jest
to system wspomagania jazdy i nie
zawsze wyświetla ograniczenia prędkości
prawidłowo.
Znaki drogowe ograniczenia prędkości
znajdujące się przy drodze zawsze są
ważniejsze od informacji wyświetlanych
przez system.
System w żadnym przypadku nie może
zastąpić czujności kierowcy.
Kierowca musi przestrzegać przepisów
ruchu drogowego i w każdej sytuacji
dostosowywać swoją prędkość do
panujących warunków klimatycznych lub
drogowych.
Jeżeli żaden znak nie zostanie wykryty
przez wcześniej określony czas, możliwe
jest, że system nie będzie wyświetlał
ograniczeń prędkości.
System jest zaprojektowany do wykrywania
znaków zgodnych z konwencją wiedeńską
dotyczącą znaków drogowych.

-

Aby nie zakłócić prawidłowego
działania systemu:
należy regularnie czyścić pole widzenia
kamery,
nie wykonywać napraw w strefie
przedniej szyby w pobliżu czujnika
kamery.

W razie wymiany żarówek reflektorów
zaleca się montowanie oryginalnych części
zamiennych.
Używanie innych żarówek może pogorszyć
skuteczność systemu.
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Wyświetlanie na tablecie dotykowym,
następnie w zestawie wskaźników
Wyświetlanie znaków odbywa się w dwóch
następujących fazach:
wszystkie nowe rozpoznane znaki
drogowe są wyświetlane na tablecie
dotykowym w postaci wyskakujących
elementów przez 40 sekund,
potem znaki te są wyświetlane
w zestawie wskaźników.
System może wyświetlać dwa znaki
drogowe równocześnie (ograniczenia
prędkości i zakazu wyprzedzania) w dwóch
specjalnych strefach zestawu wskaźników.
Jeżeli zostanie wykryty dodatkowy znak
drogowy, jak np. znak ograniczenia
prędkości w przypadku mokrej drogi,
wyświetla się on w pustym okienku pod
odpowiednim znakiem.

Zasady
System ten wykrywa i odczytuje znaki
z ograniczeniem prędkości, znaki zakazu
wyprzedzania i znaki końca ograniczenia
prędkości / zakazu wyprzedzania za pomocą
kamery umieszczonej w górnej części
przedniej szyby.

Dodatkowe znaki są filtrowane
w następujący sposób:
znaki związane ze śniegiem lub
gołoledzią wyświetlają się tylko wtedy,
gdy temperatura zewnętrzna jest niższa
od 3°C,
znaki związane ze śniegiem, deszczem
albo mgłą wyświetlają się tylko wtedy,
gdy wycieraczki szyb są włączone,
temperatura zewnętrzna jest niższa
od 3°C,
znaki dotyczące pojazdów ciężarowych
nie są wyświetlane, jeżeli dotyczą
pojazdu o masie mniejszej niż 4 tony,
znaki dotyczące maszyn rolniczych nie
są wyświetlane.

Włączanie / wyłączanie
Funkcja, której parametry wprowadza
się przyciskiem MODE; w menu "Znaki
drogowe" wybrać "ON" lub "OFF".
Patrz rubryka "Technologia na
pokładzie − Konfiguracja pojazdu".

Ograniczenia działania

Przepisy dotyczące ograniczeń prędkości są
właściwe dla każdego kraju.
System nie bierze pod uwagę zmniejszenia
ograniczeń prędkości w następujących
przypadkach:
złe warunki atmosferyczne (deszcz,
śnieg),
zanieczyszczenie powietrza,
przyczepa, przyczepa kempingowa,
jazda z łańcuchami śniegowymi,
jazda z nieoryginalnym zestawem do
zawieszenia,
naprawa opony za pomocą zestawu do
prowizorycznej naprawy opon,
młodzi kierowcy,
...

-

-

-

 ystem może ulegać zakłóceniom lub
S
może nie działać w następujących
sytuacjach:
zła widoczność (oślepiające światło
słoneczne, niedostatecznie oświetlenie
drogi, opady śniegu, intensywny deszcz,
gęsta mgła, zbyt duża odległość między
pojazdem i znakiem drogowym),
niskie temperatury i wyjątkowo złe
warunki atmosferyczne,
strefa przedniej szyby usytuowana
przed kamerą zabrudzona, zaparowana,
oszroniona, zaśnieżona, uszkodzona lub
zaklejona folią samoprzylepną,
uszkodzenie kamery,
mapy nieaktualne lub z błędami,
zakryte tablice (inne pojazdy, roślinność,
śnieg),
tablice niezgodne z normą, uszkodzone
albo zniekształcone,
zmiana obciążenia powodująca duże
nachylenie kamery (system może
chwilowo nie działać, aby umożliwić
automatyczną kalibrację kamery).

BEZPIECZEŃSTWO

117

Bezpieczeństwo podczas jazdy

5

Pasy bezpieczeństwa

118

Kontrolka niezapiętych
pasów bezpieczeństwa
Po uruchomieniu samochodu, jeżeli kierowca
i/lub pasażer na przednim fotelu nie zapięli
swoich pasów bezpieczeństwa, zapali się ta
kontrolka wraz z towarzyszącym sygnałem
dźwiękowym o rosnącej głośności.
Ten alarm działa zarówno w wersjach
z fotelem pasażera z przodu, jak i w wersjach
z dwumiejscową przednią kanapą.

Pasy bezpieczeństwa w kabinie

Zapinanie

Miejsce kierowcy wyposażone jest
w napinacz pirotechniczny oraz ogranicznik
napięcia.
W wersjach z czołową poduszką powietrzna
pasażera, miejsce pasażera także jest
wyposażone w napinacz pirotechniczny
i ogranicznik napięcia.
Kanapa przednia jest wyposażona
w dwa pasy bezpieczeństwa.

Wyciągnąć pas przed siebie jednostajnym
ruchem i sprawdzić, czy się nie zwinął.
Włożyć klamrę w sprzączkę pasa.
Sprawdzić zapięcie pasa oraz działanie
mechanizmu blokującego poprzez szybkie
pociągnięcie za pas.

Regulacja wysokości

Nacisnąć czerwony przycisk na sprzączce,
pas zwinie się automatycznie, ale zaleca się
przytrzymać go podczas zwijania.

Po stronie fotela kierowcy i po stronie
bocznego fotela pasażera: ścisnąć dźwignię
z zaczepem przelotowym pasa i przesunąć
całość, a następnie puścić, aby zablokować.
Pas fotela środkowego nie posiada regulacji
wysokości.

Odpinanie

Ze względów bezpieczeństwa,
czynności te nie mogą być
wykonywane podczas jazdy.

W przypadku zapiętego pasa
bezpieczeñstwa tryb START
Stop & Start nie może się uruchomić.
Ponowne uruchomienie silnika możliwe jest
jedynie za pomocą kluczyka stacyjki.

J eżeli przednia kanapa jest montowana
jako wyposażenie posprzedażne,
musi być ona koniecznie
wyposażona w homologowane pasy
bezpieczeństwa.

Pasy bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach
Tylne fotele / tylna kanapa wyposażone są
w pasy bezpieczeństwa o trzech punktach
mocowania oraz w nawijacze.
Środkowe siedzenie posiada prowadnicę
i nawijacz pasa, zabudowany w oparciu.
Wspornik na poziomie każdego z bocznych
miejsc umożliwia zawieszenie zaczepu pasa
bezpieczeństwa, gdy nie jest on używany.

Kierowca powinien upewnić się, czy
pasażerowie prawidłowo zapinają
pasy bezpieczeństwa oraz czy przed
rozpoczęciem podróży wszyscy mają
zapięte pasy.
Bez względu na miejsce zajmowane
w samochodzie należy bezwzględnie
zapinać pasy bezpieczeństwa, nawet
w przypadku krótkich przejazdów.
Pasy bezpieczeństwa wyposażone są
w nawijacz, umożliwiający automatyczne
dostosowanie długości pasa do budowy
ciała.
Nie używać przedmiotów (spinek do
bielizny, klipsów, zacisków, ...), które
powodują luz między pasażerem a pasem
bezpieczeństwa.
Pas bezpieczeństwa odpina się poprzez
naciśnięcie czerwonego przycisku na
sprzączce. Po odpięciu, prawidłowo
ułożyć pas.
Po użyciu pasa należy upewnić się, czy
jest on prawidłowo zwinięty.
Po złożeniu oparcia lub przesunięciu
tylnej kanapy należy sprawdzić, czy pas
jest prawidłowo zwinięty, a sprzączka jest
przygotowana do zapięcia pasa.

W przypadku zderzenia
Wyłącznie na miejscach z przodu,
w zależności od rodzaju i siły uderzenia,
mechanizm pirotechniczny może uruchomić
się wcześniej i niezależnie od wyzwolenia
poduszek powietrznych. Następuje
natychmiastowe naprężenie pasów
i przyciśnięcie ich do ciała pasażerów.
Uruchomieniu napinaczy towarzyszy
wydzielanie się niegroźnego dymu oraz
hałas spowodowany wystrzeleniem ładunku
pirotechnicznego wbudowanego w systemie.
Ogranicznik naciągu reguluje nacisk pasa na
ciało pasażera.
Napinacze pirotechniczne są aktywne od
momentu włączenia zapłonu i gdy pas
bezpieczeństwa jest zapięty.
Nawijacze wyposażone są w mechanizm
automatycznej blokady wyzwalany
w momencie zderzenia, hamowania
awaryjnego lub przewrócenia samochodu.

Kontrolka poduszki powietrznej
zapala się także, jeżeli napinacze
zadziałały. Skontaktować się
z ASO sieci CITROËN lub
z warsztatem specjalistycznym.

BEZPIECZEŃSTWO
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Pasy bezpieczeństwa
Aby pas bezpieczeństwa spełniał swoje
zadanie:
powinien być wykorzystywany tylko
przez jedną osobę,
nie powinien być skręcony, sprawdzić
pociągając jednostajnym ruchem przed
siebie,
powinien być napięty jak najbliżej ciała.
Górna część pasa bezpieczeństwa musi
przebiegać w zagłębieniu ramienia.
Dolna część pasa bezpieczeństwa musi
być ustawiona jak najniżej na wysokości
miednicy.
Nie należy zamieniać miejscami klamer
pasów, ponieważ może to spowodować ich
nieprawidłowe działanie. Jeżeli siedzenia
wyposażone są w podłokietniki, część
brzuszna pasa powinna przechodzić pod
podłokietnikiem.
Sprawdzić prawidłowe zablokowanie pasa,
pociągając go energicznym ruchem.

Zalecenia dotyczące przewozu dzieci
Używać odpowiedniego fotelika dziecięcego,
jeżeli pasażerem jest dziecko o wzroście
mniejszym niż 150 cm albo poniżej 10 roku
życia.
Nigdy nie przewozić dziecka na kolanach,
nawet przy zapiętym pasie bezpieczeństwa.
 ięcej informacji na temat fotelików
W
dziecięcych znajduje się w rubryce
"Bezpieczeństwo - Przewożenie
dzieci".

Ze względu na obowiązujące przepisy
bezpieczeństwa, ASO sieci CITROËN,
będąca gwarantem każdej interwencji
i kontroli, zapewnia właściwą kontrolę pasów
bezpieczeństwa.
Należy okresowo kontrolować pasy
bezpieczeństwa (nawet po niewielkim
zderzeniu) w ASO sieci CITROËN lub
w warsztacie specjalistycznym: pasy nie
mogą nosić śladów zużycia, cięcia lub
rozwarstwienia, nie mogą być również
przerabiane i modyfikowane.
 as bezpieczeństwa należy czyścić
P
za pomocą wody z dodatkiem mydła
lub środka do czyszczenia materiałów
tekstylnych, dostępnego w sieci
CITROËNA.

Odporność na uderzenia

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Państwa samochód został skonstruowany
w taki sposób, aby maksymalnie
ograniczyć przenoszenie naprężeń na
kabinę: w momencie kolizji przednia część
pojazdu deformuje się stopniowo w sposób
kontrolowany, a wzmocnione przednie drzwi
zwiększają sztywność całej konstrukcji.

Państwa samochód, w wersji furgon, składa
się z dwóch stref wyposażonych w osobne
zamki: kabiny oraz przestrzeni ładunkowej.
Taka koncepcja pozwala, w zależności od
sposobu użytkowania, lepiej zabezpieczyć
Państwa rzeczy osobiste lub towary.
Alarm perymetryczny z czujnikiem
podniesienia dostępny jest (w standardzie
lub opcji) w niektórych krajach w zależności
od sprzedawanych modeli.
Szczegóły zostały opisane w rubryce
"Gotowy do drogi - Drzwi / klapy".

BEZPIECZEŃSTWO

121

Zalety bezpieczeństwa

5

122

Poduszki powietrzne

Informacje ogólne
Poduszki powietrzne zostały zaprojektowane
tak, by zwiększyć bezpieczeństwo
kierowcy i pasażerów w razie silnego
zderzenia; uzupełniają one działanie pasów
bezpieczeństwa.
W chwili zderzenia elektroniczne czujniki
wykrywają i analizują gwałtowne hamowanie
pojazdu:
w przypadku silnego uderzenia
poduszki powietrzne natychmiast się
napełniają, zapewniając lepszą ochronę
pasażerów pojazdu; zaraz po uderzeniu
następuje ich dekompresja, aby nie
zakłócać widoczności i nie utrudniać
ewentualnego wyjścia z pojazdu,
w przypadku słabszego uderzenia w tył
i w niektórych przypadkach dachowania

poduszki powietrzne nie zadziałają;
w takich sytuacjach jedynie pas
bezpieczeństwa zapewni ochronę.
Poduszki powietrzne działają tylko przy
włączonym zapłonie.
Napełnianiu się poduszek towarzyszy
wydzielanie się niewielkiej ilości dymu
i hałas, co jest spowodowane wybuchem
ładunku pirotechnicznego zabudowanego
w systemie.
Dym nie jest szkodliwy, ale może się okazać
drażniący dla wrażliwych osób.
Dźwięk eksplozji może na krótki okres
osłabić słuch.

Czołowe poduszki powietrzne
Znajdują się w środkowej części kierownicy
dla kierowcy i w desce rozdzielczej dla
pasażerów z przodu. Wyzwalają się one,
oprócz poduszki powietrznej pasażera, jeśli
została ona wyłączona.
Nieprawidłowe działanie
W przypadku zapalenia się tej
kontrolki należy skontaktować
się z ASO sieci CITROËN w celu
sprawdzenia systemu.

Wyłączenie czołowej poduszki
powietrznej pasażera
Parametry funkcji można wprowadzać
przyciskiem MODE; w menu "Poduszka
powietrzna pasażera" wybrać OFF.
Patrz rubryka "Technologia na
pokładzie - Konfiguracja pojazdu".
Aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo,
należy koniecznie wyłączyć czołową poduszkę
powietrzną pasażera w przypadku zamontowania
fotelika dziecięcego "tyłem do kierunku jazdy" na
siedzeniu lub kanapie pasażera z przodu.
W przeciwnym wypadku, dziecko będzie narażone na
śmiertelne niebezpieczeństwo lub poważne obrażenia
ciała w razie otworzenia się poduszki powietrznej.
Jeżeli czołowa poduszka powietrzna pasażera
w Państwa samochodzie nie może być wyłączona,
nie instalować zwłaszcza fotelika dziecięcego "tyłem
do kierunku jazdy".

Kontrola wyłączenia
Wyłączenie poduszki powietrznej
sygnalizowane jest przez
zapalenie się tej kontrolki wraz
z towarzyszącym komunikatem na
wyświetlaczu.

Boczne poduszki powietrzne
i poduszki kurtynowe
Jeżeli samochód jest w nie wyposażony,
boczne poduszki powietrzne są zabudowane
w oparciach foteli przednich od strony drzwi.
Poduszki powietrzne kurtynowe zabudowane
są w słupkach i górnej części kabiny
pasażerskiej, pod sufitem nad fotelami
przednimi.
Poduszki otwierają się między pasażerem
a szybą.
Poduszki te otwierają się tylko po stronie, po
której nastąpiło uderzenie.
Niesprawność
Jeżeli zapali się ta kontrolka,
należy skontaktować się z ASO
sieci CITROËN w sprawie
sprawdzenia systemu.

BEZPIECZEŃSTWO

W położeniu OFF, czołowa poduszka
powietrzna pasażera nie zadziała
w przypadku zderzenia.
Zaraz po wyjęciu fotelika dziecięcego należy
wybrać ON, włączając tym samym poduszkę
i zapewniając bezpieczeństwo pasażerom
z przodu w przypadku zderzenia.

123

Poduszki powietrzne

5

124

Poduszki powietrzne

Praktyczne wskazówki
Jeżeli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, aby zapewnić ich w pełni skuteczne działanie, należy zachować poniższe środki ostrożności:
Zapinać właściwie pasy bezpieczeństwa,
pamiętając o ich odpowiednim ułożeniu.
Przyjmować normalną i pionową pozycję
siedzącą.
Nic nie trzymać między pasażerami
i poduszkami powietrznymi (dzieci, zwierząt,
przedmiotów...); nie mocować ani nie
naklejać niczego ani w pobliżu, ani na
drodze rozkładania poduszek powietrznych,
gdyż mogłoby to spowodować obrażenia
podczas ich rozkładania.
Nigdy nie modyfikować oryginalnej
konfiguracji samochodu, zwłaszcza
w otoczeniu poduszek powietrznych.
Naprawy systemu poduszek powietrznych
muszą być wykonywane wyłącznie
w ASO sieci CITROËN albo w warsztacie
specjalistycznym.
W przypadku gdy pojazd uległ wypadkowi
lub gdy był skradziony, należy koniecznie
sprawdzić system poduszek powietrznych.

Czołowe poduszki powietrzne
Nie prowadzić trzymając kierownicę za jej
ramiona lub opierając ręce na jej środku.
Pasażer nie powinien trzymać nóg na desce
rozdzielczej.
W miarę możliwości powstrzymać się
od palenia (papieros, fajka), ponieważ
uruchomienie poduszki w tym czasie
mogłoby spowodować rany.
Nie demontować, nie przekłuwać i nie
uderzać poduszki.

Boczne poduszki powietrzne
Na fotele można zakładać wyłącznie
pokrowce homologowane, umożliwiające
działanie bocznych poduszek powietrznych.
Z gamą pokrowców przystosowanych do
Państwa samochodu można zapoznać się
w ASO sieci CITROËN.
Nigdy niczego nie mocować i nie przyklejać
na oparciach siedzeń, mogłoby to
spowodować skaleczenia klatki piersiowej
lub ramion w przypadku zadziałania bocznej
poduszki powietrznej.
Nie zbliżać się do drzwi bardziej niż jest to
konieczne.

Poduszki kurtynowe
Nigdy niczego nie mocować i nie
przyklejać na słupkach i suficie, mogłoby to
spowodować skaleczenia klatki piersiowej
lub ramion podczas zadziałania poduszki
kurtynowej.
Nie odkręcać śrub uchwytów umieszczonych
na suficie, służą one do mocowania
poduszki kurtynowej.

Dzieci na pokładzie

-

CITROËN zaleca przewożenie dzieci
na tylnych siedzeniach samochodu:
"tyłem do kierunku jazdy" do 3. roku
życia,
"przodem do kierunku jazdy" powyżej
3. roku życia.

Fotelik dziecięcy na przednim fotelu
"Tyłem do kierunku jazdy"
W przypadku fotelika dziecięcego
zainstalowanego "tyłem do kierunku
jazdy" na przednim siedzeniu
pasażera, należy obowiązkowo
wyłączyć poduszkę powietrzną
pasażera. W razie pozostawienia włączonej
poduszki powietrznej pasażera, dziecko
narażone byłoby na obrażenia ciała lub śmierć
w momencie zadziałania poduszki powietrznej.

"Przodem do kierunku jazdy"
W przypadku fotelika dziecięcego
zainstalowanego "przodem do
kierunku jazdy" na przednim
siedzeniu pasażera, należy
pozostawić włączoną czołową
poduszkę powietrzną pasażera.

Funkcje fotelików dziecięcych oraz
wyłączenia czołowej poduszki
powietrznej pasażera są wspólne dla całej
gamy CITROËN.
Jeżeli nie ma możliwości wyłączenia
czołowej poduszki powietrznej pasażera, nie
wolno instalować fotelika dziecięcego "tyłem
do kierunku jazdy" na przednich fotelach.

BEZPIECZEŃSTWO

CITROËN zadbał o bezpieczeństwo dzieci
na etapie projektowania samochodu, reszta
zależy od Państwa.
W trosce o bezpieczeństwo przewożonych
dzieci należy bezwzględnie stosować się do
następujących zaleceń:
wszystkie dzieci poniżej 12 roku życia
lub o wzroście poniżej 150 cm, muszą
być przewożone w homologowanych
fotelikach dostosowanych do wagi, na
siedzeniach wyposażonych w pasy
bezpieczeństwa lub mocowania ISOFIX.
statystycznie, najbezpieczniejsze
miejsca w samochodzie przystosowane
do przewozu dzieci, to miejsca tylne.
dziecko poniżej 9 kg musi być
obowiązkowo przewożone w położeniu
"tyłem do kierunku jazdy" zarówno
z przodu jak i z tyłu.
pasażer nie może podróżować
z dzieckiem na kolanach.
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Instalowanie fotelika
dziecięcego z tyłu
"Tyłem do kierunku jazdy"
Kiedy fotelik dziecięcy "tyłem do
kierunku jazdy" montuje się na
miejscu pasażera z tyłu, przesunąć
przednie siedzenie samochodu
i wyprostować oparcie w taki sposób, aby fotelik
dziecięcy "tyłem do kierunku jazdy" nie dotykał
przedniego siedzenia samochodu.
"Przodem do kierunku jazdy"
Kiedy fotelik dziecięcy "przodem
do kierunku jazdy" montuje się
na miejscu pasażera z tyłu,
przesunąć przednie siedzenie
samochodu i wyprostować
oparcie w taki sposób, aby nogi dziecka
siedzącego w foteliku dziecięcym "przodem
do kierunku jazdy" nie dotykały przedniego
siedzenia samochodu.
Należy sprawdzić, czy pas
bezpieczeństwa jest dobrze napięty.
W przypadku fotelików dziecięcych
z podpórką należy upewnić się, że
podpórka styka się stabilnie z podłogą.
W razie potrzeby wyregulować przedni fotel
samochodu.

Wyłączanie czołowej poduszki
powietrznej pasażera
Nigdy nie instalować systemu do
przewozu dzieci "tyłem do kierunku
jazdy" na fotelu chronionym włączoną czołową
poduszką powietrzną. Może to doprowadzić do
śmierci albo poważnego zranienia dziecka.
Etykieta ostrzegawcza usytuowana
z każdej strony osłony przeciwsłonecznej
pasażera zawiera to zalecenie. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w poniższych
tabelach znajdą Państwo to ostrzeżenie we
wszystkich wymaganych językach.

Jeżeli samochód jest w nią wyposażony, wyłączenie
poduszki powietrznej pasażera należy określić
wprowadzając parametr za pomocą przycisku MODE.
Patrz rubryka "Bezpieczeństwo Poduszki powietrzne".

Zasady przewozu dzieci zależą od
danego kraju. Prosimy zapoznać się
z obowiązującymi przepisami w danym
kraju.
Należy zapoznać się z listą fotelików
dopuszczonych w danym kraju. Mocowania
isofix, miejsca tylne, poduszka powietrzna
pasażera oraz jej wyłączenie zależą od
sprzedawanej wersji.

Poduszka powietrzna
pasażera wyłączona - OFF
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НИКОГА НЕ инсталирайте детско столче на седалка с АКТИВИРАНА предна ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА. Това може да причини
СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на детето.

CS

NIKDY neumisťujte dětské zádržné zařízení orientované směrem dozadu na sedadlo chráněné AKTIVOVANÝM čelním AIRBAGEM. Hrozí
nebezpečí SMRTI DÍTĚTE nebo VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ.

DA

Brug ALDRIG en bagudvendt barnestol på et sæde, der er beskyttet af en AKTIV AIRBAG. BARNET risikerer at blive ALVORLIGT
KVÆSTET eller DRÆBT.

DE

Montieren Sie auf einem Sitz mit AKTIVIERTEM Front-Airbag NIEMALS einen Kindersitz oder eine Babyschale entgegen der
Fahrtrichtung, das Kind könnte schwere oder sogar tödliche Verletzungen erleiden.

EL

Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ παιδικό κάθισμα με την πλάτη του προς το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου, σε μια θέση που προστατεύεται από
ΜΕΤΩΠΙΚΟ αερόσακο που είναι ΕΝΕΡΓΟΣ. Αυτό μπορεί να έχει σαν συνέπεια το ΘΑΝΑΤΟ ή το ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ του ΠΑΙΔΙΟΥ.

EN

NEVER use a rearward facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.

ES

NO INSTALAR NUNCA un sistema de retención para niños de espaldas al sentido de la marcha en un asiento protegido mediante un
AIRBAG frontal ACTIVADO, ya que podría causar lesiones GRAVES o incluso la MUERTE del niño.

ET

Ärge MITTE KUNAGI paigaldage "seljaga sõidusuunas" lapseistet juhi kõrvalistmele, mille ESITURVAPADI on AKTIVEERITUD.
Turvapadja avanemine võib last TÕSISELT või ELUOHTLIKULT vigastada.

FI

ÄLÄ KOSKAAN aseta lapsen turvaistuinta selkä ajosuuntaan istuimelle, jonka edessä suojana on käyttöön aktivoitu TURVATYYNY. Sen
laukeaminen voi aiheuttaa LAPSEN KUOLEMAN tai VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN.

FR

NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants faisant face vers l’arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLABLE
frontal ACTIVÉ.
Cela peut provoquer la MORT de l’ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT.

BEZPIECZEŃSTWO
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HR

NIKADA ne postavljati dječju sjedalicu leđima u smjeru vožnje na sjedalo zaštićeno UKLJUČENIM prednjim ZRAČNIM JASTUKOM. To bi
moglo uzrokovati SMRT ili TEŠKU OZLJEDU djeteta.

HU

SOHA ne használjon menetiránynak háttal beszerelt gyermekülést AKTIVÁLT (BEKAPCSOLT) FRONTLÉGZSÁKKAL védett ülésen. Ez a
gyermek HALÁLÁT vagy SÚLYOS SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

IT

NON installare MAI seggiolini per bambini posizionati in senso contrario a quello di marcia su un sedile protetto da un AIRBAG frontale
ATTIVATO. Ciò potrebbe provocare la MORTE o FERITE GRAVI al bambino.

LT

NIEKADA neįrenkite vaiko prilaikymo priemonės su atgal atgręžtu vaiku ant sėdynės, kuri saugoma VEIKIANČIOS priekinės ORO
PAGALVĖS. Išsiskleidus oro pagalvei vaikas gali būti MIRTINAI arba SUNKIAI TRAUMUOTAS.

LV

NEKAD NEuzstādiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti priekšējā pasažiera sēdvietā, kurā ir AKTIVIZĒTS priekšējais DROŠĪBAS GAISA
SPILVENS.
Tas var izraisīt BĒRNA NĀVI vai radīt NOPIETNUS IEVAINOJUMUS.

MT

Qatt m’ghandek thalli tifel/tifla marbut f’siggu dahru lejn l-Airbag attiva, ghaliex tista’ tikkawza korriment serju jew anke mewt lit-tifel/tifla.

NL

Plaats NOOIT een kinderzitje met de rug in de rijrichting op een zitplaats waarvan de AIRBAG is INGESCHAKELD. Bij het afgaan van de
airbag kan het KIND LEVENSGEVAARLIJK GEWOND RAKEN.

NO

Installer ALDRI et barnesete med ryggen mot kjøreretningen i et sete som er beskyttet med en frontal AKTIVERT KOLLISJONSPUTE,
BARNET risikerer å bli DREPT eller HARDT SKADET.

PL

NIGDY nie instalować fotelika dziecięcego w pozycji "tyłem do kierunku jazdy" na siedzeniu wyposażonym w CZOŁOWĄ PODUSZKĘ
POWIETRZNĄ w stanie AKTYWNYM. Może to doprowadzić do ŚMIERCI DZIECKA lub spowodować u niego POWAŻNE OBRAŻENIA
CIAŁA.

PT

NUNCA instale um sistema de retenção para crianças de costas para a estrada num banco protegido por um AIRBAG frontal ACTIVADO.
Esta instalação poderá provocar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE da CRIANÇA.

RO

Nu instalati NICIODATA un sistem de retinere pentru copii, dispus cu spatele in directia de mers, pe un loc din vehicul protejat cu AIRBAG
frontal ACTIVAT. Aceasta ar putea provoca MOARTEA COPILULUI sau RANIREA lui GRAVA.

RU

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать обращенное назад детское удерживающее устройство на сиденье,
защищенном ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, установленной перед этим сиденьем.
Это может привести к ГИБЕЛИ РЕБЕНКА или НАНЕСЕНИЮ ЕМУ СЕРЬЕЗНЫХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

SK

NIKDY neinštalujte detské zádržné zariadenie orientované smerom dozadu na sedadlo chránené AKTIVOVANÝM čelným AIRBAGOM.
Mohlo by dôjsť k SMRTEĽNÉMU alebo VÁŽNEMU PORANENIU DIEŤAŤA.

SL

NIKOLI ne nameščajte otroškega sedeža s hrbtom v smeri vožnje, če je VARNOSTNA BLAZINA pred sprednjim sopotnikovim sedežem
AKTIVIRANA. Takšna namestitev lahko povzroči SMRT OTROKA ali HUDE POŠKODBE.

SR

NIKADA ne koristite dečje sedište koje se okreće unazad na sedištu zaštićenim AKTIVNIM VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred njega, jer
mogu nastupiti SMRT ili OZBILJNA POVREDA DETETA.

SV

Passagerarkrockkudden fram MÅSTE vara avaktiverad om en bakåtvänd bilbarnstol installeras på denna plats. Annars riskerar barnet att
DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT.

TR

KESİNLKLE HAVA YASTIĞI AKTİF olan ön koltuğa yüzü arkaya dönük bir çocuk koltuğu yerleştirmeyiniz. Bu ÇOCUĞUN ÖLMESİNE veya
ÇOK AĞIR YARALANMASINA sebep olabilir.

Samochód posiada homologację
zgodną z najnowszymi
przepisami ISOFIX.
Jeżeli znajdują się na wyposażeniu
samochodu, ustawowe mocowania ISOFIX
są oznaczone etykietami.
Dotyczy to trzech zaczepów dla każdego
siedzenia:
dwóch zaczepów z przodu,
umieszczonych między oparciem
a siedziskiem fotela samochodu,
oznaczonych etykietą,
jednego zaczepu z tyłu, do mocowania
górnego paska zwanego TOP TETHER,
oznaczonego inną etykietą.
System mocowania ISOFIX zapewnia
pewny, solidny i szybki montaż fotelika
dziecięcego w samochodzie,

Foteliki dziecięce ISOFIX wyposażone są
w dwa zamki, które łatwo mocowane są do
dwóch zaczepów z przodu.
Niektóre posiadają również górny pasek,
który łączy się z zaczepem tylnym.
Aby zaczepić ten pasek, należy wyjąć
i schować zagłówek fotela samochodu przed
zainstalowaniem fotelika dziecięcego na tym
miejscu (zamontować ponownie zagłówek
na swoim miejscu po zdjęciu fotelika
dziecięcego).

Nieprawidłowa instalacja fotelika
dziecięcego w samochodzie nie
zapewnia bezpieczeństwa dziecka
w przypadku kolizji.
Aby poznać możliwości instalowania
fotelików dziecięcych ISOFIX w Państwa
samochodzie, należy zapoznać się z tabelą
podsumowującą rozmieszczenie fotelików
dziecięcych ISOFIX.

BEZPIECZEŃSTWO
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Tabela podsumowująca instalację fotelików dziecięcych ISOFIX
Zgodnie z ustawodawstwem europejskim poniższa tabela przedstawia możliwości instalacji fotelików dziecięcych ISOFIX w samochodzie na
siedzeniach wyposażonych w mocowania ISOFIX.
W przypadku uniwersalnych i półuniwersalnych fotelików dziecięcych ISOFIX, klasa rozmiaru ISOFIX fotelika dziecięcego, określona literą
od A do G, jest umieszczona na foteliku dziecięcym obok logo ISOFIX.

Typ fotelika dziecięcego ISOFIX
Klasa rozmiaru ISOFIX

Poniżej
10 kg
(grupa 0)
Do około
6 miesiąca

Poniżej 10 kg
(grupa 0)
Poniżej 13 kg
(grupa 0+)
Do około 1 roku

Od 9 do 18 kg
(grupa 1)
Od 1 roku do około 3 lat

Gondola

"tyłem do kierunku jazdy"

"przodem do kierunku jazdy"

F

G

Miejsca tylne boczne Rząd 2 z fotelami
pojedynczymi w Rzędzie 1

IUF

Miejsca tylne boczne Rząd 2 z kanapą
2- miejscową w Rzędzie 1

IUF

IUF: Miejsce przystosowane do instalacji
uniwersalnego fotelika dziecięcego
ISOFIX. Foteliki dziecięce ISOFIX
"przodem do kierunku jazdy"
wyposażone w górny pasek, mocowany
do górnego zaczepu na miejscach
ISOFIX samochodu.

C

D

E

C

IUF

X

X: M
 iejsce nieprzystosowane do instalacji
fotelika dziecięcego ISOFIX w danym
rozmiarze.

D

A

B1

IUF

IUF

X

IUF

Wyjąć i schować zagłówek przed
zainstalowaniem fotelika dziecięcego
z oparciem na miejscu pasażera.
Zamontować zagłówek na swoim miejscu po
zdjęciu fotelika dziecięcego.

Instalacja fotelików dziecięcych mocowanych za pomocą pasa bezpieczeństwa
Zgodnie z ustawodawstwem europejskim, tabela prezentuje możliwości instalacji fotelików dziecięcych mocowanych za pomocą pasa
bezpieczeństwa i homologowanych jako uniwersalne, w zależności od wagi dziecka i miejsca w samochodzie:
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Poniżej 13 kg
(grupy 0 (a) i 0+)
Do ≈ 1 roku

Od 9 do 18 kg
(grupa 1)
Od 1 do ≈ 3 lat

Od 15 do 25 kg
(grupa 2)
Od 3 do ≈ 6 lat

Od 22 do 36 kg
(grupa 3)
Od 6 do ≈ 10 lat

Przednie siedzenie
pasażera (b)

U

U

U

U

Przednia kanapa
pasażera z miejscem
środkowym i bocznym (b)

U

U

U

U

Siedzenia
boczne w 2
i 3. rzędzie

U

U

U

U

Siedzenie
środkowe w 2
i 3. rzędzie

U

U

U

U

Miejsce

a: Grupa 0: od urodzenia do 10 kg.
b: przed montażem fotelika dziecięcego
należy zapoznać się z obowiązującymi
przepisami w danym kraju.

U: m
 iejsce przystosowane do instalacji
uniwersalnego fotelika dziecięcego
mocowanego za pomocą pasa
bezpieczeństwa "tyłem do kierunku jazdy"
i/lub "przodem do kierunku jazdy".

Wyjąć i schować zagłówek przed
zainstalowaniem fotelika dziecięcego
z oparciem na miejscu pasażera.
Zamontować zagłówek na swoim miejscu po
zdjęciu fotelika dziecięcego.
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Praktyczne wskazówki
Nieprawidłowa instalacja fotelika
dziecięcego w samochodzie nie gwarantuje
bezpieczeństwa dziecka w przypadku kolizji.
Należy sprawdzić, czy pod fotelikiem
dziecięcym nie ma pasa bezpieczeństwa
albo klamry pasa bezpieczeństwa, mogłoby
to zdestabilizować fotelik.
Należy zapiąć pasy bezpieczeństwa lub
pasy fotelika dziecięcego, ograniczając
maksymalnie luz względem ciała dziecka,
nawet w przypadku krótkich przejazdów.
Aby zainstalować fotelik dziecięcy za
pomocą pasa bezpieczeństwa, należy
sprawdzić, czy pas jest dobrze napięty na
foteliku dziecięcym i czy trzyma on mocno
fotelik dziecięcy na siedzeniu samochodu.
Jeżeli fotel pasażera w Państwa
samochodzie jest regulowany, przesunąć go
do przodu w razie potrzeby.
Na miejscach z tyłu należy zawsze
pozostawić wystarczającą ilość miejsca
pomiędzy przednim fotelem i:
fotelikiem dziecięcym "tyłem do kierunku
jazdy",
stopami dziecka siedzącego w foteliku
"przodem do kierunku jazdy".
W tym celu przesunąć przedni fotel do
przodu, a w razie potrzeby wyprostować
także jego oparcie.

Aby w sposób optymalny zainstalować
fotelik dziecięcy "przodem do kierunku
jazdy", należy sprawdzić, czy jego oparcie
jest możliwie jak najbliżej oparcia fotela
samochodu, a nawet styka się z nim.
Należy zdemontować zagłówek przed
zainstalowaniem fotelika dziecięcego
z oparciem na miejscu pasażera.
Należy upewnić się, że zagłówek jest
prawidłowo schowany albo przymocowany,
aby uniknąć by nie stał się on pociskiem
w razie gwałtownego hamowania.
Zamontować zagłówek na swoim miejscu po
zdemontowaniu fotelika dziecięcego.
Dzieci na przednich fotelach
Przepisy dotyczące przewozu dzieci na
miejscu pasażera z przodu różnią się
w zależności od kraju. Należy zapoznać
się z przepisami obowiązującymi w danym
kraju.
Należy wyłączyć czołową poduszkę
powietrzną pasażera z chwilą zainstalowania
fotelika dziecięcego "tyłem do kierunku
jazdy" na miejscu pasażera z przodu.
Zaniedbanie tego grozi poważnym
zranieniem albo śmiercią dziecka
w momencie zadziałania poduszki
powietrznej.

Instalacja podstawki podwyższającej
Część piersiowa pasa bezpieczeństwa
powinna spoczywać na ramionach dziecka,
nie dotykając szyi.
Należy upewnić się, czy część brzuszna
pasa bezpieczeństwa spoczywa na udach
dziecka.
CITROËN zaleca stosowanie podstawek
podwyższających wraz z oparciem,
wyposażonych w prowadnicę pasa na
poziomie ramion.
Dla zachowania bezpieczeństwa należy
pamiętać, by nie zostawiać:
dziecka/dzieci bez opieki
w samochodzie,
dziecka lub zwierzęcia w samochodzie
na słońcu, przy zamkniętych szybach,
kluczy w zasięgu dzieci wewnątrz
samochodu.
Aby zapobiec przypadkowemu otworzeniu
drzwi, należy włączyć mechanizm
"Bezpieczeństwo dzieci".
Szyb tylnych nie należy otwierać bardziej niż
o jedną trzecią.
Aby osłonić małe dziecko przed promieniami
słonecznymi, należy założyć na tylne szyby
żaluzje boczne.
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Homologowane wartości mas przyczep
podano w dowodzie rejestracyjnym Państwa
samochodu, jak również na tabliczce
znamionowej.
Patrz rubryka "Dane techniczne Identyfikacja pojazdu".

Wartości te podano także w dokumentacji
handlowej.
Aby zapoznać się z wartościami mas
przyczep bez hamulców i zalecanych
nacisków na hak, patrz rubryka "Dane
techniczne - Masy".

W ten sposób poznają Państwo możliwości
swego pojazdu w zakresie holowania
przyczepy, przyczepy kempingowej, łodzi....

AKCESORIA

Holowanie przyczepy...
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Zalecenia dotyczące jazdy
Rozmieszczenie ładunku: należy
tak rozłożyć ładunki na przyczepie, by
najcięższe przedmioty znajdowały się
możliwie najbliżej osi, a nacisk na główkę
haka był zbliżony do maksymalnego
dopuszczalnego nacisku, jednak nie większy.
Chłodzenie : holowanie przyczepy
na wzniesieniu powoduje zwiększenie
temperatury płynu chłodzącego.
Wentylator napędzany jest elektrycznie,
jego zdolność chłodzenia nie zależy więc od
obrotów silnika.
Przeciwnie, należy stosować wyższe
przełożenia skrzyni biegów w celu
zmniejszenia obrotów silnika i prędkości
pojazdu.
W każdym przypadku należy zwracać
szczególną uwagę na temperaturę płynu
chłodzącego.

Praktyczne wskazówki
W razie zapalenia się kontrolki
temperatury płynu chłodzącego
należy zatrzymać pojazd
i wyłączyć silnik.

Patrz rubryka "Kontrole- Poziomy
i kontrole".
Ogumienie: sprawdzić ciśnienie
w ogumieniu holującego pojazdu
i przyczepy, przestrzegając przy tym
zalecanych wartości ciśnienia.
Patrz rubryka "Dane techniczne Identyfikacja pojazdu".
Hamulce: podczas holowania wydłuża
się droga hamowania. Należy jechać
z umiarkowaną prędkością, redukować biegi
w odpowiednim czasie.
Wiatr boczny: wrażliwość na wiatr boczny
jest zwiększona. Należy prowadzić pojazd
elastycznie i z umiarkowaną prędkością.

ABS: system obsługuje jedynie samochód,
bez przyczepy.
Wspomaganie parkowania tyłem: funkcja
ta zostaje wyłączona w przypadku pojazdu
wyposażonego w oryginalny hak holowniczy
CITROËNA.

Montaż haka holowniczego
Zalecamy stosowanie oryginalnych haków
holowniczych CITROËN, które przeszły
testy wytrzymałościowe dostosowane do
koncepcji samochodu oraz montowanie ich
w ASO sieci CITROËN.
Te oryginalne haki holownicze są
kompatybilne z działaniem wspomagania
przy parkowaniu tyłem i kamery cofania,
jeżeli Państwa samochód posiada takie
wyposażenie.
W przypadku montażu poza ASO sieci
CITROËN, montaż haka holowniczego
musi być wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta.

Urządzenie do przewozu ładunków musi
być koniecznie przymocowane do punktów
mocowania znajdujących się na dachu
samochodu: 6, 8 albo 10, w zależności od
rozstawu osi samochodu.
Należy przestrzegać instrukcji montażu
i warunków użytkowania podanych
w instrukcji dostarczonej z urządzeniem do
przewozu ładunków.
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Maksymalne obciążenie dachu,
rozłożone równomiernie: 150 kg,
we wszystkich wersjach, w granicach
maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu
(MTAC).

Ze względów bezpieczeństwa i aby
uniknąć uszkodzenia dachu, należy
koniecznie używać systemu do przewozu
ładunków (drążki dachowe albo bagażnik)
homologowanego dla Państwa samochodu.
Drążki dachowe można montować tylko
w wersjach furgon, kombi i minibusach
o wysokości H1 lub H2. W minibusach
należy sprawdzić, czy są zainstalowane
klimatyzatory dachowe.

We wszystkich wersjach o wysokości
H3 dach nie może być wyposażony
w system do przewozu ładunków.
Należy ściśle przestrzegać obowiązujących
przepisów dotyczących maksymalnych
wymiarów całkowitych pojazdu.
W rubryce "Dane techniczne Wymiary" znajduje się więcej informacji
na temat długości (od L1 do L4) i wysokości
(od H1 do H3) samochodu.

AKCESORIA

Systemy do przewozu
ładunków na dachu
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Inne akcesoria
Wszystkie akcesoria i części zostały
przetestowane i zatwierdzone pod względem
wymaganej niezawodności i bezpieczeństwa
i są przystosowane do Państwa samochodu.
W ofercie znajduje się szeroki wybór akcesoriów
oraz oryginalnych części zamiennych.
"Rozwiązania transportowe":
Haki holownicze, wiązki przewodów haków
7/13 styków, 7/7 styków, 13 styków, zestawy
do zabezpieczania wnętrza, podłoga
przeciwpoślizgowa, zabezpieczenie wnęk kół,
przegrody kabinowe, poprzeczne drążki dachowe,
bagażniki dachowe, drabinka do bagażnika
dachowego, wałek załadunkowy do bagażnika
dachowego, płyta do bagażnika dachowego...
"Komfort":
Owiewki, moduł izotermiczny, odświeżacz
powietrza, lampka do czytania, zapalniczka,
popielniczka przenośna, podstawka
przeciwpoślizgowa, pomoc przy parkowaniu
tyłem...
"Zabezpieczenie":
Dodatkowe dywaniki, fartuchy, pokrowce
ochronne na samochód, pokrowce na
siedzenia, kratki ochronne szyb tylnych
drzwi, tylne drzwi dwuskrzydłowe
z zamkami, naklejki ozdobne...

-

Aby uniknąć blokowania przestrzeni
pod pedałami:
należy prawidłowo zamocować dywanik
i mocowania,
nigdy nie kłaść jednego dywanika na
drugim.

"Bezpieczeństwo":
Alarm przeciwwłamaniowy, system lokalizacji
pojazdu, łańcuchy śniegowe, pokrowce
przeciwpoślizgowe, foteliki dziecięce, apteczki
pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy,
kamizelka odblaskowa, gaśnica, pas
bezpieczeństwa dla zwierząt towarzyszących,
narzędzie do cięcia pasów / wybijania szyb...
"Styl":
Felgi aluminiowe...

"Multimedia":
Odtwarzacz CD, WiFi on Board, częściowo
wbudowany system nawigacji, zestawy
głośnomówiące, asystenci jazdy, tylny
wspornik multimediów, odtwarzacz DVD,
aktualizacja map systemu nawigacji,
przenośne systemy nawigacji, uchwyt
telefonu, radio cyfrowe, radioodtwarzacze,
gniazdko 230V...

Instalacja nadajników
radiokomunikacyjnych
Przed instalacją nadajników
radiokomunikacyjnych z anteną zewnętrzną,
montowaną na zewnątrz samochodu,
zalecamy kontakt z przedstawicielem marki
CITROËN.
W sieci CITROËN można uzyskać
niezbędne informacje na temat nadajników
(zakres częstotliwości, maksymalna moc
wyjściowa, pozycja anteny, specjalne
warunki instalacji), które mogą być
montowane zgodnie z Dyrektywą
Kompatybilności Elektromagnetycznej
Urządzeń Samochodowych (2004/104/WE).
Montaż wyposażenia lub akcesoriów
elektrycznych niezalecanych przez
CITROËNA może spowodować uszkodzenie
elektroniki pojazdu.
Aby przed tym się ustrzec, proponujemy
zwrócenie się do przedstawiciela marki,
który zaprezentuje gamę wyposażenia lub
akcesoriów dostosowanych do Państwa
samochodu.
W zależności od kraju przeznaczenia,
kamizelki odblaskowe, trójkąty
ostrzegawcze, zapasowe żarówki i alkotesty
są obowiązkowym wyposażeniem pojazdu.

Wyposażenie

Łańcuchy śniegowe należy zakładać
na koła napędowe. Nie należy
ich zakładać na koła zapasowe typu
"dojazdowego".

Przestrzegać przepisów
obowiązujących w poszczególnych
krajach, dotyczących maksymalnej
prędkości jazdy z założonymi łańcuchami
śniegowymi.
Zaleca się przećwiczenie zakładania
łańcuchów przed wyjazdem, na płaskim
i suchym podłożu.

Używać wyłącznie łańcuchów
przeznaczonych do kół zamontowanych
w pojeździe:
Wymiary
oryginalnych
opon

Maks. wielkość
ogniwa

215/70 R15

12 mm

225/75 R15

16 mm

215/75 R16

16 mm

225/75 R16

16 mm

Więcej informacji na temat łańcuchów
śniegowych można uzyskać
w sieci CITROËN lub w warsztacie
specjalistycznym.

Wskazówki dotyczące zakładania łańcuchów
F W przypadku konieczności założenia
łańcuchów na trasie zatrzymać
samochód na płaskiej powierzchni na
poboczu.
F Zaciągnąć hamulec postojowy
i ewentualnie podłożyć kliny pod koła,
aby samochód się nie przesuwał.
F Założyć łańcuchy zgodnie z instrukcjami
producenta.
F Ruszyć powoli i przejechać kawałek, nie
przekraczając prędkości 50 km/h.
F Zatrzymać samochód i sprawdzić, czy
łańcuchy są odpowiednio naprężone.

Unikać jazdy po odśnieżonych
drogach, aby nie uszkodzić opon
samochodu ani jezdni. Jeżeli samochód
posiada felgi ze stopu aluminium, sprawdzić,
czy żadna część łańcucha lub mocowań nie
styka się z felgą.

AKCESORIA

W warunkach zimowych łańcuchy śniegowe
poprawiają właściwości trakcyjne pojazdu,
jak również jego zachowanie podczas
hamowania.
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Konserwacja z zastosowaniem produktów TOTAL

TOTAL & CITROËN

Partnerstwo dla uzyskania optymalnych
osiągów i ochrony środowiska

Innowacja w służbie optymalnych osiągów
Od ponad 40 lat działy badawczorozwojowe firmy TOTAL przygotowują dla
CITROËNA oleje i smary odpowiadające
wymaganiom ostatnich innowacji technicznych
stosowanych w samochodach marki
CITROËN, wykorzystywane zarówno do celów
wyczynowych, jak i w codziennym użytkowaniu.
Daje to Państwu pewność uzyskania najlepszych
osiągów silnika.
Optymalna ochrona silnika
Wykonując przeglądy samochodu
CITROËN z wykorzystaniem olejów
i smarów TOTAL, zwiększają
Państwo trwałość i osiągi silnika,
a jednocześnie chronią środowisko
naturalne.
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Komora silnika

Ta operacja musi być wykonana po zatrzymaniu
samochodu i otworzeniu drzwi kierowcy.
Pociągnąć do siebie dźwignię, umieszczoną na
bocznej stronie deski rozdzielczej.
Ze względu na obecność urządzeń
elektrycznych w komorze silnika zaleca
się ograniczenie kontaktów z wodą (deszcz,
mycie...).
Przed każdą interwencją pod maską
silnika koniecznie wyłączyć zapłon
kluczykiem, aby uniknąć ryzyka obrażeń
związanego z automatycznym włączeniem
trybu START systemu Stop & Start.

Popchnąć do góry występ umieszczony
nad osłoną chłodnicy, a następnie podnieść
pokrywę.
Nie otwierać pokrywy w przypadku
bardzo silnego wiatru.
Gdy silnik jest gorący, manipulować
ostrożnie paletką i podpórką pokrywy
(groźba oparzenia).

Podpórka pokrywy
Wypiąć podpórkę i obrócić ją, aby włożyć
do pierwszego wcięcia, a następnie do
drugiego.

Zamykanie pokrywy silnika
Przed zamknięciem pokrywy należy
umieścić podpórkę w gnieździe.
Opuścić pokrywę i puścić ją w końcowej
fazie. Sprawdzić zablokowanie pokrywy.

KONTROLE

Otwieranie pokrywy silnika
Od wewnątrz
Od zewnątrz
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Komora silnika

Pod pokrywą silników
Diesla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zbiornik płynu do spryskiwacza szyb
i reflektorów.
Zbiornik płynu do układu kierowniczego
ze wspomaganiem.
Zbiornik płynu chłodzącego.
Zbiornik płynu hamulcowego
i sprzęgłowego.
Filtr oleju napędowego.
Skrzynka bezpieczników.
Filtr powietrza.
Ręczny miernik poziomu oleju.
Wlew oleju silnikowego.

Podłączenie akumulatora:
+ Punkt metalowy dodatni.
Punkt metalowy ujemny (masa).

Aby poznać znaczenie środków
ostrożności podanych na etykietach,
patrz rubryka "Szybka pomoc –
Glosariusz etykiet".

Poziomy płynów i kontrole

W przypadku konieczności demontażu/
montażu ozdobnej osłony silnika,
należy postępować ostrożnie, aby nie
uszkodzić klipsów mocujących.

Zużyte oleje i płyny
Unikać dłuższego kontaktu zużytego oleju
i płynów ze skórą.
Większość płynów jest szkodliwa dla
zdrowia i bardzo korozyjna.
Nie należy wylewać zużytego oleju i płynów
do ścieków lub na podłoże.
Zużyty olej należy przelać do pojemników
przeznaczonych do tego celu, znajdujących
się w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie
specjalistycznym.

Kontrolki
 eryfikacja z wykorzystaniem
W
kontrolek znajdujących się w zestawie
wskaźników została opisana w rubryce
"Gotowy do drogi − Stanowisko
kierowcy".

Poziom oleju
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Przedstawione niżej czynności
stanowią element bieżącej eksploatacji
pojazdu. Niezbędne informacje dostępne
są w ASO sieci CITROËN lub w planie
obsługowym producenta dołączonym do
dokumentacji samochodu.

Regularnie kontrolować i uzupełniać poziom
między wymianami podczas przeglądu
(maksymalne zużycie wynosi 0,5 l na 1000 km).
Poziom sprawdza się przy zimnym silniku,
w samochodzie ustawionym na poziomym
podłożu, przy użyciu wskaźnika ręcznego.
Wskaźnik poziomu oleju (bagnet)
2 oznaczenia poziomu na
wskaźniku:
A = maxi.
W przypadku przekroczenia
tego oznaczenia skontaktować
się z ASO sieci CITROËN albo
z warsztatem specjalistycznym.
B = mini.
Nigdy nie doprowadzać do
obniżenia poziomu poniżej
tego oznaczenia.
Aby zapewnić niezawodność silnika
i systemu oczyszczania spalin, nie należy
stosować dodatków do oleju silnikowego.

Uzupełnianie
Przed napełnieniem wyjąć ręczny miernik
poziomu oleju.
Wyjąć rurkę do napełniania olejem ze
skrzynki z narzędziami.
Odkręcić korek bloku silnika.
Umieścić rurkę do napełniania w otworze
wlewu bloku silnika.
Uzupełnić olej.
Wyjąć rurkę do napełniania z otworu wlewu
bloku silnika.
Zakręcić korek bloku silnika.
Włożyć ręczny wskaźnik poziomu na
miejsce.

KONTROLE

Poziomy płynów
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Poziomy płynów i kontrole
Wymiana oleju
Element konieczny do wykonania
w terminach przewidzianych w planie
obsługowym producenta. Niezbędne
informacje dostępne są w sieci CITROËNA.
Wykonać napełnianie olejem zgodnie
z opisaną procedurą uzupełniania.
Po napełnieniu sprawdzić poziom (nigdy nie
przekraczać poziomu maksymalnego).
Wybór klasy lepkości.
W przypadku uzupełniania bądź wymiany
wybrany olej musi spełniać wymagania
producenta.

Poziom płynu hamulcowego
Należy bezwzględnie przeprowadzać
wymianę po upływie przewidzianych
okresów czasu, stosownie do planu
obsługowego producenta.
Używać płynów zalecanych przez
producenta, spełniających wymagania
norm DOT4.
Poziom musi mieścić się między
oznaczeniami MINI i MAXI zaznaczonymi na
zbiorniku.
Konieczność częstego dolewania płynu
oznacza usterkę, w takim wypadku
należy jak najszybciej sprawdzić układ
w ASO sieci CITROËN albo w warsztacie
specjalistycznym.

Poziom płynu chłodzącego
Gdy silnik jest ciepły, temperatura płynu
chłodzącego jest regulowana przez
elektrowentylator. Może on działać pomimo
wyjęcia klucza ze stacyjki; ponadto,
zważywszy że układ chłodzenia działa pod
ciśnieniem, należy odczekać co najmniej
godzinę od wyłączenia silnika przed
odkręceniem korka.
Aby uniknąć poparzeń, należy używać
szmatki i odkręcić korek o ćwierć obrotu,
co spowoduje spadek ciśnienia. Gdy
ciśnienie spadnie, odkręcić korek całkowicie
i uzupełnić poziom płynu chłodzącego.

Aby uzyskać dostęp do korka zbiornika,
zdemontować osłonę ochronną, obracając
trzy wkręty mocujące o ćwierć obrotu.
Należy regularnie sprawdzać poziom płynu
chłodzącego w zależności od eksploatacji
samochodu (co 5000 km / 3 miesiące); jeśli to
konieczne, uzupełnić poziom płynem zalecanym
przez producenta.
Uzupełnianie poziomu tego płynu pomiędzy
dwoma przeglądami jest normalne.
Kontrolę i uzupełnianie należy obowiązkowy
wykonywać, gdy silnik jest zimny.
Za niski poziom może spowodować
poważne uszkodzenia silnika.

Poziomy płynów i kontrole

Poziom płynu układu kierowniczego
ze wspomaganiem

Poziom płynu spryskiwaczy
szyb i reflektorów

Samochód należy ustawić poziomo,
a silnik powinien być zimny. Odkręcić korek
połączony ze wskaźnikiem i sprawdzić
poziom, który musi znajdować się między
oznaczeniami MINI i MAXI.
Aby uzyskać dostęp do korka zbiornika,
zdemontować osłonę ochronną, obracając
trzy wkręty mocujące o ćwierć obrotu,
a następnie zdjąć drugą osłonę założoną na
korek.

Pojemność zbiornika: około 5,5 litra.
Aby uzyskać dostęp do korka zbiornika,
pociągnąć za teleskopową rurkę i zdjąć
korek.
Aby zapewnić optymalną jakość
oczyszczania oraz uniknąć zamarznięcia,
nie wolno uzupełniać zbiornika spryskiwacza
wodą.
W warunkach zimowych zaleca się używanie
płynu na bazie alkoholu etylowego albo
metanolu.

KONTROLE
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Uzupełnianie poziomu płynu
Poziom musi mieścić się między
oznaczeniami MINI i MAXI zaznaczonymi na
zbiorniku wyrównawczym.
Zaleca się napełnianie do poziomu jak
najbliżej znaku MAXI.
Jeżeli ilość dolanego płynu przekracza
1 litr, należy skontrolować układ
w ASO sieci CITROËN albo w warsztacie
specjalistycznym.
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Poziomy płynów i kontrole

Kontrole

Filtr powietrza i filtr kabiny

Klocki hamulcowe

Przedstawione niżej czynności
umożliwiają utrzymanie samochodu
w pełnej gotowości do jazdy. Niezbędne
informacje dostępne są w ASO sieci
CITROËN lub w planie obsługowym
producenta dołączonym do dokumentacji
samochodu.

Zanieczyszczony filtr kabiny może obniżyć
wydajność systemu klimatyzacji i wywoływać
nieprzyjemne zapachy. Należy zapoznać się
z książką serwisową i gwarancyjną, w której
zaznaczone są terminy wymiany wkładów.
W zależności od środowiska (zapylona
atmosfera...) oraz użycia samochodu (jazda
miejska...) wkłady należy wymieniać dwa
razy częściej.

Zużycie hamulców zależy od stylu jazdy,
szczególnie podczas eksploatacji pojazdu
w mieście i na krótkich dystansach. Może
okazać się konieczne kontrolowanie stanu
hamulców między przeglądami.

Akumulator
Przed zimą należy sprawdzić akumulator
w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie
specjalistycznym.

Wersje wyposażone w system Stop & Start
posiadają akumulator ołowiowy 12 V
o specjalnej technologii i parametrach.
Akumulator ten należy wymieniać wyłącznie
w ASO sieci CITROËN lub warsztacie
specjalistycznym.

Patrz rozdział "Kontrole − Komora
silnika".

J eżeli ta kontrolka zapali się,
należy zlecić sprawdzenie stanu
klocków hamulcowych przez
ASO sieci CITROËN albo przez
warsztat specjalistyczny.

Stopień zużycia tarcz
hamulcowych

Filtr oleju

Więcej informacji związanych z kontrolą
stopnia zużycia tarcz hamulcowych
otrzymają Państwo w ASO sieci CITROËN
albo w warsztacie specjalistycznym.

Okresowo wymieniać wkład zgodnie
z zaleceniami planu obsługowego
producenta.

Hamulec postojowy
Zbyt duży skok hamulca lub spadek
skuteczności hamowania oznaczają
konieczność przeprowadzenia regulacji
nawet między przeglądami.
Sprawdzić ten układ w ASO sieci CITROËN
albo w warsztacie specjalistycznym.

Filtr oleju napędowego znajduje się
w komorze silnika, blisko zbiornika płynu
hamulcowego.
Jeżeli zapali się ta kontrolka,
należy spuścić wodę z filtra.
Można także obsługiwać filtr przy
każdej wymianie oleju w silniku.

-

Włączyć stacyjkę.
Zaczekać, aż pompa zasilająca się
zatrzyma.
Wyłączyć stacyjkę.
Zakręcić śrubę spustową 2.
Zdemontować, a następnie zabrać
przezroczystą rurkę i naczynie.
Uruchomić silnik.
Sprawdzić, czy nie ma wycieku.

W silnikach HDi zastosowano
zaawansowane rozwiązania
techniczne. Każda naprawa wymaga
szczególnych kwalifikacji, które gwarantuje
sieć serwisowa CITROËNA albo warsztat
specjalistyczny.

Spuszczanie wody z filtra
Podłączyć przezroczystą rurkę do łba
śruby spustowej 1.
Włożyć drugi koniec przezroczystej rurki
do naczynia.
Odkręcić śrubę spustową 2.

Manualna skrzynia biegów
Należy kontrolować poziom według planu
przeglądów producenta.

Praktyczne wskazówki
Stosować wyłącznie produkty zalecane
przez CITROËNA lub produkty wysokiej
jakości o identycznej charakterystyce.
Aby zoptymalizować działanie tak ważnych
systemów, jakim jest układ hamulcowy,
CITROËN wybiera i proponuje odpowiednio
dobrane produkty.

Aby nie uszkodzić elementów
elektrycznych, stanowczo odradza
się mycia komory silnika pod wysokim
ciśnieniem.
Po myciu samochodu, w warunkach
zimowych lub przy dużej wilgotności,
tarcze i klocki hamulcowe mogą pokryć
się szronem, zmniejszając skuteczność
hamowania. Zahamować lekko kilka razy,
aby je wysuszyć i odszronić.
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Filtr oleju napędowego
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Filtr cząstek stałych (Diesel)
Oprócz katalizatora, filtr ten bierze również czynny
udział przy oczyszczaniu powietrza, zatrzymując
cząstki stałe znajdujące się w spalinach, które nie
uległy spaleniu. Filtr ten umożliwia usunięcie ze
spalin czarnego zadymienia.
Działanie
Filtr ten, włączony szeregowo w układ
wydechowy, zbiera zwęglone cząstki.
Kalkulator sterujący silnikiem steruje
automatycznie i okresowo usuwaniem
zwęglonych cząstek (regeneracją).
Procedura regeneracji włączana jest
w zależności od ilości nagromadzonych
cząstek i warunków użytkowania pojazdu.
Podczas tej fazy można zaobserwować
pewne zjawiska – wzrost obrotów biegu
jałowego, włączanie wentylatora chłodnicy,
zwiększenie dymienia i wzrost temperatury
spalin – które nie mają wpływu na działanie
pojazdu i środowisko.

W przypadku dłuższej jazdy z małą
prędkością lub pracy silnika na wolnych
obrotach, podczas przyspieszania można
ewentualnie zaobserwować zjawisko
występowania pary wodnej w spalinach.
Wystąpienie tego zjawiska nie wywiera
żadnego negatywnego wpływu na zachowanie
samochodu, jak również na środowisko.
Ze względu na wysokie temperatury
spalin spowodowane normalnym
działaniem filtra cząstek stałych, zaleca
się nie parkować pojazdu na materiałach
łatwopalnych (trawa, suche liście, igliwie
sosnowe...), aby uniknąć wszelkiego
zagrożenia pożarem.

Nasycenie / Regeneracja
W przypadku groźby zatkania,
ta kontrolka zapala się, czemu
towarzyszy komunikat na
wyświetlaczu zestawu wskaźników.
Przyczyną tego alarmu jest wystąpienie
początku nasycenia filtra cząstek stałych
(podczas wyjątkowo długiej jazdy
w warunkach miejskich: ograniczona
prędkość, korki…).

W celu zregenerowania filtra zalecane jest,
aby jak najszybszej, jeśli warunki drogowe
i przepisy na to pozwalają, przejechać
z prędkością co najmniej 60 km/h przy
obrotach silnika powyżej 2000 obr/min przez
około 15 minut (aż do zgaśnięcia kontrolki
i zniknięcia komunikatu alarmowego).
W miarę możliwości należy unikać
wyłączania silnika przed zakończeniem
regeneracji filtra; powtarzające się
przerwy mogą spowodować przedwczesną
degradację oleju silnikowego. Nie zaleca się
kończenia regeneracji filtra podczas postoju
pojazdu.

Wadliwe działanie
Jeżeli alarm nie ustępuje, nie należy
ignorować tego ostrzeżenia; jest ono
sygnałem wystąpienia uszkodzenia
w zespole układu wydechowego / filtra
cząstek stałych.
Zlecić sprawdzenie zespołu przez ASO
sieci CITROËN albo przez warsztat
specjalistyczny.

Po osiągnięciu poziomu E (pusty
zbiornik), zapali się ta kontrolka.
W takim przypadku pozostaje
około 10 albo 12 litrów rezerwy
paliwa, zależnie od pojemności zbiornika
i silnika samochodu.
Należy jak najszybciej zatankować
paliwo, aby uniknąć kłopotów związanych
z przerwaniem zasilania.

Tankowanie zbiornika
Pojemność zbiornika paliwa wynosi około
90 litrów.
Dostępne są również zbiorniki o pojemności
60 i 120 litrów, w zależności od wersji
silnikowej.
W przypadku systemu Stop & Start
nigdy nie tankować paliwa, gdy silnik
jest w trybie STOP; należy koniecznie
wyłączyć zapłon kluczem.
W niskich temperaturach
W strefach górskich lub zimnych zaleca się
stosować paliwo "zimowe" dostosowane do
niskich lub ujemnych temperatur.

Tankowanie paliwa należy wykonywać przy
wyłączonym silniku.
Otworzyć klapkę wlewu paliwa.
Przytrzymać czarny korek ręką.
Drugą ręką włożyć klucz i przekręcić
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
Zdjąć czarny korek wlewu paliwa
i zawiesić go na występie umieszczonym
po wewnętrznej stronie klapki.

Na etykietce wskazany jest rodzaj paliwa,
które należy stosować.
Jeżeli zbiornik ma być całkowicie
napełniony, nie należy dolewać paliwa
po trzecim zadziałaniu zaworu pistoletu.
Mogłoby to spowodować nieprawidłowe
działanie pojazdu.
-

Po wlaniu paliwa włożyć czarny korek
i zamknąć klapkę.

BlueHDi i AdBlue
Niebieski korek jest dostępny wyłącznie dla
wersji Diesel BlueHDi.
Szczegółowe informacje zawarte są
w rubryce "AdBlue".

Aby poznać znaczenie środków
ostrożności podanych na etykietach,
patrz rubryka "Szybka pomoc – Glosariusz
etykiet".

KONTROLE

Minimalny poziom paliwa

147

Paliwo

7

148

Paliwo

Paliwo stosowane w silnikach
Diesla
Silniki Diesla są przystosowane do pracy
z biopaliwami zgodnymi z obecnym
i przyszłym ustawodawstwem europejskim,
dostępnymi w dystrybutorach paliw.
-

-

-

Olej napędowy zgodny
z normą EN 590
w mieszance z biopaliwem
zgodnym z normą EN14214
(możliwa zawartość
estru metylowego kwasu
tłuszczowego od 0 do 7%),
Olej napędowy zgodny
z normą EN16734
w mieszance z biopaliwem
zgodnym z normą EN14214
(możliwa zawartość
estru metylowego kwasu
tłuszczowego od 0% do 10%),
Olej napędowy parafinowy
zgodny z normą EN15940
w mieszance z biopaliwem
zgodnym z normą EN14214
(możliwa zawartość
estru metylowego kwasu
tłuszczowego od 0%
do 7%).

Stosowanie paliwa B20 lub B30
zgodnego z normą EN 16709
jest możliwe w silniku Diesla
Państwa samochodu. Niemniej
jednak jego zastosowanie,
nawet przypadkowe, wymaga
ścisłego przestrzegania
szczególnych warunków obsługi,
określanych jako "Trudne
warunki jazdy".
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktować
się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem
specjalistycznym.
Stosowanie innych rodzajów biopaliw
(czystych lub rozcieńczonych
olejów roślinnych lub zwierzęcych, paliwa
grzewczego...) jest surowo zabronione
(niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika
i układu paliwowego).
 ozwolone jest stosowanie wyłącznie
D
dodatków do oleju napędowego
zgodnych z normą B715000.

Jazda za granicą
Niektóre paliwa mogą uszkodzić
silnik. W celu zagwarantowania
prawidłowego działania silnika
w niektórych krajach może być
wymagane stosowanie specjalnego
typu paliwa (specjalna liczba oktanowa,
specjalna nazwa handlowa, itp.).
Dodatkowe informacje można uzyskać
w punkcie sprzedaży.

W przypadku zderzenia następuje
automatyczne odcięcie dopływu paliwa do
silnika i zasilania elektrycznego samochodu.
Urządzenie to włącza światła awaryjne
i lampki sufitowe, jak również odryglowuje
drzwi.

Po zderzeniu i przed włączeniem
zasileń sprawdzić, czy nie ma wycieku
paliwa bądź iskier, aby uniknąć zagrożenia
pożarowego.

Aby przywrócić zasilanie, nacisnąć pierwszy
przycisk znajdujący się pod przednim
schowkiem.

Aby następnie włączyć zasilanie
elektryczne, nacisnąć drugi przycisk
usytuowany w komorze akumulatora pod
podłogą po stronie kierowcy (Minibus).

W innych wersjach drugi przycisk
zastąpiono bezpiecznikiem, należy
skontaktować się z ASO sieci CITROËN
albo z warsztatem specjalistycznym.

KONTROLE

Odcięcie układu
paliwowego
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BlueHDi i AdBlue®
Technologia SCR
BlueHDi ma na celu zmniejszenie do 90%
emisji NOx (tlenków azotu) do atmosfery
dzięki systemowi, który umożliwia
przekształcanie NOx w parę wodną
i azot w specjalnym katalizatorze SCR
(Selektywnej Redukcji Katalitycznej).
Cel ten odpowiada normom emisji "Euro 6"
przyjętym przez Unię Europejską, aby
ograniczyć emisję zanieczyszczeń do
atmosfery.
Technologia SCR zastosowana w silnikach
BlueHDi wymaga wtryskiwania AdBlue® do
układu wylotowego.

AdBlue® jest nazwą handlową roztworu
niezbędnego do działania systemu SCR.
Roztwór ten jest płynem na bazie mocznika.
Płyn ten jest niepalny, bezbarwny i bezwonny.

Samochody BlueHDi posiadają specjalny
zbiornik płynu AdBlue® o pojemności
15 litrów.
Ma on zewnętrzną rurę wlewu usytuowaną
w zespole wlewu paliwa pod rurą wlewu
zbiornika paliwa, zamkniętą niebieskim
korkiem.

Napełnianie zbiornika AdBlue
Napełnianie zbiornika AdBlue® można
wykonać:
przy użyciu pojemników po 5 lub
10 litrów wyposażonych w końcówkę
o długości 10 cm albo za pomocą
zestawu do napełniania dostępnego
w sieci CITROËNA,
lub butelek o pojemności 1,89 litra
wkręcanych w górną część rury wlewu,
dostępnych w sieci CITROËNA,
bądź też przy okazji wizyty w stacji
obsługi wyposażonej w pompę AdBlue®
dla pojazdów ciężarowych albo dla
lekkich pojazdów.

Przydatne informacje
Gdy tylko AdBlue osiągnie poziom rezerwy,
kierowca jest ostrzegany różnymi czasowymi
sygnałami (kontrolka, komunikat, sygnał
dźwiękowy), które stają się bardziej
intensywne w miarę pokonywania kolejnych
kilometrów, a wreszcie stają się ciągłe.
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Kiedy zbiornik AdBlue® jest pusty,
ponowny rozruch silnika staje się
niemożliwy.
Zalecamy gorąco, aby nie czekać na kolejne
ostrzeżenia i uzupełnić poziom AdBlue® jak
najszybciej.

W sieci CITROËNA można również
zakupić łącznik ułatwiający
napełnianie.

KONTROLE

Jeżeli taka sytuacja zachodzi, operację
tę można wykonać przy okazji Państwa
wizyty w ASO sieci CITROËN albo
w warsztacie specjalistycznym.
Pojemniki te lub butelki można nabyć w sieci
CITROËNA.
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Wskaźniki zasięgu
Poszczególne poziomy alarmów włączają się
w zależności od pozostałej drogi, jaką może
jeszcze przebyć samochód.
Kierowca będzie informowany o każdej osiągniętej
granicy przebiegu (w km) i alarmy będą nasilać
się, przechodząc z czasowych w ciągłe.
Pierwszy stopień włącza się przy pozostałym
zasięgu 2400 km (1500 mil).
Drugi – przy pozostałym zasięgu 600 km
(375 mil).
Aż do 0 km, kiedy po zatrzymaniu nie będzie już
można ponownie uruchomić samochodu.
Zasięg większy niż 2400 km (1500 mil)
Brak infomacji do zakomunikowania.

Zasięg pomiędzy 600 km (375 mil)
i 2400 km (1 500 mil)
Gdy osiągnięty zostanie próg
2400 km, ten wskaźnik zapala się i co
pewien czas wyświetla się komunikat
informujący o pozostałym zasięgu jazdy.
Przy każdym włączeniu stacyjki alarm
będzie uruchamiany wraz z sygnałem
dźwiękowym.

Zasięg pomiędzy 0 i 600 km (375 mil)

Rozruch zabroniony - awaria związana
z brakiem AdBlue® w zbiorniku

Z chwilą osiągnięcia granicy
600 km miga ten wskaźnik,
któremu towarzyszy komunikat
informujący o zasięgu jazdy.
Alarm będzie powtarzać się wraz
z aktualizacją pozostałego zasięgu co każde
przebyte 50 km (30 mil).
Przy każdym włączeniu stacyjki pojawi się
alarm wraz z sygnałem dźwiękowym.

Osiągnięty został zasięg 0 km: przepisowe
urządzenie zainstalowane w samochodzie
uniemożliwi rozruch silnika i jazdę.
Poziom emisji zanieczyszczeń w spalinach
samochodu jest już niezgodny normą
"Euro 6" i silnika nie można uruchomić.
Bez uzupełnienia poziomu AdBlue
w specjalnym zbiorniku samochód
pozostanie unieruchomiony.
Aby móc ponownie uruchomić samochód,
należy:
dolać co najmniej 3,8 litra AdBlue®
lub skontaktować się z ASO
sieci CITROËN lub z warsztatem
specjalistycznym.
 astępnie wykonać napełnianie
N
uzupełniające zbiornika, którego
pojemność wynosi 15 litrów.

Niesprawność systemu SCR
Zapala się kontrolka
autodiagnostyki silnika.
Po każdym włączeniu stacyjki
sygnał dźwiękowy i komunikat
potwierdzają usterkę systemu utrzymania
czystości spalin.
Jeżeli jest to usterka czasowa, alarm znika,
gdy tylko poziom emisji zanieczyszczeń
staje się zgodny z normą.

Natomiast, po przejechaniu 50 km
(30 mil) z ciągłym świeceniem kontrolki
alarmowej, usterka zostaje potwierdzona.
Urządzenie blokujące ponowny rozruch
silnika włączy się automatycznie po
przejechaniu ponad 400 km (250 mil) od
momentu tego potwierdzenia.
Należy możliwie jak najszybciej zlecić
sprawdzenie systemu w ASO sieci CITROËN
albo w warsztacie specjalistycznym.

Usterka potwierdzona
Oprócz opisanych wcześniej sygnałów
dopuszczalny zasięg będzie wyświetlany
w kilometrach (milach) w zestawie
wskaźników.
Alarm co 30 sekund będzie ponawiany wraz
z aktualizacją zasięgu.
Należy możliwie jak najszybciej
skontaktować się z ASO sieci CITROËN
albo z warsztatem specjalistycznym.
Zaniechanie grozi niemożnością ponownego
uruchomienia samochodu.

Rozruch zabroniony, po przejechaniu
400 km (250 mil)
Przy każdej próbie rozruchu
włącza się alarm i wyświetla się
komunikat z zakazem rozruchu.

KONTROLE
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Napełnianie / uzupełnianie
AdBlue®
Niezbędne środki ostrożności

Używać wyłącznie AdBlue® zgodnego z normą
ISO 22241.
Należy sprawdzić termin przydatności do użycia.
Należy uważnie przeczytać instrukcje podane na
etykiecie.
Upewnić się, czy dysponujemy odpowiedną
rurką do napełniania, dostarczoną z pojemnikiem
(lub nie).
W sieci CITROËNA dostępny jest
łącznik ułatwiający napełnianie.

Parkowanie
Przed przystąpieniem do uzupełniania
upewnić się, że samochód jest zaparkowany
na płaskiej i poziomej powierzchni.

Napełnianie
Zaopatrzyć się w pojemnik AdBlue®.
Po sprawdzeniu terminu ważności
i przed przystąpieniem do przelewania
zawartości pojemnika do zbiornika
AdBlue® samochodu, przeczytać
uważnie opis sposobu postępowania
podany na etykiecie.

Ważne: jeżeli zbiornik AdBlue®
w samochodzie został całkowicie
opróżniony – co potwierdzają komunikaty
alarmowe i niemożność ponownego
rozruchu silnika – należy koniecznie
uzupełnić ilością co najmniej 3,8 litra
(czyli dwoma pojemnikami po 1,89 litra).
Dostęp
Otworzyć pokrywę wlewu paliwa.
Obrócić niebieski korek o 1/6 obrotu
w lewo.
Wyjąć niebieski korek do dołu.

-

Po wyjęciu pojemnika w razie wycieków
wytrzeć otoczenie wlewu do zbiornika
wilgotną szmatką.

W razie rozbryzgów płynu zmyć
natychmiast zimną wodą albo wytrzeć
wilgotną szmatką.
Jeżeli płyn skrystalizował się, usunąć go
przy użyciu gąbki i gorącej wody.

AdBlue®

Nie przechowywać pojemników /
butelek AdBlue® w samochodzie.
Zamarzanie AdBlue®

Ponowny rozruch
Włączyć zapłon bez uruchamiania silnika.
Zaczekać 10 sekund przed
uruchomieniem silnika.
Nie wyrzucać pojemników po AdBlue®
razem z odpadkami domowymi.
Należy składać je w pojemniku
przeznaczonym do tego celu albo oddać do
punktu sprzedaży.
 rzechowywać AdBlue® poza
P
zasięgiem dzieci, w oryginalnym
pojemniku.
Nigdy nie przelewać AdBlue® do innego
pojemnika: utraciłby wówczas swoją czystość.
Nigdy nie rozcieńczać płynu wodą.
Nigdy nie wlewać płynu do zbiornika oleju
napędowego.

AdBlue® zamarza w przybliżeniu
poniżej -11°C (12,2°F) i ulega
degradacji od 25°C (77°F).
Zaleca się przechowywanie pojemników
w miejscu chłodnym i zabezpieczonym
przed bezpośrednim oddziaływaniem
promieni słonecznych.
W tych warunkach płyn można
przechowywać co najmniej przez rok.
Jeśli płyn zamarzł, będzie można go użyć
po całkowitym rozmrożeniu na powietrzu
w temperaturze otoczenia.
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Zalecenia dotyczące
przechowywania
System SCR jest wyposażony
w urządzenie do podgrzewania
zbiornika AdBlue®, co zapewnia działanie
pojazdu w normalnych warunkach
użytkowania.
W sytuacjach wyjątkowych, jak np.
parkowanie samochodu w temperaturach
niższych od -15°C (5°F) przez długi okres,
alarm związany z systemem czystości
spalin może być związany z zamarznięciem
AdBlue®.
Zaparkować samochód w cieplejszym
pomieszczeniu na kilka godzin aż do
ponownego przejścia AdBlue w stan ciekły.
Alarm związany z niesprawnością systemu
nie znika od razu, nastąpi to dopiero po
przejechaniu kilku – kilkunastu kilometrów.

KONTROLE

Zamykanie
Umieścić niebieski korek na wylocie
zbiornika i obrócić o 1/6 obrotu w prawo,
do oporu.
Zamknąć klapkę wlewu paliwa.
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Rozładowany akumulator

Akumulator
A. Punkt metalowy dodatni w samochodzie
B. Akumulator zapasowy
C. Masa w samochodzie
Dostęp do metalowego punktu dodatniego A
uzyskuje się poprzez klapkę znajdującą się
z boku skrzynki bezpieczników.

Rozruch z innego akumulatora
-

-

 odłączać się wyłącznie do punktów
P
pokazanych na powyższym rysunku.
W przypadku nierespektowania tego
zalecenia istnieje ryzyko zwarcia!

-

Podłączyć czerwony przewód do
metalowego punktu A, a następnie do
zacisku (+) akumulatora zapasowego B.
Jeden koniec przewodu zielonego lub
czarnego podłączyć do zacisku (-)
akumulatora zapasowego B.
Drugi koniec przewodu zielonego lub
czarnego podłączyć do masy C pojazdu.
Włączyć rozrusznik, nie wyłączać
silnika.
Poczekać aż silnik powróci na wolne
obroty i odłączyć przewody.

Ładowanie akumulatora za
pomocą prostownika

-

-

Dostać się do akumulatora,
znajdującego się w podłodze z przodu
po lewej stronie.
Odłączyć akumulator.
Przestrzegać instrukcji podanych przez
producenta prostownika.
Podłączyć ponownie zaczynając od
zacisku (-).
Sprawdzić stan zacisków. Jeśli pokryte
są białawym lub zielonkawym nalotem,
należy je zdjąć i przeczyścić.

Akumulatory zawierają substancje
szkodliwe, takie jak kwas siarkowy
oraz ołów. Substancje te podlegają utylizacji
według obowiązujących przepisów i nie
można ich wyrzucać z odpadami domowymi.
Zużyte baterie i akumulatory należy oddać
do punktu utylizacji.

Dostęp do akumulatora
Odkręcić 6 śrub mocujących pokrywę.
Podnieść albo wyjąć pokrywę.
Przestawić dźwignię 1 do dołu, aby
rozsunąć zaciski.
Zdjąć 2 zaciski z ujemnego bieguna (-).

Przed przystąpieniem do odłączenia
akumulatora, po wyłączeniu zapłonu należy
odczekać 2 minuty.
Nie zdejmować klem podczas pracy silnika.
Nie ładować akumulatora bez
wcześniejszego odłączenia obydwu klem.
Przed odłączeniem akumulatora należy
zamknąć szyby i drzwi.
Po podłączeniu akumulatora należy
włączyć zapłon i odczekać 1 minutę
przed włączeniem rozrusznika, jest to
czas niezbędny do inicjalizacji systemów
elektronicznych. W razie wystąpienia
jakichkolwiek problemów należy
skontaktować się z ASO sieci CITROËN
albo z warsztatem specjalistycznym.

SZYBKA POMOC

Operacja ładowania musi być
przeprowadzana w miejscu
o dobrej wentylacji, z dala od płomieni
lub ewentualnych źródeł zapłonu w celu
uniknięcia niebezpieczeństwa eksplozji
i pożaru.
Nie ładować zamarzniętego akumulatora:
należy go najpierw odmrozić w celu
uniknięcia niebezpieczeństwa eksplozji.
Jeżeli akumulator zamarzł, przed
rozpoczęciem ładowania należy go
oddać do specjalisty, który sprawdzi, czy
jego elementy nie zostały uszkodzone,
a obudowa nie jest pęknięta ze względu
na możliwość wycieku toksycznego
i korozyjnego kwasu.
Ładować akumulator powoli na niskim
natężeniu przez maks. 24 godziny, aby
uniknąć jego uszkodzenia.
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Rozładowany akumulator
W przypadku postoju samochodu przez
okres dłuższy niż jeden miesiąc zaleca
się odłączyć zacisk (-) akumulatora.
Opis procedury ładowania akumulatora ma
charakter orientacyjny.
W przypadku podłączania akumulatora po
długim okresie może okazać się konieczna
inicjalizacja następujących funkcji:
parametry wyświetlacza (data, godzina,
język, jednostka długości i temperatury),
stacje radioodtwarzacza,
centralny zamek.
Niektóre ustawienia są kasowane i należy
je ponownie skonfigurować, w tym celu
prosimy skontaktować się z ASO sieci
CITROËN.
Jeżeli samochód wyposażony jest
w chronotachograf lub alarm, zaleca się
odłączyć zacisk (-) akumulatora (znajdujący
się pod podłogą, po lewej stronie kabiny),
w przypadku postoju przekraczającego
5 dni.

Obecność tej etykiety, zwłaszcza
w połączeniu z funkcją Stop & Start,
wskazuje na zastosowanie akumulatora
ołowiowego 12 V, o specjalnej technologii
i parametrach, wymagającego w przypadku
wymiany albo odłączenia, interwencji ze
strony ASO sieci CITROËN lub warsztatu
specjalistycznego.

Po zamontowaniu akumulatora w ASO
sieci CITROËN lub w warsztacie
specjalistycznym funkcja Stop & Start
będzie aktywna dopiero po nieprzerwanym
postoju samochodu, którego czas trwania
zależy od warunków klimatycznych i stanu
naładowania akumulatora (do około
8 godzin).
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Uszkodzony

Wymiana bezpiecznika

Wyjmowanie i wkładanie
bezpiecznika

W samochodzie znajdują się trzy skrzynki
bezpieczników: w desce rozdzielczej z lewej
strony, w słupku z prawej strony oraz
w komorze silnika.
Opisane zostały jedynie bezpieczniki, które
mogą być wymieniane przez użytkownika.
Wymianę innych bezpieczników należy
wykonać w ASO sieci CITROËN lub
w warsztacie specjalistycznym.

Przed wymianą bezpiecznika należy odnaleźć przyczynę
usterki, a następnie ją usunąć. Numery bezpieczników
są umieszczone na skrzynce bezpieczników.

Informacja dla serwisantów: pełne
informacje na temat bezpieczników
i przekaźników znajdują się w schematach
"Metody" w ASO sieci CITROËN.

Zawsze wymieniać przepalony
bezpiecznik na nowy o identycznym
prądzie znamionowym.

CITROËN nie ponosi
odpowiedzialności za koszty
związane z naprawą samochodu oraz za
usterki wynikające z instalacji akcesoriów
dodatkowych, niedostarczonych,
niezalecanych przez CITROËNA
i zainstalowanych niezgodnie z zaleceniami,
w szczególności gdy zużycie prądu
wszystkich podłączonych urządzeń
przekracza 10 miliamperów.

Bezpieczniki deski rozdzielczej
z lewej strony
Odkręcić śrubę i pochylić obudowę, aby
uzyskać dostęp do bezpieczników.
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Dobry
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Uszkodzony bezpiecznik
Bezpieczniki

A (ampery)

12
13
31
32
33
34

7,5
7,5
5
7,5
7,5
7,5

Światło mijania prawe
Światło mijania lewe
Przekaźnik kalkulatora komory silnika - Przekaźnik kalkulatora deski rozdzielczej (+ klucza)
Oświetlenie wnętrza (+ akumulatora)
Czujnik kontroli akumulatora wersji Stop & Start (+ akumulatora)
Oświetlanie kabiny Minibus - Światła awaryjne

36

10

Radioodtwarzacz - Sterowanie klimatyzacją - Alarm - Chronotachograf - Kalkulator odłączania akumulatora Programator ogrzewania dodatkowego (+ akumulatora)

37
38
42
43
47
48

7,5
20
5
20
20
20

Stycznik świateł stop - Trzecie światło stop - Zestaw wskaźników (+ klucza)
Zamek centralny drzwi (+ akumulatora)
Kalkulator i czujnik ABS - Czujnik ASR - Czujnik CDS - Stycznik świateł stop
Silnik wycieraczek przedniej szyby (+ klucza)
Silnik podnośnika szyby po stronie kierowcy
Silnik podnośnika szyby po stronie pasażera

49

5

50

7,5

51

5

53
89
90
91
92
93

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Przyporządkowanie

Kalkulator wspomagania parkowania -Radioodtwarzacz - Przełączniki przy kierownicy - Panele przełączników
środkowy i boczny – Pomocniczy panel przełączników – Kalkulator odłączania akumulatora (+ klucza)
Kalkulator poduszek powietrznych i napinaczy
Chronotachograf – Kalkulator wspomagania kierownicy - Klimatyzacja – Światła cofania – Czujnik wody
w filtrze oleju napędowego - Przepływomierz (+ klucza)
Zestaw wskaźników (+ akumulatora)
Niewykorzystany
Światło drogowe lewe
Światło drogowe prawe
Światło przeciwmgłowe lewe
Światło przeciwmgłowe prawe

Odpiąć obudowę.
Po zakończeniu wymiany zamknąć
dokładnie pokrywę.

A (amper)

Przyporządkowanie

54

-

Niewykorzystany

55

15

Ogrzewanie foteli

56

15

Gniazdo 12 V tylnych pasażerów

57

10

Ogrzewanie dodatkowe pod siedzeniem

58

15

Odmrażanie lewej tylnej szyby

59

15

Odmrażanie prawej tylnej szyby

60

-

Niewykorzystany

61

-

Niewykorzystany

62

-

Niewykorzystany

63

10

64

-

65

30

Przełącznik ogrzewania dodatkowego pasażerów z tyłu
Niewykorzystany
Wentylator ogrzewania dodatkowego pasażerów z tyłu
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Bezpieczniki w słupku z prawej
strony

Bezpieczniki
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Uszkodzony bezpiecznik

8
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Uszkodzony bezpiecznik
Bezpieczniki

Odkręcić nakrętki i pochylić moduł w celu
uzyskania dostępu do bezpieczników.
Po wykonaniu operacji zamknąć bardzo
starannie pokrywę.

Przyporządkowanie

1

40

Zasilanie pompy ABS

2

50

Moduł podgrzewania oleju napędowego

3

30

Stycznik blokady kierownicy - Rozrusznik

4

40

5

Bezpieczniki w komorze silnika

A (amper)

Podgrzewacz oleju napędowego

20/50

Wentylacja kabiny z programowanym ogrzewaniem
dodatkowym (+ akumulatora)

6

40/60

Zespół motowentylatora kabiny prędkość maks. (+ akumulatora)

7

40/50/60

Zespół motowentylatora kabiny prędkość min. (+ akumulatora)

8

40

Zespół motowentylatora kabiny (+ klucza)

9

15

Gniazdko 12 V z tyłu (+ akumulatora)

10

15

Sygnał dźwiękowy

11

-

14

15

Gniazdko 12 V z przodu (+ akumulatora)

15

15

Zapalniczka (+ akumulatora)

16

-

Niewykorzystany

17

-

Niewykorzystany

18

7,5

Kalkulator sterujący silnika (+ akumulatora)

19

7,5

Sprężarka klimatyzacji

20

30

Pompa spryskiwacza szyb/reflektorów

21

15

Zasilanie pompy paliwa

22

-

23

30

Elektrozawory ABS

24

7,5

Pomocniczy panel przełączników – Sterowanie i składanie
bocznych zewnętrznych lusterek wstecznych (+ klucza)

30

15

Odmrażanie zewnętrznych lusterek wstecznych

Niewykorzystany

Niewykorzystany

Uszkodzona żarówka lub lampa

Typy żarówek i lamp
W samochodzie zainstalowane są różne
rodzaje żarówek i lamp.
Aby je wyjąć:
Typ A	Żarówka całkowicie szklana:
delikatnie pociągnąć, ponieważ
zamontowana została na wcisk.
Typ B	Żarówka bagnetowa: nacisnąć
na żarówkę, a następnie
przekręcić w lewo.
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Wymiana żarówki
Podczas mycia pod ciśnieniem
trudnych do usunięcia zabrudzeń, nie
należy kierować strumienia bezpośrednio na
reflektory, światła oraz na ich obwód, aby
nie uszkodzić lakieru i uszczelek.
Do wykręcania lub wkręcania wkrętów
należy używać wkrętaka znajdującego
się w skrzynce z narzędziami pod fotelem
pasażera z przodu.
W celu założenia lampy lub żarówki należy
postępować w odwrotnej kolejności.

Typ D - E	Żarówka halogenowa:
wyjąć sprężynę blokującą
w gnieździe.

Należy zawsze wymieniać uszkodzoną
żarówkę na nową żarówkę albo
lampę o tym samym numerze katalogowym
i parametrach technicznych.
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Typ C	Żarówka cylindryczna: odgiąć
styki.
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Uszkodzona żarówka lub lampa

Światła przednie
Otworzyć pokrywę silnika i zamocować
w sposób pewny podpórkę pokrywy.
Aby uzyskać dostęp do żarówek, włożyć
rękę za zespół optyczny.
W razie potrzeby można zdemontować blok
optyczny
W zależności od kraju sprzedaży, wyjąć
gąbkę zabezpieczającą przed mrozem,
przesuwając ją w bok na zewnątrz.
Odłączyć złącze elektryczne odciągając
jego pierścień blokujący.
Wykręcić dwa wkręty mocujące blok
optyczny.
Przesunąć blok optyczny w kierunku
środka pojazdu, aby wysunąć go
z prowadnic.

Z lewej strony uważać na podpórkę pokrywy
komory silnika.
1 - Światła drogowe
Typ D, H7 - 55W
Zdjąć pokrywę, wyciągając gumowy
języczek.
Odłączyć złącze elektryczne.
Wyjąć sprężynę blokującą, naciskając
na środkowy zacisk.
Wymienić żarówkę, upewniając się, czy
część metalowa wchodzi w wyżłobienia
lampy.

2 - Światła mijania
Typ D, H7 - 55W
Zdjąć pokrywę, wyciągając gumowy
języczek.
Odłączyć złącze elektryczne.
Wyjąć sprężynę blokującą, naciskając
na środkowy zacisk.
Wymienić żarówkę, upewniając się, czy
część metalowa wchodzi w wyżłobienia
lampy.
3 - Kierunkowskazy
Typ A, WY21W - 21W
Zdjąć pokrywę, wyciągając gumowy
języczek.
Obrócić oprawę żarówki o ćwierć
obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
Wymienić żarówkę.

Uszkodzona żarówka lub lampa
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4 - Światła pozycyjne/dzienne
Typ A, W21/5W - 21W i 5W
Zdjąć pokrywę, wyciągając gumowy
języczek.
Obrócić oprawę żarówki o ćwierć
obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
Wymienić żarówkę.

Światła dzienne diodowe (LED)
Te diody elektroluminescencyjne (LED)
służą równocześnie jako światła dzienne
i światła pozycyjne.
Jeżeli Państwa samochód posiada diodowe
światła dzienne (LED), należy kontaktować
się z ASO sieci CITROËN.

-

Wyjąć spinkę mocującą i odłączyć
złącze elektryczne.
Obrócić oprawę żarówki i wyjąć ją.
Wymienić żarówkę, upewniając się,
czy część metalowa pasuje do żłobień
znajdujących się na świetle.

Wymiana lamp halogenowych
musi odbywać się, gdy reflektor
jest wyłączony od kilku minut
(niebezpieczeństwo oparzeń). Nie dotykać
palcami bezpośrednio lampy, użyć
niestrzępiącej sie ściereczki.
Po zakończeniu operacji sprawdzić działanie
świateł.
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5 - Reflektory przeciwmgłowe
Typ E, H11 - 55W
Skręcić koła całkowicie do wewnątrz.
Wykręcić śrubę umieszczoną we wnęce
koła.
Zdjąć osłonę ochronną.
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Kierunkowskazy boczne

Boczne światła pozycyjne

Typ A, W16WF - 16W
Odsunąć lusterko wsteczne w celu
uzyskania dostępu do śrub.
Wykręcić dwa wkręty mocujące.
Pociągnąć oprawę żarówki, aby
wyciągnąć ją z zaczepów.
Pociągnąć żarówkę, a następnie
wymienić ją.

Typ A, W5W - 5W
Jeżeli samochód jest w nie wyposażony
(wymiar L4), należy wykręcić dwa wkręty
mocujące.
Pociągnąć oprawę żarówki, aby wyjąć
zaczepy.
Wyjąć i wymienić żarówkę.

Przednie / Tylne

Lampki sufitowe
Typ C, 12V10W - 10W
Nacisnąć na oznaczone strzałkami
punkty, a następnie wyjąć lampkę
sufitową.
Otworzyć osłonę zabezpieczającą.
Wymienić żarówkę odchylając dwa styki.
Sprawdzić, czy nowe żarówki są dobrze
zablokowane między dwoma stykami.
Zamknąć osłonę zabezpieczającą.
Zamocować lampkę sufitową
w gnieździe i upewnić się czy jest
dobrze zablokowana.
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Więcej informacji na temat żarówek
znajduje się w tabeli "Rodzaje żarówek
lub lamp".

-

Aby zamontować dowolną żarówkę, wykonywać
czynności w kolejności odwrotnej do opisanej.
1.
2.
3.
4.
5.

Światła stopu
Typ B, P21W - 21W
Światła stopu/pozycyjne
Typ B, P21/5W - 21W i 5W
Kierunkowskazy
Typ B, PY21W - 21W
Światła cofania
Typ A, W16W - 16W
Światła przeciwmgłowe
Typ A, W16W - 16W

-

Odnaleźć uszkodzoną żarówkę,
a następnie otworzyć tylne drzwi.
Zdemontować odpowiednią pokrywę
wykręcając siedem wkrętów mocujących
(furgon)
albo
Zdemontować odpowiednią pokrywę
pociągając za uchwyt, aby ją odczepić
(kombi).
Odłączyć złącze elektryczne naciskając
na jego środkowy języczek.
Wyjąć dwie nakrętki mocujące
przezroczystą obudowę.
Pociągnąć z zewnątrz za przezroczystą
obudowę.

-

Wykręcić sześć wkrętów mocujących
oprawę żarówki.
Rozsunąć trzy zaczepy mocujące i wyjąć
oprawę żarówki z gniazda.
Wymienić żarówkę.
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Światła tylne
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Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Trzecie światło stop

Typ C, C5W - 5W
Nacisnąć na oznaczony strzałką
punkt, a następnie wyjąć plastikową
przezroczystą obudowę.
Wyjąć przepaloną żarówkę odsuwając
dwa styki.
Po wymianie żarówki upewnić się, czy
nowa żarówka jest dobrze zablokowana
między dwoma stykami.
Wymienić przezroczystą plastikową
obudowę i nacisnąć na nią, aby ją
zaryglować.

TYP A, W5W - 5W (x4)
Wyjąć dwie śruby mocujące światło.
Wyjąć światło, pociągając do siebie.

-

Wyjąć oprawę lampy, ściskając dwie
zapinki do wewnątrz.
Wyjąć uszkodzoną żarówkę, pociągając
do góry.
Wymienić żarówkę.
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Zużyte pióro wycieraczki szyby

Wymiana pióra
wycieraczki szyby

Sprawdzić, czy dysze spryskiwacza
szyb lub spryskiwacza reflektorów nie
są zatkane.

Wymiana pióra przedniej
wycieraczki
Unieść ramię wycieraczki.
Odpiąć pióro wycieraczki, naciskając na
przycisk i zdjąć je, pociągając na zewnątrz.
Założyć nowe pióro i upewnić się, czy jest
dobrze zablokowane.
Położyć ramię wycieraczki.
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Stopnie, umieszczone w przednim zderzaku
umożliwiają dostęp do wycieraczek oraz do
dysz spryskiwaczy szyb.
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Wymiana koła

Zawieszenie pneumatyczne

Ustawienie samochodu

Jeżeli Państwa samochód posiada takie
zawieszenie, należy najpierw włączyć tryb
podnoszenia samochodu.
Naciskać obydwa przełączniki przez co
najmniej 5 sekund, ich kontrolki zapalają się
na stałe.
Po zmianie koła i przy prędkości powyżej
5 km/h, tryb ten wyłącza się automatycznie.

W miarę możliwości należy unieruchomić
samochód na powierzchni poziomej,
stabilnej i nieśliskiej.
Zaciągnąć hamulec postojowy, wyłączyć
zapłon i włączyć pierwszy bieg.
Założyć kamizelkę odblaskową i ustawić
trójkąt ostrzegawczy.
Bezwzględnie sprawdzić, czy pasażerowie
wyszli z samochodu i znajdują się
w bezpiecznym miejscu.

 odnośnik oraz zestaw narzędzi są
P
przystosowane do samochodu. Nie
należy ich używać w innym celu.
Nie wchodzić pod samochód podniesiony
jedynie na podnośniku (użyć podstawki).

Narzędzia
Umieszczone są w skrzynce pod przednim
siedzeniem pasażera.
Obrócić przycisk o ćwierć obrotu,
a następnie pociągnąć skrzynkę.
Po zakończeniu pracy nacisnąć
przycisk, a następnie obrócić o ćwierć
obrotu, aby zablokować skrzynkę.
A. Tuleja przedłużająca.
B. Drążek.
C. Podnośnik.
D. Klucz do demontażu kół.
E. Śrubokręt (uchwyt i końcówka).
F. Wyjmowany pierścień holowniczy.
G. Rurka do nalewania oleju.
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Śruba przytrzymująca koło zapasowe
znajduje się pod tylnym zderzakiem, po
prawej stronie.
Na śrubę mocującą zamontować
przedłużoną tuleję A, klucz do
demontażu koła D i drążek B.
Obracać całość w lewo, aby opuścić
koło.
Przekręcić aż do punktu oporu,
objawiającego się cięższym obracaniem.
Po rozwinięciu linki do końca wyjąć koło
zapasowe spod samochodu.

●
●

W wersjach z felgami stalowymi
odkręcić uchwyt H.
Wyjąć wspornik I z zewnętrznej części
felgi stalowej.

●

●

-

W wersjach z felgami z lekkiego
stopu wykręcić trzy śruby mocujące J
z jarzma K.
Wyjąć zespół z wewnętrznej części felgi
z lekkiego stopu.
Wyjąć koło zapasowe i położyć je obok
koła zmienianego.
Jeśli jest to możliwe, włożyć klin pod
koło znajdujące się po przekątnej do
koła wymienianego.
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Koło zapasowe
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Demontaż koła do naprawy
-

Zdjąć kołpak (w zależności od wersji),
podważając go za pomocą śrubokręta E.
Odblokować śruby za pomocą klucza do
demontażu kół D i drążka B.

-

Ustawić podnośnik C pod jednym
z czterech miejsc przewidzianych do
podniesienia samochodu w pobliżu koła.
Jeżeli samochód wyposażony jest
w składany stopień, podnośnik należy
ustawić pod kątem 45°.

-

-

Rozłożyć podnośnik za pomocą klucza
do demontażu kół D i drążka B, tak aby
koło znajdowało się kilka centymetrów
nad podłożem.
Całkowicie odkręcić śruby
i zdemontować koło do naprawy.

Montaż koła zapasowego

Chowanie koła

-

Należy koniecznie umieścić ponownie koło do
naprawy albo koło zapasowe pod samochodem,
aby zaryglować system wciągarki.
Umieścić koło z tyłu samochodu.

-

Założyć koło zapasowe na piastę
i przykręcić ręcznie śruby.
Dokręcić wstępnie śruby za pomocą
klucza do demontażu kół D i drążka B.
Opuścić samochód, składając
podnośnik C, następnie go wyjąć.
Dokręcić śruby do oporu za pomocą
klucza do demontażu kół D i drążka B
(nie dokręcać zbyt mocno).

●

●

W wersjach z felgami stalowymi
zaczepić wspornik I na części
zewnętrznej.
Wkręcić uchwyt H, aby połączyć
wspornik i felgę stalową.

●

●

W wersjach z felgami z lekkiego
stopu ustawić jarzmo K na części
wewnętrznej.
Wkręcić trzy śruby mocujące J jarzmo
na feldze z lekkiego stopu.
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Montaż naprawionego koła
Montaż koła po naprawie przebiega w taki
sam sposób, jak montaż koła zapasowego;
nie zapomnieć o założeniu kołpaka.
Koło zapasowe nie jest przewidziane do
dłuższej jazdy; należy jak najszybciej
sprawdzić dokręcenie śrub oraz ciśnienie
powietrza w kole zapasowym w ASO
sieci CITROËN albo w warsztacie
specjalistycznym.
Należy również jak najszybciej naprawić
i założyć oryginalne koło w ASO
sieci CITROËN albo w warsztacie
specjalistycznym.

-

-

-

Zamontować przedłużoną tuleję A,
klucz D i drążek B na śrubie mocującej.
Obracać całość w prawo, aby nawinąć
całkowicie linkę i ponieść koło pod
samochodem.
Sprawdzić, czy koło prawidłowo przylega
poziomo do podłogi samochodu,
a wycięcie systemu wciągarki jest
widoczne.
Schować narzędzia oraz kołpak
(w zależności od wersji).

Patrz rubryka "Dane techniczne −
Identyfikacja pojazdu", aby
zlokalizować etykietę dotyczącą ciśnienia
pompowania opon.
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Naprawa opony

Zestaw do tymczasowej naprawy opony
znajduje się w torbie zamocowanej
w przednich drzwiach.
Zawiera on:
wkład A, zawierający płyn wypełniający,
wyposażony w:
● przewód do napełniania B,
● naklejkę C z napisem "max. 80 km/h",
którą kierowca powinien nakleić
w widocznym miejscu na desce
rozdzielczej po naprawie opony,
instrukcję obsługi zestawu naprawczego,
kompresor D wyposażony w manometr
i złączki,
przejściówki do napełniania różnych
elementów.

-

Zaciągnąć hamulec ręczny.
Odkręcić osłonę zaworu opony, zdjąć
elastyczny przewód do napełniania B
i przykręcić pierścień E na zaworze.

-

Upewnić się, czy wyłącznik F
kompresora znajduje się
w położeniu "0" (wyłączony).

-

Uruchomić silnik.
Włożyć wtyczkę G do najbliższego
gniazda zasilania akcesoriów
w samochodzie.
Uruchomić kompresor, ustawiając
wyłącznik F w położeniu "I" (włączony).
Napompować oponę do ciśnienia
5 barów.
Aby otrzymać dokładniejszy odczyt,
zaleca się sprawdzić wartość ciśnienia
na manometrze H przy wyłączonym
kompresorze.
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Przebite koło
-

Jeżeli w ciągu 5 minut nie zostanie
osiągnięte ciśnienie co najmniej
3 barów, należy odłączyć kompresor od
zaworu i gniazda zasilania akcesoriów,
a następnie przejechać samochodem
około 10 metrów, aby rozprowadzić płyn
wypełniający wewnątrz opony.
Powtórzyć operację pompowania:
● jeżeli w ciągu 10 minut nie
uda się osiągnąć ciśnienia
co najmniej 3 barów, należy
zatrzymać samochód: opona jest
zbyt uszkodzona i nie można jej
naprawić. Skontaktować się z ASO
sieci CITROËN albo z warsztatem
specjalistycznym.
● po napełnieniu opony do ciśnienia
5 barów natychmiast rozpocząć
dalszą podróż.
Po około 10 minutach zatrzymać samochód
i ponownie sprawdzić ciśnienie w oponie.
Ustawić ciśnienie zgodnie z wartościami
na etykiecie znajdującej się na słupku
po stronie kierowcy, i jak najszybciej
skontaktować się z ASO sieci CITROËN
albo z warsztatem specjalistycznym.
Zestaw naprawczy i zapasowe wkłady
są dostępne w sieci CITROËNA.

Kontrola i ustawianie
prawidłowego ciśnienia
Kompresor może być użyty wyłącznie do
kontroli i przywracania ciśnienia w oponie.
Odłączyć przewód I i podłączyć
bezpośrednio do zaworu opony; wkład
będzie podłączony do kompresora,
a płyn wypełniający nie będzie
wtłaczany do opony.
W razie konieczności wypuszczenia
powietrza z opony, podłączyć przewód I do
zaworu opony i nacisnąć żółty przycisk
znajdujący się na środku wyłącznika
kompresora.

Wymiana wkładu
Aby wymienić wkład z płynem wypełniającym,
należy postępować w następujący sposób:
odłączyć przewód I,
obrócić pusty wkład w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
i podnieść go,
założyć nowy wkład i przekręcić go
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
podłączyć przewód I i połączyć
przewód B w odpowiednim miejscu.
 kład zawiera glikol etylenowy, środek
W
szkodliwy w przypadku połknięcia
i drażniący dla oczu.
Przechowywać środek poza zasięgiem dzieci.
Po wykorzystaniu nie wyrzucać zużytego
wkładu; należy go oddać do ASO sieci
CITROËN lub do punktu zbierającego tego
typu odpady.

Holowanie
Holowanie własnego samochodu

Holowanie innego samochodu

Wyjmowany zaczep holowniczy znajduje się
w skrzynce narzędziowej pod przednim fotelem
pasażera.
Wyjąć zaślepkę za pomocą płaskiego narzędzia,
Wkręcić zaczep holowniczy do oporu.
Zaczepić drążek holowniczy do wyjmowanego
zaczepu.
Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu
luz.

Sztywny zaczep holowniczy jest usytuowany
z prawej strony pod zderzakiem.
Przyczepić homologowany drążek
holowniczy do sztywnego zaczepu.

Nieprzestrzeganie tej zasady może
doprowadzić do uszkodzenia układu
hamulcowego oraz braku wspomagania
hamowania w momencie uruchomienia
silnika.

Przestrzegać przepisów obowiązujących
w danym kraju.
Sprawdzić, czy masa pojazdu holującego
jest wyższa od masy pojazdu holowanego.
W pojeździe holowanym musi znajdować się
kierowca z ważnym prawem jazdy.
Podczas holowania z czterema kołami na
ziemi zawsze używać homologowanego
drążka holowniczego. Użycie lin i pasów jest
zabronione.
Pojazd holujący powinien ruszać powoli.
Jeżeli silnik w pojeździe holowanym
jest wyłączony, nie ma on wspomagania
hamowania i kierownicy.
W następujących wypadkach należy
bezwzględnie skontaktować się z pomocą
drogową:
awaria pojazdu na autostradzie lub
drodze szybkiego ruchu,
samochód z napędem na 4 koła,
nie można ustawić skrzyni
biegów w położeniu luz, odblokować
kierownicy, zwolnić hamulca
postojowego,
holowanie z podniesieniem (dwa koła na
ziemi),
brak homologowanego drążka
holowniczego.
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Rozwiązania transportowe

Hak holowniczy z zaczepem kulowym
do demontażu bez użycia narzędzi
Prezentacja
Ten zaczep kulowy haka holowniczego
można montować lub demontować łatwo
i szybko. Czynności te nie wymagają użycia
narzędzi.

 artość maksymalnego obciążenia
W
haka holowniczego podano w rubryce
"Dane techniczne - Masy".
Aby jeździć bezpiecznie z hakiem
holowniczym, patrz rubryka "Akcesoria holowanie przyczepy".

Przed przystąpieniem do
użytkowania
Sprawdzić, czy zaczep kulowy jest
prawidłowo zablokowany, kontrolując
następujące punkty:
zielony znak pokrętła pokrywa się
z zielonym znakiem zaczepu,
pokrętło styka się z zaczepem,
zamek jest zamknięty, a klucz wyjęty;
nie można już poruszyć pokrętłem,
zaczep nie powinien w ogóle poruszać
się we wsporniku; spróbować szarpnąć
nim ręką.
Podczas użytkowania
Nigdy nie odblokowywać urządzenia dopóki
do zaczepu przyczepiona jest przyczepa albo
zamontowano na nim bagażnik.
Nigdy nie przekraczać dopuszczalnej
maksymalnej masy całkowitej (MTAC) pojazdu,
masy przyczepy i sumy tych dwóch mas (MTRA).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wspornik mocujący.
Gniazdo przyłączeniowe.
Pierścień zabezpieczający.
Wyjmowany zaczep kulowy.
Pokrętło blokujące / odblokowujące.
Zamek z kluczem.
Etykieta do zanotowania numerów
klucza.

A. Położenie zablokowane; pokrętło styka
się z zaczepem kulowym (brak odstępu).
B. Położenie odblokowane; pokrętło
i zaczep nie stykają się ze sobą (odstęp
około 5 mm).

Należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w danym kraju.

Po użytkowaniu
Podczas jazdy bez przyczepy albo bez
bagażnika na haku, zaczep kulowy należy
zdemontować i włożyć zaślepkę do
wspornika. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji,
w których zaczep kulowy mógłby zasłaniać
tablicę rejestracyjną albo światła.

Rozwiązania transportowe

Włożyć koniec zaczepu kulowego 4 we
wspornik 1 i nacisnąć do góry; blokowanie
następuje wówczas automatycznie.

Sprawdzić, czy mechanizm jest rzeczywiście
prawidłowo zablokowany (położenie A).
Zamknąć zamek 6 za pomocą klucza.

Pokrętło 5 wykonuje ćwierć obrotu w lewo;
uważać, aby nie trzymać dłoni w pobliżu.

Zawsze wyjmować klucz. Klucza nie można
wyjąć, gdy zamek jest otwarty.
Zatrzasnąć kołpak na zamku.

SZYBKA POMOC

Wyjąć zaślepkę ochronną wspornika
mocującego pod tylnym zderzakiem.
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Montaż zaczepu kulowego
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Demontaż zaczepu kulowego

Zdjąć osłonę ochronną z zaczepu kulowego.
Przymocować przyczepę do zaczepu.
Zaczepić linkę połączoną z przyczepą do
pierścienia zabezpieczającego 3 wspornika.
Podłączyć wtyczkę przyczepy do gniazda
przyłączeniowego 2 wspornika.

Odłączyć wtyczkę przyczepy od gniazda
przyłączeniowego 2 wspornika.
Odczepić linkę połączoną z przyczepą od
pierścienia zabezpieczającego 3 wspornika.
Odczepić przyczepę od zaczepu kulowego.
Założyć osłonę ochronną na zaczep kulowy.

Zdjąć kołpak z zamka i wcisnąć go na
główkę klucza.

Włożyć klucz do zamka 6.
Otworzyć zamek kluczem.

Konserwacja
Prawidłowe działanie jest możliwe tylko
wtedy, gdy zaczep kulowy i jego wspornik
pozostają czyste.
Przed myciem samochodu strumieniem pod
wysokim ciśnieniem zaczep kulowy należy
zdemontować i włożyć zaślepkę ochronną
we wspornik.

Wyjąć zaczep kulowy od spodu wspornika 1.
Puścić pokrętło; blokuje się ono
automatycznie w położeniu odblokowanym
(położenie B).

Włożyć zaślepkę ochronną we wspornik.
Schować starannie zaczep kulowy do
torby, chroniącej go przed uderzeniami
i zabrudzeniem.

 rzykleić dołączoną naklejkę w dobrze
P
widocznym miejscu, w pobliżu
wspornika albo wewnątrz bagażnika.
W sprawie wszelkich operacji dotyczących
haka holowniczego należy zwracać się do
ASO sieci CITROËN albo do warsztatu
specjalistycznego.
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Trzymać mocno zaczep kulowy 4 jedną ręką;
drugą ręką pociągnąć i obrócić pokrętło 5
w prawo do oporu; nie puszczać pokrętła.
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Środki ostrożności

Glosariusz etykiet
W tej rubryce zebrano całość tekstów umieszczonych na etykietach występujących
w samochodzie.
Informacje na temat etykiet identyfikacyjnych zawiera rubryka "Dane techniczne".

W komorze silnika
A
Lakier oryginalny
Kolor
Kod
Lakier

B
DOTYCZY WYŁĄCZNIE POMOCY
DROGOWEJ.
C
NIEBEZPIECZEŃSTWO
AUTOMATYCZNY ROZRUCH SILNIKA.
WYJĄĆ KLUCZYK ZE STACYJKI, GDY
POKRYWA JEST OTWARTA.

Środki ostrożności
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D
1 - UWAGA
ORYGINALNE ŚRODKI SMARUJĄCE I PŁYNY
Olej silnikowy

Układ przeniesienia napędu

Chłodnica

Hamulce

Spryskiwacz szyby

Wspomaganie kierownicy

PATRZ KSIĄŻKA SERWISOWA.

CHRONIĆ OCZY.

2 - BEZPIECZEŃSTWO
Stosowanie oryginalnych części zamiennych, płynów i środków smarujących, jak również
przestrzeganie harmonogramu obsługi okresowej, zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo
Państwa samochodu w okresie jego użytkowania taką, jak na początku.

NIE POZOSTAWIAĆ
W ZASIĘGU DZIECI.

NIE ZBLIŻAĆ DO
OTWARTEGO PŁOMIENIA.

NIE DOTYKAĆ.

NIE ZDEJMOWAĆ
KORKA, GDY SILNIK JEST
GORĄCY.

WYBUCH

CIECZ ŻRĄCA

MOŻE RUSZYĆ AUTOMATYCZNIE NAWET PRZY
WYŁĄCZONYM SILNIKU.

NIE OTWIERAĆ – GAZ POD
WYSOKIM CIŚNIENIEM.

AUTOMATYCZNY ROZRUCH SILNIKA. WYJĄĆ KLUCZYK
ZE STACYJKI, GDY POKRYWA JEST OTWARTA.

WYSOKIE NAPIĘCIE
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Na pokrywie wlewu paliwa

Na tylnej kanapie

NIEBEZPIECZEŃSTWO – WYJMOWAĆ
POWOLI.
OPARY PALIWA MOGĄ POWODOWAĆ
OBRAŻENIA.

A
Nacisnąć oparcie przed złożeniem go.

D
NIE JEŹDZIĆ ZA ZŁOŻONYM FOTELEM
ANI Z BAGAŻEM W PIERWSZYM RZĘDZIE.

B
POCIĄGNĄĆ, ABY OTWORZYĆ.
C
POCIĄGNĄĆ DŹWIGNIĘ 1, ABY POCHYLIĆ
(CZĘŚCIOWO OPARCIE).
POCIĄGNĄĆ DŹWIGNIĘ 2, ABY ZŁOŻYĆ
(CAŁKOWICIE OPARCIE).

E
POCIĄGNĄĆ, ABY ZŁOŻYĆ.
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Wymiary

187

Wymiary

Wymiary
Wymiary podane są w milimetrach.
Państwa samochód może posiadać 4 długości (L1..) i 3 wysokości (H1..), opisane w tabelach poniżej:

FURGON
L1

L2

H1
Długość całkowita

H

Wysokość całkowita

A

Rozstaw osi

B

Zwis przedni

C

Zwis tylny

D

Szerokość (z lusterkami / bez lusterek)

H2

H1

4 963
2 254

H2

H2

5 413

2 524

2 254

3 000

2 524

2 524

2 524

1 015

2 764

1 380
2 508 / 2 050
1 810
1 790
od 535 do 565

2 670
1 662

3 120

3 705

J

Maksymalna wewnętrzna wysokość ładunkowa

K

Maksymalna szerokość wewnętrzna

1 870

M

Szerokość wewnątrz między wnękami kół

1 422

Objętość (m3)

2 764

4 035

Rozstaw kół z przodu
Wysokość progu załadunku

H3

948

Rozstaw kół z tyłu
Długość podłogi wewnątrz

H2
6 363

3 450

F

I

H3
5 998

E

G

L4

8

1 932

9,5

1 662

10

1 932

11,5

1 932

13

4 070

2 172

1 932

2 172

15

15

17

DANE TECHNICZNE
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L3
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Wymiary

DRZWI TYLNE
L1

N

Wysokość ładunkowa drzwi tylnych

O

Szerokość ładunkowa drzwi tylnych

L2

L3

L4

H1

H2

H1

H2

H2

H3

H2

H3

1 520

1 790

1 520

1 790

1 790

2 030

1 790

2 030

1 562

DRZWI BOCZNE
L1

P

Wysokość bocznych drzwi przesuwnych

Q

Szerokość bocznych drzwi przesuwnych

L2

H1

H2

H1

1 485

1 755

1 485

1 075

L3
H2

L4

H2

H3
1 755
1 250

H2

H3

DANE TECHNICZNE
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Wymiary

KOMBI
L1H1

L2H2

A

751

872

1201

1322

B

1201

1743

1651

2193

C

-

860

-

860

Silniki Diesel

2,0 BlueHDi 110
2,0 BlueHDi 110 S&S

2,0 BlueHDi 130
2,0 BlueHDi 130 S&S

2,0 BlueHDi 160
2,0 BlueHDi 160 S&S

BVM6
Manualna (6 biegów)

Skrzynia biegów
Moc (KM)

110

130

160

Moc maks., norma EWG (kW)

81

96

120

1 997

1 997

1 997

85 x 88

85 x 88

85 x 88

3 500

3 750

3 750

300

340

350

1 500

1 750

1 750

Olej napędowy

Olej napędowy

Olej napędowy

Katalizator

Tak

Tak

Tak

Filtr cząstek stałych

Tak

Tak

Tak

Pojemność oleju silnikowego (w litrach)
po spuście i wymianie wkładu filtra

6,6

6,6

6,6

Pojemość skokowa (cm3)
Średnica x skok (mm)
Obroty mocy maksymalnej (obr./min)
Maksymalny moment obrotowy, norma EWG (Nm)
Przy prędkości obrotowej (obr./min)
Paliwo

DANE TECHNICZNE
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Silniki Diesel

Silniki Diesla
Euro 4 / Euro 5
(w zależności od kraju sprzedaży)

2,2 HDi 130
2,2 e-HDi 130

2,2 HDi 110

2,2 HDi 150
2,2 e-HDi 150

3 HDi 180

BVM6
Manualna (6 biegów)

Skrzynia biegów
Moc (KM)

110

130

150

180

Moc maks. norma EWG (kW)

81

96

110

130

2 198

2 198

2198

2 999

86 x 94,6

86 x 94,6

86 x 94,6

95,8 x 104

3 500

3 500

3 500

3 600

250

320

350

400

1 500

2 000

2 000

1 400

Olej napędowy

Olej napędowy

Olej napędowy

Olej napędowy

Katalizator

Tak

Tak

Tak

Tak

Filtr cząstek stałych

Tak

Tak

Tak

Pojemność oleju silnikowego (w litrach)
po spuście i wymianie wkładu filtra

6,2

6,2

9

Pojemność skokowa (cm3)
Średnica x skok (mm)
Przy prędkości obrotowej (obr./min)
Maksymalny moment obrotowy norma EWG (Nm)
Przy prędkości obrotowej (obr./min)
Paliwo

Nie

Tak
6,2

Masy pojazdów i przyczep
Sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym i na tabliczce znamionowej producenta.
W każdym kraju należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie masy przyczepy. Informacje na temat
możliwości holowniczych pojazdu i masy całkowitej można uzyskać w sieci CITROËNA.
W przypadku pojazdu holującego maksymalna dopuszczalna prędkość jest ograniczona (przestrzegać przepisów obowiązujących
w danym kraju).
Wysokie temperatury zewnętrzne mogą spowodować obniżenie osiągów pojazdu; aby chronić silnik, gdy temperatura na zewnątrz
przekracza 37°C, należy ograniczyć masę przyczepy.
W żadnym wypadku nie należy przekraczać dopuszczalnej masy przyczepy oraz MTRA.
Przestrzegać możliwości holowania pojazdu.
Poniższe tabele prezentują homologowane wartości mas (w kg) w zależności od wymiarów i wersji samochodu.
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Masy

Minibus
Wymiary

Oznaczenie

MTAC

Przyczepa bez hamulców

Zalecany nacisk na hak

L3 H2

440

4 005

X

X

L4 H2

442

4 250

X

X

Wymiary

Oznaczenie

MTAC

Przyczepa bez hamulców

Zalecany nacisk na hak

30

3 000

750

100

L1 H1

33

3 300

750

100

33

3 300

750

100

435

3 500

750

120

Wymiary

Oznaczenie

MTAC

Przyczepa bez hamulców

Zalecany nacisk na hak

L1 H1

30

3 150

750

100

L2 H2

33

3 300

750

100

L2 H2

Kombi 7-8-9 miejsc

DANE TECHNICZNE

Kombi 5-6 miejsc
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Masy
Furgon
Wymiary

L1 H1

L1 H2

L2 H1

L2 H2

Oznaczenie

MTAC

Przyczepa bez hamulców

Zalecany nacisk na hak

28

2 800

750

100

30

3 000

750

100

33

3 300

750

100

35

3 500

750

100

435

3 500

750

120

440

4 005

750

120

30

3 000

750

100

33

3 300

750

100

35

3 500

750

100

30

3 000

750

100

33

3 300

750

100

35

3 500

750

100

435

3 500

750

120

30

3 000

750

100

33

3 300

750

100

35

3 500

750

100

435

3 500

750

120

440

4 005

750

120

Wymiary

L3 H2

L3 H3

L4 H2
L4 H3

Oznaczenie

MTAC

Przyczepa bez hamulców

Zalecany nacisk na hak

33

3 300

750

100

35

3 500

750

100

435

3 500

750

120

440

4 005

750

120

33

3 300

750

100

35

3 500

750

100

435

3 500

750

120

440

4 005

750

120

435

3 500

750

120

440

4 005

750

120

435

3 500

750

120

440

4 005

750

120

DANE TECHNICZNE
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Identyfikacja pojazdu

Elementy identyfikacyjne
A. Tabliczka znamionowa

C. Ogumienie

D. Kod lakieru

Tabliczka ta znajduje się na poprzeczce
przedniego zderzaka, pod pokrywą silnika.
1 - Numer akceptacji przez UE.
2 - VF Numer w serii typu.
3 - Dopuszczalna masa całkowita (MTAC).
4 - Dopuszczalna masa zespołu pojazdów
(MTRA).
5.1 - Maksymalny nacisk na oś przednią.
5.2 - Maksymalny nacisk na oś tylną.

Ta naklejka (rysunek nie stanowi przedmiotu
umowy) umieszczona na słupku samochodu,
po stronie kierowcy, wskazuje:
wymiary opon,
ciśnienie w ogumieniu pod obciążeniem,

Kod lakieru znajduje się na poprzeczce
przedniego zderzaka, pod pokrywą silnika.

B. Numer seryjny na karoserii

Ciśnienie w oponach należy sprawdzać
na zimno, co najmniej raz na miesiąc.

E. Numer seryjny na karoserii
Numer ten znajduje się pod plastikową
osłoną, na poziomie progu po prawej
stronie.

Kabina przedłużona
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Prezentacja

Ta pogłębiona kabina, oferowana w wersjach furgon, składa się z kanapy z pasami
bezpieczeństwa, schowka i szyb bocznych.
Jest ona oddzielona od przestrzeni ładunkowej bardzo wytrzymałą przegrodą, która
zapewnia komfort i bezpieczeństwo.

Kanapa tylna

Schowek

Ta ergonomiczna kanapa posiada cztery
miejsca.

Pod kanapą znajduje się schowek.
Od strony kabiny, przechylić siedzisko do
przodu, aby uzyskać do niego dostęp.

Nie przechylać siedziska kanapy podczas
przewożenia ładunku.
Nic nie przyczepiać do konstrukcji
mocowania kabiny.
Nie przekraczać dopuszczalnej liczby
przewożonych pasażerów, zgodnie
z informacją w dowodzie rejestracyjnym.
Z tyłu, przestrzeń ładunkowa jest
przeznaczona wyłącznie do przewożenia
towarów.
Zalecamy ustawić towary lub ciężkie
przedmioty z przodu przestrzeni ładunkowej
(przy kabinie) oraz przymocować je do
zaczepów w podłodze za pomocą pasów.

INFORMACJE SZCZEGÓLNE

Praktyczne wskazówki

10

Kabina przedłużona
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Odpinanie
Nacisnąć czerwony przycisk na sprzączce,
pas zwinie się automatycznie, ale zaleca się
przytrzymać go podczas zwijania.
Każdy pas służy do zapięcia jednego
pasażera.

Boczne szyby przesuwne

Pasy bezpieczeństwa

W zależności od wyposażenia samochodu,
szyby boczne w 2. rzędzie mogą być
otwierane.
Ścisnąć dźwignię, a następnie przesunąć
szybę.

Każde tylne miejsce wyposażone jest
w trzypunktowy pas bezpieczeństwa
z nawijaczem.

Podczas jazdy, szyba musi być
zamknięta lub zablokowana
w położeniu pośrednim.
Nigdy nie wysuwać przez szybę długich
przedmiotów na zewnątrz.

Zapinanie
Wyciągnąć pas przed siebie jednostajnym
ruchem i sprawdzić, czy się nie zwinął.
Włożyć klamrę w sprzączkę pasa.
Sprawdzić zapięcie pasa oraz działanie
mechanizmu blokującego poprzez szybkie
pociągnięcie za pas.

Foteliki dziecięce
 ie instalować fotelików dziecięcych,
N
podstawek podwyższających, gondoli
lub nosidełek na tylnych miejscach
kabiny.

Rama / Platforma
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Prezentacja
Wersje z podwoziem i płytą są wyposażone w kabinę, stałą płytę i specjalne światła tylne.
Wersje te są także dostępne z innym wyposażeniem:
podwójną kabiną,
skrzynią ładunkową.

Wymiana żarówki
Szczegółowe informacje zawiera tabela
"Typy żarówek lub lamp" w rubryce
"Szybka pomoc".

Światła tylne
Aby zamontować każdą żarówkę na swoim
miejscu, wykonywać czynności w kolejności
odwrotnej do opisanej.
1. Kierunkowskazy
Typ B, PY21W - 21W
2. Światła stopu
Typ B, P21W - 21W
3. Światła pozycyjne
Typ A, W5W - 5W
4. Światła cofania
Typ A, W16W - 16W
5. Światła przeciwmgłowe
Typ A, W16W - 16W

-

Zlokalizować przepaloną żarówkę.
Wykręcić cztery śruby mocujące blok
optyczny.
Pociągnąć blok optyczny do siebie.
Wymienić żarówkę.

INFORMACJE SZCZEGÓLNE

Szczegółowe informacje dotyczące każdego z tych rodzajów wyposażenia zawiera
odpowiednia rubryka.
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Rama / Platforma

Wymiary
Wymiary podane są w milimetrach.
PODWOZIE Z KABINĄ
L1

L2

L2S

L3

L4

L

Długość całkowita

4 908

5 358

5 708

5 943

6 308

A

Rozstaw osi

3 000

3 450

3 800

4 035

4 035

B

Zwis przedni

C

Zwis tylny

D

Szerokość (z lusterkami / bez lusterek)

-

Szerokość do zabudowy

2 207

-

Maksymalna szerokość do zabudowy

2 350

E

Rozstaw kół przednich

1 810

-

Rozstaw kół tylnych

1 790

-

Zwiększony rozstaw kół tylnych

1 980

F

Wysokość całkowita

2 254

-

Wysokość maksymalna do zabudowy

3 500

948
960

1 325
2 508 / 2 050

INFORMACJE SZCZEGÓLNE
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Rama / Platforma

Wymiary
Wartości wymiarów podano w milimetrach.
PLATFORMA Z KABINĄ
L1

L2

L2S

L3

L4

L

Długość całkowita

5 293

5 743

6 093

6 328

6 693

A

Rozstaw osi

3 000

3 450

3 800

4 035

4 035

B

Zwis przedni

C

Zwis tylny

D

Szerokość (z lusterkami / bez lusterek)

-

Szerokość do zabudowy

-

-

Maksymalna szerokość do zabudowy

-

E

Rozstaw kół przednich

1 810

-

Rozstaw kół tylnych

1 790

-

Zwiększony rozstaw kół tylnych

1 980

F

Wysokość całkowita

2 153

-

Wysokość maksymalna do zabudowy

948
1 345

1 710
- / 2 100

-

INFORMACJE SZCZEGÓLNE
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Kabina podwójna

Prezentacja

Ta podwójna kabina, oferowana w wersjach z podwoziem i platformą, składa się z kanapy
z pasami bezpieczeństwa, schowka i bocznych szyb.

Praktyczne wskazówki
Nie przechylać siedziska kanapy podczas
przewożenia ładunku.
Nic nie przyczepiać do konstrukcji
mocowania kabiny.
Nie przekraczać dopuszczalnej liczby
przewożonych pasażerów, zgodnie
z informacją w dowodzie rejestracyjnym.

Kanapa tylna

Schowek

Ta ergonomiczna kanapa posiada cztery
miejsca.

Pod kanapą znajduje się schowek.
Przechylić siedzisko do przodu, aby uzyskać
do niego dostęp.

Odpinanie
Nacisnąć czerwony przycisk na sprzączce,
pas zwinie się automatycznie, ale zaleca się
przytrzymać go podczas zwijania.
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Kabina podwójna

Każdy pas służy do zapięcia jednego
pasażera.

Pasy bezpieczeństwa

W zależności od wyposażenia samochodu,
szyby boczne mogą być otwierane.
Ścisnąć dźwignię, a następnie przesunąć
szybę.

Każde tylne miejsce wyposażone jest
w trzypunktowy pas bezpieczeństwa
z nawijaczem.

Podczas jazdy, szyba musi być
zamknięta lub zablokowana
w położeniu pośrednim.
Nie wystawiać na zewnątrz długich
przedmiotów przez szybę.

Zapinanie
Wyciągnąć pas przed siebie jednostajnym
ruchem i sprawdzić, czy się nie zwinął.
Włożyć klamrę w sprzączkę pasa.
Sprawdzić zapięcie pasa oraz działanie
mechanizmu blokującego poprzez szybkie
pociągnięcie za pas.

Foteliki dziecięce
 ie instalować fotelików dziecięcych,
N
podstawek podwyższających, gondoli
lub nosidełek na tylnych miejscach
kabiny.

INFORMACJE SZCZEGÓLNE

Boczne szyby przesuwne
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Wymiary
Wartości wymiarów podano w milimetrach.
PODWOZIE Z PODWÓJNĄ KABINĄ

PLATFORMA Z PODWÓJNĄ KABINĄ

L3

L4

L2

L3

L4

5 843

6 208

5 738

6 228

6 678

L

Długość całkowita

A

Rozstaw osi

4 035

B

Zwis przedni

948

C

Zwis tylny

D

Szerokość (z lusterkami wstecznymi / bez)

-

860

3 450

4 035
948

1 225

1 340

1 245

2 508 / 2 050

- / 2 100

Szerokość do zabudowy

-

-

-

Maksymalna szerokość do zabudowy

-

-

E

Rozstaw kół przednich

1 810

1 810

-

Rozstaw kół tylnych

1 790

1 790

-

Zwiększony rozstaw kół tylnych

1 980

1 980

F

Wysokość całkowita

2 254

2 153

-

Wysokość maksymalna do zabudowy

-

-

1 695

INFORMACJE SZCZEGÓLNE
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Skrzynia ładunkowa

Prezentacja

Podnoszenie skrzyni ładunkowej zapewania zespół hydrauliczny
zasilany z akumulatora pojazdu.
Sterowanie podnoszeniem lub opuszczaniem odbywa się za
pomocą pilota zdalnego sterowania mocowanego na magnes do
wspornika wewnątrz kabiny.

Napęd siłownika podczas podnoszenia skrzyni ładunkowej
zapewnia silnik zespołu.
Szybkość opuszczania regulowana jest za pomocą elektrozaworu
otwierającego układ powrotny oleju siłownika.
Specjalne zabezpieczenie uniemożliwia opuszczenie się skrzyni
znajdującej się w górnym położeniu lub podczas podnoszenia.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

●
●
●
●
●
●
●

Przed rozładunkiem należy upewnić się, czy w strefie
rozładunku nie ma osób lub przeszkód (na ziemi i w górze).
Nigdy nie pozostawiać uniesionej skrzyni ładunkowej, gdy nie
ma takiej potrzeby.
Podczas unoszenia skrzyni ładunkowej górna część tylnej burty
musi być zablokowana.
Przestrzegać ładowności znajdującej się na tabliczce
znamionowej pojazdu.
Regularnie sprawdzać, czy zawieszenia są w dobrym stanie
oraz czy ciśnienie w oponach jest prawidłowe.
Równomiernie rozłożyć ciężar na skrzyni ładunkowej.
Przewozić towary jednorodne i łatwo zsypujące się.

●

Nigdy nie jeździć, nawet wolno, z uniesioną skrzynią ładunkową.
Rozładunek powinien być wykonywany na
powierzchni płaskiej i twardej. Nierówna lub
grząska powierzchnia może spowodować
przesunięcie środka ciężkości, a w konsekwencji
utratę stabilności.

INFORMACJE SZCZEGÓLNE
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Skrzynia ładunkowa

Dane techniczne
Wyposażenie

Szczegóły

Skrzynia ładunkowa

Dół skrzyni ładunkowej tworzą 2 płyty z blachy HLE o grubości 2,5 mm, ocynkowanej, połączone
wzdłużnym spawem laserowym na środku.
Skrzynia ładunkowa w kolorze nadwozia.

Konstrukcja skrzyni ładunkowej

2 podłużnice główne ze stali ocynkowanej HLE.
1 belka poprzeczna głowicy siłownika z rury stalowej.
Belki poprzeczne z blachy HLE ocynkowanej. Całość jest zabezpieczona przed korozją poprzez
proszkowe nałożenie farby.

Niezależna rama zabudowy

2 podłużnice ceowe ze stali HLE o grubości 2,5 mm, mocowanie wewnątrz przez poszerzony dolny błotnik.
Mocowanie do pojazdu bazowego poprzez wciskane zaczepy ze stali HLE.
1 rura poprzeczna stopy siłownika z blachy i rura spawana automatycznie, ocynkowana na gorąco.
1 tylna belka poprzeczna przegubu z blachy ocynkowanej.
Odbojniki graniczne podłużnicy.
Krata ochronna świateł tylnych.
Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód i wsporniki błotników z blachy ocynkowanej.

Burty

Burty ze stali HLE, o grubości 15/10, profilowane na zimno, połączone spawem laserowym ciągłym.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez proszkowe nałożenie farby.
Uchwyty ryglowania ze wzmocnionym cynkowaniem, zabudowane w wyżłobieniu burty.

Uchwyt drabiny

Słupki z blachy cynkowanej. Płyty i poprzeczki z blachy powlekanej ze śrubami mocującymi.

Zespół elektropompy

12 V / 2 kW
Temperatura pracy: od -20 do +70°C.

Siłownik hydrauliczny

Teleskopowy, tłoczysko azotkowane, 3 elementy, średnica: 107 mm
Ciśnienie maks.: 20 bar.

Olej hydrauliczny

Mineralny typu ISO HV 46 lub o podobnych właściwościach.

Wymiary
Niniejsze dostosowanie dotyczy wyłącznie wersji L2 z pojedynczą kabiną. W tabelach znajdują się dane techniczne dotyczące skrzyni ładunkowej.
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Skrzynia ładunkowa

Długość użytkowa

3 200

Długość całkowita

3 248

Szerokość użytkowa

2 000

Szerokość całkowita

2 100

Wysokość burt

350

Masa dostosowania (w kg)

550

Aby zapoznać się z danymi technicznymi podwozia z kabiną L2, patrz rubryka "Wymiary" wersji z platformą.

INFORMACJE SZCZEGÓLNE

Skrzynia ładunkowa (w mm)

10

212

Skrzynia ładunkowa

Masy pojazdów i przyczep (kg)
Informacje ogólne
Szczegółowe informacje znajdują się w dowodzie rejestracyjnym.
W każdym kraju należy bezwzględnie przestrzegać mas pojazdów
i przyczep zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby uzyskać
informacje na temat możliwości holowania przyczep przez Państwa
samochód oraz o dopuszczalnej masie całkowitej z przyczepą,
należy skontaktować się z siecią producenta.
W przypadku samochodu holującego dopuszczalna prędkość
maksymalna jest ograniczona(przestrzegać przepisów
obowiązujących w danym kraju).
Masa przyczepy z hamulcami może być, w granicach MTRA,
zwiększona w miarę zmniejszania masy samochodu holującego.
Uwaga, holowanie przyczepy niedociążonym pojazdem może
pogorszyć trzymanie się drogi.
Podane wartości MTRA oraz masy przyczep obowiązują do
maksymalnej wysokości 1000 metrów; masa z przyczepą musi być
zmniejszana o 10 % co każde dodatkowe 1000 metrów.
Wysoka temperatura zewnętrzna może przyczynić się do
zmniejszenia osiągów samochodu, aby chronić silnik; jeżeli
temperatura na zewnątrz wzrośnie powyżej 37 °C, należy
ograniczyć masę przyczepy.
Masa pojazdu gotowego do drogi jest równa masie własnej
pojazdu + kierowca (75 kg) + zbiornik wypełniony w 90%.

Przed podłączeniem przyczepy
należy sprawdzić czy:
nacisk pionowy wywierany
na hak nie jest większy
od wartości (S) podanej
na tabliczce znamionowej
przyczepy,
masa przyczepy (M.R)
jest niższa od wartości
znajdującej się na tabliczce
znamionowej przyczepy
oraz czy dopuszczalna
masa całkowita (P.T.A.C.)
nie przekracza wartości
podanej na tabliczce
znamionowej pojazdu.
w przypadku przyczepy
samonośnej, dopuszczalna
masa całkowita zestawu
(P.T.R.A.) nie może
przekroczyć wartości
podanej na tabliczce
znamionowej pojazdu.

Skrzynia ładunkowa
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Układ hydrauliczny

Ze względów bezpieczeństwa Zabrania się wchodzenia pod
skrzynię ładunkową podczas manewrów, napraw lub czynności
obsługi bieżącej.

INFORMACJE SZCZEGÓLNE

Niniejsze środki ostrożności dotyczą wszystkich prac przy
układzie hydraulicznym.
● Podczas czynności wymagających wejścia pod skrzynię
ładunkową, należy ustawić skrzynię ładunkową w położeniu
bezpiecznym, opartą na wsporniku (położenie zaznaczone
czerwoną strzałką na spodzie skrzyni ładunkowej).
● Nigdy nie wchodzić pod niepodpartą skrzynię ładunkową.
● Wyłączyć zasilanie elektryczne zespołu za pomocą rozłącznika
izolacyjnego.
● Pojazd musi być zatrzymany, a silnik wyłączony.
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Skrzynia ładunkowa

Obsługa techniczna
Zbiornik

Czyszczenie suwaka zaworu

Regularnie sprawdzać i uzupełniać poziom oleju. Wymieniać olej raz
w roku. W przypadku obecności wody w oleju, należy go wymienić.
Okresowo sprawdzać stan przewodów elastycznych oraz
uszczelnienie układu hydraulicznego.

●
●
●

Pompa i silnik
Są bezobsługowe; łożyska są nasmarowane trwale, natomiast
łożyska pompy są smarowane tłoczonym olejem.

●

●

Odkręcić korek 244A zachowując kulkę.
Za pomocą szerokiego śrubokręta, odkręcić zespół śruba / tłok.
Sprawdzić prawidłowość ruchu tłoka i usunąć ewentualne
zanieczyszczenia. Opiłki usunąć magnesem.
Zmontować całość i sprawdzić czy przesuw tłoka jest
prawidłowy. Podczas montażu przykleić kulkę do korka
niewielką ilością smaru.
Odpowietrzyć zespół hydrauliczny.

Smarowanie
Osie skrzyni ładunkowej oraz siłownika nie posiadają smarownic.
Regularnie smarować zawiasy i uchwyty burt bocznych oraz
zaczepy tylnej burty.

Niezależna rama zabudowy i skrzynia ładunkowa
Zalecamy częste mycie skrzyni ładunkowej strumieniem wody, co
zapewnia jej większą trwałość.
Ubytki farby należy jak najszybciej uzupełniać, aby uniknąć
rozprzestrzeniania się rdzy.
Po 8 miesiącach eksploatacji należy skontrolować moment
dokręcenia połączenia podwozia z podstawą (zgodnie
z zaleceniami producenta nadwozia).

Odpowietrzenie zespołu hydraulicznego
●
●
●
●

●

Odkręcić korek sześciokątny 257.
Odkręcić o pół obrotu śrubę 587 znajdującą się wewnątrz, za
pomocą klucza sześciokątnego 6 mm.
Włączyć na chwilę zespół, naciskając przycisk unoszenia.
Skrzynia ładunkowa nie podnosi się lub podnosi bardzo wolno.
Pojawienie się oleju w otworze świadczy o odpowietrzeniu
układu.
Pzykręcić śrubę 587 i założyć korek 257, sprawdzić, czy
skrzynia opuszcza się prawidłowo.

INFORMACJE SZCZEGÓLNE

Szczegółowy schemat zespołu hydraulicznego UD2386
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Skrzynia ładunkowa

Diagnostyka

Objawy
Zespół hydrauliczny nie
działa.

Układ elektryczny

Układ hydrauliczny

Sprawdzenie / Kontrola

X

Wiązka mocy i przekaźnik zespołu.

X

Wiązka sterowania (moduł).

X

Rozłącznik izolacyjny.

Zespół bardzo hałasuje,
wolne unoszenie.

X

Filtr siatkowy zasysający zatkany lub wgnieciony na skutek
zetknięcia z dnem zbiornika.

Nowy zespół bardzo
hałasuje, szybkie
unoszenie.

X

Ustawienie pompy w linii, wymienić zespół.

Siłownik opuszcza się
samoczynnie.

X

Zawór opuszczania zgnieciony lub zablokowany.

X

Tak, sprawdzić suwak zaworu i odpowietrzyć.
Patrz rubryka "Obsługa techniczna".

Siłownik nie opuszcza
się.

X

Nie, sprawdzić cewkę i połączenia elektryczne zaworu.
X

Nie, wymienić elektrozawór.

X

Nie, sprawdzić liniowość ustawienia siłownika.
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Układ elektryczny

Zespół pracuje, ale
ciśnienie nie wzrasta.

Zespół hydrauliczny nie
działa.
Moduł nie działa.

Olej wydostaje się przez
zawór odpowietrzający.

X

Sprawdzenie / Kontrola

X

Suwak zaworu zaklinowany jeżeli nie ma elektrozaworu na zespole.
Patrz rubryka "Obsługa techniczna".

X

Ogranicznik ciśnienia, regulacja, zanieczyszczenie.

X

Uszczelka pompy uszkodzona.

X

Połączenie silnik / pompa.

X

Pompa odkręciła się od swojej podstawy.

X

Elektrozawór zablokowany, wymienić go lub dokręcić nakrętkę za
filtrem siatkowym.

X

Emulsja w zbiorniku.

Bezpiecznik wyskakuje
przy opuszczaniu.

Układ hydrauliczny

Sprawdzić połączenia i styki.
X

Przewód powrotny źle ustawiony.

X

Niski poziom oleju.

X

Zbyt duża ilość oleju.

X

Tolerancja membrany zaworu odpowietrzającego zbyt szeroka, do wymiany.
Ważne wyłącznie w przypadku zespołów UD2386.
Wymienić cewkę opuszczania.

INFORMACJE SZCZEGÓLNE

Objawy
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System Audio - Telematyki Dotykowy
Spis treści
Wprowadzenie
220
Słowniczek
221
Sterowanie przy kierownicy
222
Menu
223
Radio
224
228
Radio DAB (Digital Audio Broadcasting)
Media
230
Nawigacja
238
Telefon
242
246
Informacje o pojeździe
Ustawienia
248
Komendy głosowe
258

System został zakodowany w taki sposób, by działał wyłącznie
w Państwa samochodzie.

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie czynności wymagające
większej uwagi powinny być bezwzględnie wykonywane na
postoju.
Po wyłączeniu silnika, aby nie spowodować rozładowania
akumulatora, system wyłączy się po uruchomieniu trybu
oszczędzania energii.

AUDIO i TELEMATYKA

Radioodtwarzacz multimedialny - Telefon Bluetooth® - Nawigacja GPS
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Wprowadzenie
Używać przycisków rozmieszczonych pod
ekranem dotykowym, aby przejść do głównych
menu, a następnie naciskać przyciski
wyświetlone na ekranie dotykowym.

W przypadku bardzo wysokiej
temperatury głośność może zostać
ograniczona w celu ochrony systemu.
Powrót do normalnego działania
nastąpi po spadku temperatury
w kabinie.
System może także przejść w stan
czuwania (całkowite wyłączenie ekranu
i dźwięku) na co najmniej 5 minut.
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Słowniczek
VOLUME

Wyjaśnienie / Odpowiednie
działania
Regulacja głośności przez
obrót.

RADIO

Dostęp do menu radia.

MEDIA

Dostęp do menu mediów i do
poszczególnych źródeł muzycznych.

NAV

Dostęp do menu nawigacji.

PHONE

Dostęp do menu telefonu.

MORE

Dostęp do informacji
związanych z samochodem.

BROWSE
TUNE
SCROLL

Obracać przycisk, aby:
nawigować w menu albo na
liście,
wybrać stację radiową.

ENTER

Potwierdzenie naciśnięciem
opcji wyświetlanej na ekranie.

Naciśnięcie: włączenie/wyłączenie.
Obrót: regulacja głośności (każde
źródło jest niezależne).
Wysunięcie płyty CD.

Włączenie/wyłączenie ekranu.

Włączenie/wyłączenie głosu (mute/
pauza).

Radio, obrót: wyszukiwanie stacji
radiowej.
Media, obrót: wybranie poprzedniego /
następnego utworu.
Naciśnięcie: zatwierdzenie opcji
wyświetlonej na ekranie.
Włączanie, wyłączanie,
wprowadzanie parametrów niektórych
funkcji regulacji systemu i samochodu.
Anulowanie bieżącej operacji.
Powrót na wyższy poziom struktury
(menu lub folderu).

Ekran jest tzw. "rezystywny", trzeba
mocniej nacisnąć zwłaszcza przy
przesuwaniu (przewijanie listy,
przesuwanie mapy...). Nie wystarczy
zwykłe muśnięcie. Ekran nie reaguje
na dotyk wieloma palcami.
Zastosowane rozwiązanie techniczne
umożliwia obsługę ekranu
w rękawiczkach i używanie go w każdej
temperaturze.

Do czyszczenia ekranu zaleca się
używać miękkiej ściereczki (np. do
okularów) bez środków czyszczących.
Nie dotykać ekranu ostrymi
przedmiotami.
Nie dotykać ekranu mokrymi rękami.

AUDIO i TELEMATYKA

Hasła
systemowe
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Sterowanie przy kierownicy

Włączenie/wyłączenie funkcji pauzy
dla źródeł CD, USB/iPod, Bluetooth®.
Włączenie/wyłączenie funkcji mute
radia.
Wyłączenie/włączenie mikrofonu
w trakcie rozmowy telefonicznej.

Naciskanie do góry lub w dół:
zwiększanie lub zmniejszanie głośności
komunikatów głosowych i źródeł
muzycznych, zestawu głośnomówiącego
i lektora tekstów "textos".
Włączenie rozpoznawania głosu.
Przerwanie komunikatu głosowego
w celu podania nowej komendy
głosowej.
Przerwanie rozpoznawania głosu.

Odebranie połączenia
przychodzącego.
Odebranie drugiego połączenia
przychodzącego i ustawienie go
w kolejce połączeń oczekujących.
Włączenie rozpoznawania głosu dla
funkcji telefonu.
Przerwanie komunikatu głosowego
w celu podania kolejnej komendy
głosowej.
Przerwanie rozpoznawania głosu.

Radio, naciśnięcie do góry lub w dół:
wybór następnej/poprzedniej stacji.
Radio, ciągłe naciskanie do góry lub
w dół: przeszukiwanie w kierunku
wyższych/niższych częstotliwości do
momentu zwolnienia przycisku.
Media, naciśnięcie do góry lub w dół:
wybór następnego/poprzedniego
utworu.
Media, ciągłe naciskanie do góry lub
w dół: szybkie przewijanie do przodu/
wstecz do momentu zwolnienia
przycisku.
Odrzucenie przychodzącego
połączenia telefonicznego.
Zakończenie bieżącego połączenia
telefonicznego.
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Menu

Wybieranie poszczególnych źródeł radia.
Włączanie, wyłączanie, ustawianie parametrów
niektórych funkcji regulacji.

Telefon

Podłączenie telefonu poprzez Bluetooth ®.

Media

Wybieranie poszczególnych źródeł
muzycznych.
Włączanie, wyłączanie, ustawianie parametrów
niektórych funkcji regulacji.

Informacje o pojeździe

Dostęp do temperatury zewnętrznej, zegara,
kompasu i komputera pokładowego.

Nawigacja

Ustawianie parametrów nawigacji i wybór
miejsca docelowego.

Ustawienia

Włączanie, wyłączanie, ustawianie parametrów
niektórych funkcji regulacji systemu
i samochodu.

AUDIO i TELEMATYKA

Radio
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Radio
Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 2

Poziom 3

Objaśnienia
Krótko nacisnąć przyciski, aby włączyć
automatyczne szukanie.
Nacisnąć i przytrzymać przyciski, aby włączyć
szybkie szukanie.

RADIO

Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby zapamiętać
bieżącą stację.
Słuchana stacja wyświetlana jest z podświetleniem.
Nacisnąć przycisk "Wszystkie", aby wyświetlić
wszystkie zapamiętane stacje radiowe w wybranym
paśmie częstotliwości.

RADIO
Naciśnij pamięć

Lista stacji

Wybrać stację przez naciśnięcie przycisku.
Aktualizowanie listy w zależności od odbioru.

RADIO

Nacisnąć te przyciski, aby przewinąć odbierane
stacje radiowe.

Nawiguj

Bezpośrednie przejście do żądanej litery na liście.
RADIO
AM/DAB
RADIO

Wybierz pasmo

Wybór zakresu fal.

Ustawianie
bezpośrednie

Wirtualna klawiatura na ekranie umożliwia
wprowadzenie tylko jednej cyfry przypisanej do stacji.
Przyciski graficzne umożliwiają dokładne
ustawienie częstotliwości.

Ustawianie
RADIO
Info

Informacje

Wyświetlenie informacji dotyczącej słuchanej
stacji.

AUDIO i TELEMATYKA
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Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Korektor graficzny

Ustawienie tonów niskich, średnich i wysokich.
Tony niskie

Balans/Wyrównanie

Objaśnienia
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Tony średnie
Tony wysokie

Ustawienie balansu głośników z przodu i z tyłu,
z lewej i z prawej strony.
Nacisnąć przycisk pośrodku strzałek, aby
wyrównać ustawienie.

Głośność/Prędkość

Wybrać żądany parametr, wskazana opcja jest
podświetlona.

Loudness

Optymalizacja jakości audio przy niskiej
głośności.

Radio automatyczne

Ustawienie radia po rozruchu silnika lub odzyskanie
stanu jaki był włączony przy ostatnim przekręceniu
kluczyka zapłonowego w położenie STOP.

Opóźnione wyłączenie
radia

Ustawienie parametru.

Ustaw. głośności AUX

Ustawienie parametrów.

Audio

AUDIO i TELEMATYKA

RADIO
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Radio DAB (Digital Audio Broadcasting)
Zapamiętana stacja.
Krótkie naciśnięcie: wybór zapamiętanej stacji
radiowej.
Długie naciśnięcie: zapamiętanie stacji.

Jeżeli słuchana stacja "DAB" nie jest
dostępna, częstotliwość alternatywna
"AF" jest przekreślona.

Wyświetlanie nazwy
i "Radiotekstu" bieżącej
stacji radiowej.

Wybór zapamiętanych stacji
radiowych.

Wyświetlenie pasma "DAB".

Częstotliwość alternatywna.

Poprzedni "Multipleks".
Poprzednia stacja radiowa.

Następny "Multipleks".
Następna stacja radiowa.

Wybór stacji radiowej za
pomocą filtra "Wszystkie",
"Rodzaj", "Zespół".

Ustawianie parametrów
audio.

Wybór źródła dźwięku.

Wyświetlanie nazwy i numeru
słuchanego "multipleksu", zwanego
również "zespołem".
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Radio cyfrowe umożliwia uzyskanie
wyższej jakości odsłuchu, jak również
wyświetlanie informacji graficznych
dotyczących słuchanej stacji.
Poszczególne bloki "multiplex/zespół"
proponują wybór stacji posortowanych
w porządku alfabetycznym.

Nacisnąć kilka razy "RADIO", aby
wyświetlić "Radio DAB".
Wybrać zakładkę "Nawigacja".

Wybrać listę spośród proponowanych
filtrów: "Wszystkie", "Rodzaje",
"Zespoły", a następnie wybrać
stację radiową.

Nacisnąć przycisk "Aktualizacja",
aby zaktualizować listę odbieranych
stacji radiowych "Radio DAB".

Śledzenie DAB/FM
"DAB" nie pokrywa 100% obszaru.
Gdy jakość sygnału cyfrowego jest
słaba, opcja "AF" (częstotliwość
alternatywna) umożliwia dalsze
słuchanie tej samej stacji radiowej
automatycznie przełączając na
odpowiadającą stację radiową
analogową w paśmie "FM" (jeżeli
istnieje).

Gdy system przełącza się na radio
analogowe, występuje kilkusekundowe
opóźnienie, a czasami zmiana
głośności.
Gdy jakość sygnału cyfrowego ulegnie
poprawie, system automatycznie
przełączy się na "DAB".

Jeżeli słuchana stacja "DAB" nie jest
dostępna, w przypadku pogorszenia
jakości sygnału cyfrowego następuje
wyłączenie dźwięku.

AUDIO i TELEMATYKA

Radio cyfrowe
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Media
Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Objaśnienia
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Nacisnąć krótko przyciski, aby odtworzyć
poprzedni/następny utwór.
Nacisnąć i przytrzymać przyciski, aby szybko
przewinąć do przodu lub do tyłu wybrany utwór.

MEDIA

Słuchanie w trakcie
Artyści
Albumy
MEDIA

Rodzaje

Nawiguj

Utwory

Nawigowanie i wybieranie utworów zapisanych na
włączonym urządzeniu.
Możliwości wyboru zależą od podłączonego
urządzenia lub typu włożonej płyty CD.

Książki audio
Podcasty
CD

Wybrać żądane źródło audio spośród dostępnych
źródeł lub włożyć nośnik przewidziany do
tego celu. System automatycznie rozpocznie
odtwarzanie źródeł.

AUX
MEDIA

USB

Źródło

Podłączone źródła
Bluetooth

Dodanie urządzenia.

Zapisanie urządzenia audio Bluetooth.

Tel. podłączony
MEDIA
Info

Informacje

Wyświetlenie informacji o właśnie odtwarzanym
utworze.

AUDIO i TELEMATYKA

Playlisty
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Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 2

Poziom 3

MEDIA

Nacisnąć przycisk, aby odtworzyć utwory
zapisane na płycie CD, pamięci USB, iPodzie lub
za pomocą Bluetooth w kolejności losowej.

Losowo
MEDIA

Nacisnąć przycisk, aby włączyć tę funkcję.

Powtarzaj
Korektor graficzny

Ustawienie tonów niskich, średnich i wysokich.
Tony niskie

Balans/Wyrównanie

Tony średnie
Tony wysokie

MEDIA

Objaśnienia

Ustawienie balansu głośników z przodu i z tyłu,
z lewej i z prawej strony.
Nacisnąć przycisk pośrodku strzałek, aby
wyrównać ustawienie.

Głośność/Prędkość

Wybrać żądany parametr, wskazana opcja jest
podświetlona.

Loudness

Optymalizacja jakości audio przy niskiej
głośności.

Radio automatyczne

Ustawienie radia po rozruchu silnika lub odzyskanie
stanu jaki był włączony przy ostatnim przekręceniu
kluczyka zapłonowego w położenie STOP.

Opóźnione wyłączenie radia

Ustawienie parametru.

Ustaw. głośności AUX

Ustawienie parametrów.

Audio

AUDIO i TELEMATYKA
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Odtwarzacz USB

Gniazdo USB

Wejście dodatkowe (AUX)

Włożyć pamięć USB do gniazda albo podłączyć
urządzenie peryferyjne do gniazda USB usytuowanego
w środkowym schowku, przeznaczonego do
przesyłania danych do systemu, za pomocą
odpowiedniego przewodu (należy zakupić osobno).

Gniazdo to, usytuowane na środkowej konsoli,
jest przeznaczone wyłącznie do zasilania
i ładowania podłączonego urządzenia
przenośnego.

Podłączyć przenośny odtwarzacz (odtwarzacz
MP3…) do gniazda Jack za pomocą kabla
audio (należy zakupić osobno).

System tworzy listy odtwarzania (pamięć
tymczasowa), co może zająć od kilku sekund
do wielu minut przy pierwszym podłączeniu.
Zmniejszenie liczby plików innych niż
muzyczne i liczby folderów pozwala na
skrócenie tego czasu oczekiwania.
Listy odtwarzania są aktualizowane przy
każdym wyłączeniu zapłonu albo podłączeniu
pamięci USB. Niemniej jednak system
audio zapamiętuje te listy i jeżeli nie były
modyfikowane, czas pobierania będzie krótszy.

Wyregulować najpierw głośność urządzenia
przenośnego (poziom wysoki). Następnie
wyregulować głośność radioodtwarzacza.
Sterowanie odbywa się z poziomu urządzenia
przenośnego.
Funkcjami urządzenia podłączonego do
gniazda "AUX" steruje bezpośrednio samo to
urządzenie. Zmiana ścieżki/katalogu/playlisty
lub odtwarzanie początków/wyłączenie/
włączenie pauzy podczas odtwarzania za
pomocą elementów sterujących na panelu
czołowym lub na kierownicy nie jest zatem
możliwe.
Po odłączeniu odtwarzacza nie pozostawiać
przewodu podłączonego do gniazda AUX, aby
uniknąć ewentualnych zakłóceń w głośnikach.
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Nacisnąć "MEDIA".

Wybrać zakładkę "Źródło", aby
wyświetlić karuzelę źródeł dźwięku.
Wybrać źródło dźwięku.

Użyć parametrów odtwarzania wyświetlonych
na ekranie.
Nacisnąć przycisk "Losowo" i/lub przycisk
"Powtarzanie", aby je włączyć, nacisnąć drugi
raz, aby je wyłączyć.

Informacje i zalecenia
Radioodtwarzacz odtwarza pliki audio
z rozszerzeniem ".wav, .wma, .mp3"
o prędkości przepływu danych od 32 kb/s do
320 kb/s.
Obsługiwane są pliki audio z rozszerzeniem
.aac, .m4a, .m4b, .mp4 o częstotliwościach
próbkowania od 8 do 96 kHz.
Obsługiwane są również tryby .m3u i .wpl.
Używać wyłącznie pamięci USB w formacie
FAT32 (File Allocation Table).
System nie obsługuje nośników, których
pojemność przekracza 64 GB.

Zaleca się nadawanie nazw plików o długości
do 20 znaków, wyłączając znaki specjalne
(na przykład: " " ? ; ù), aby uniknąć kłopotów
z odtwarzaniem lub wyświetlaniem nazw
plików.

System obsługuje odtwarzacze
przenośne USB Mass Storage,
BlackBerry ® albo odtwarzacze Apple ®
poprzez złącza USB. Przewód należy
zakupić osobno.
Urządzeniem peryferyjnym steruje się
za pomocą sterowania systemu audio.
Inne urządzenia peryferyjne,
nierozpoznane przez system podczas
podłączania, należy podłączać do
gniazda AUX za pomocą przewodu
z wtykiem Jack (zakupić osobno).

System nie obsługuje dwóch
identycznych urządzeń podłączonych
jednocześnie (dwie pamięci, dwa
odtwarzacze Apple ®), można natomiast
podłączyć jedną pamięć i jeden
odtwarzacz Apple ®.

Zaleca się stosowanie kabli USB firmy
Apple ®, aby zapewnić prawidłowe
działanie.

AUDIO i TELEMATYKA

Wybór źródła
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Streaming audio Bluetooth®
Funkcja streaming umożliwia słuchanie plików
muzycznych telefonu przez głośniki pojazdu.

W trakcie zapamiętywania wyświetla się
strona-ekran wskazująca postęp operacji.

Włączyć funkcję Bluetooth w urządzeniu
peryferyjnym.

W razie niepowodzenia zaleca się wyłączenie,
a następnie ponowne włączenie funkcji
Bluetooth urządzenia peryferyjnego.

Nacisnąć "MEDIA".
W przypadku włączonego źródła
multimediów nacisnąć przycisk "Źródło".
Wybrać źródło multimediów
"Bluetooth", a następnie nacisnąć
"Dodaj urządzenie".
Jeżeli w systemie nie zapamiętano jeszcze
żadnego urządzenia peryferyjnego, na ekranie
wyświetla się specjalna strona.
Wybrać "Tak", aby rozpocząć procedurę
zapamiętywania i wyszukać w ten sposób
nazwę systemu na urządzeniu peryferyjnym.
Wybrać nazwę systemu w urządzeniu
peryferyjnym, a na żądanie urządzenia
wprowadzić kod PIN wyświetlony na ekranie
systemu lub potwierdzić na urządzeniu
peryferyjnym wyświetlony kod PIN.

Gdy procedura zapisywania zakończy się
poprawnie, pojawi się strona/ekran:
odpowiedzieć "Tak" na pytanie, urządzenie
audio Bluetooth zostanie zapisane jako
ulubione (urządzenie będzie posiadało
wyższy priorytet od urządzeń zapisanych
po nim).
odpowiedzieć "Nie", priorytet będzie
ustalany w funkcji kolejności podłączenia.
Ostatnie urządzenie otrzyma najwyższy
priorytet.

Niektóre urządzenia Bluetooth nie
umożliwiają wyświetlenia utworów
i informacji telefonu według wszystkich
kategorii dostępnych w systemie.
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Podłączenie odtwarzaczy Apple®

Sterowanie odbywa się z poziomu systemu
audio.

Wersja oprogramowania systemu audio
może nie być kompatybilna z generacją
Państwa odtwarzacza Apple ®.

AUDIO i TELEMATYKA

Podłączyć odtwarzacz Apple® do gniazda USB za
pomocą odpowiedniego kabla (zakupić osobno).
Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie.

Dostępne warianty sortowania są
wariantami podłączonego odtwarzacza
przenośnego (wykonawcy / albumy /
gatunki / utwory /playlisty / audiobooki /
podcasty).
Domyślnie używane jest sortowanie
według wykonawców. Aby zmienić
używany typ sortowania, przejść po
strukturze aż do jej pierwszego poziomu,
a następnie wybrać żądany typ sortowania
(np. playlisty) i zatwierdzić, aby przejść po
strukturze aż do żądanego utworu.
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Nawigacja
Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Objaśnienia
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Dom
Ulubione
Adres
Jedź do

Ostatni adres
POI

Wybrać "Jedź do", aby określić miejsce docelowe na kilka
sposobów, a nie tylko przez wprowadzenie adresu.

Moje położenie
Szerokość /długość geogr.

Wyświetl mapę

Wyświetlenie mapy trasy, aby zapoznać się z trasą za
pomocą nawigacji.

Planuj trasę

Wykorzystanie systemu nawigacji do wcześniejszego
zaplanowania trasy wybierając miejsce startu, jak również
miejsce docelowe.

Usługi

Wykorzystanie informacji o ruchu drogowym w celu zminimalizowania
jego wpływu na opóźnienie wynikające z warunków drogowych.

Parametry

Zmiana wyglądu i zachowania systemu nawigacji.
Większość parametrów systemu jest dostępna przez
naciśnięcie "Parametry" w menu głównym.

NAV

Połącz z assistance
Jedź do assistance
Pomoc

Gdzie jestem?
Co mogę powiedzieć?
Prezentacje
Bezpieczeństwo i pozostałe poradniki

Zakończ

Uzyskanie dostępu do informacji dotyczących usług
assistance oraz pozostałych usług specjalistycznych.

AUDIO i TELEMATYKA

Położenie ostatniego postoju
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Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Objaśnienia
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Ograniczenie prędkości (jeżeli jest znane).
W celu wyświetlenia różnicy czasu między żądaną
godziną przyjazdu i przewidywaną godziną przyjazdu.
Nacisnąć tę część paska stanu, aby przełączyć między
mapą w trybie 3D i 2D.

NAV

Jedź do
Wyświetl mapę
NAV

Gdy system nawigacji zostanie uruchomiony po raz
pierwszy, wyświetlany jest "Tryb jazdy", jak również
szczegółowe informacje dotyczące bieżącego położenia.
Nacisnąć ekran pośrodku, aby otworzyć menu główne.

Zaplanuj trasę
Usługi
Parametry
Pomoc
Wyświetl instrukcje
Wyświetl mapę trasy
Szczegóły

Wyświetl prezentację trasy
Podsumowanie trasy
Wyświetl miejsce docelowe
Wyświetl ruch drogowy na trasie

NAV

Podsumowanie trasy umożliwia zapoznanie się
z trasą, odległością pozostającą do przejechania
i przewidywanym czasem jazdy niezbędnym na
pokonanie pozostałej części trasy.
Na podstawie danych RDS-TMC podsumowanie trasy
przekazuje również informacje drogowe dotyczące
występujących opóźnień na trasie.

Zmień miejsce docelowe
Unikaj blokad drogowych
Zmień trasę

Oblicz trasę alter...
Jedź przez...
Unikaj części trasy

System nawigacji ułatwia jak najszybsze dotarcie
do miejsca docelowego wyświetlając szybszą trasę
alternatywną, jeżeli jest dostępna.

Minimalizuj opóźnienia
Zakończ
NAV

Instrukcje nawigacji dla dalszej części trasy i dystansu aż
do następnej instrukcji. Jeżeli druga instrukcja znajduje
się mniej niż 150 metrów od pierwszej, wyświetla się ona
natychmiast zamiast dystansu.
Nacisnąć tę część paska stanu, aby powtórzyć ostatnią
instrukcję głosową.
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Zakończ
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Telefon
Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Objaśnienia
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Wyświetlenie i uzyskanie połączenia z kontaktami
znajdującymi się w skorowidzu telefonu komórkowego.

Telefon komórkowy
PHONE

Nacisnąć te przyciski, aby przewinąć nazwiska
w skorowidzu.
Bezpośrednie przejście do żądanej litery na liście.

Ostatnie połączenia

Wszystkie połączenia
In

Wyświetlenie i uzyskanie połączenia z kontaktami
zapisanymi w dzienniku ostatnich połączeń.

Out
Utracone

W pamięci systemu zapisane są wcześniej przygotowane
teksty "textos", które można wysłać w odpowiedzi na
odebraną wiadomość lub jako nową wiadomość.
Po odebraniu tekstu "texto" (w zależności od wersji
telefonu), system umożliwia również przekazanie danej
wiadomości.

PHONE

Odłącz
Usuń urządzenie
PHONE

Tel. podłączone

Zapamiętaj ulubione
Textos On

Ustawianie

Teleładowanie

Możliwe jest sparowanie aż 10 telefonów/urządzeń
audio, aby ułatwić i przyspieszyć do nich dostęp
i podłączanie.

Dodaj urządzenie
Audio podłączone
PHONE

PHONE
Przełączenie

Połączenie
Przełączenie
Wyciszenie

Wybranie numeru telefonu za pomocą klawiatury
wirtualnej wyświetlonej na ekranie.
Przełączenie połączeń z systemu na telefon
komórkowy i na odwrót.
Wyłączenie dźwięku mikrofonu systemu na czas
prywatnych rozmów.

AUDIO i TELEMATYKA

PHONE
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Parowanie telefonu
Bluetooth®
Ze względów bezpieczeństwa oraz ze
względu na konieczność zwiększenia
uwagi ze strony kierowcy, operacje
parowania telefonu komórkowego
Bluetooth i zestawu głośnomówiącego
radioodtwarzacza należy wykonywać
po zatrzymaniu pojazdu.
Włączyć funkcję Bluetooth w telefonie
i sprawdzić, czy jest on "widoczny dla
wszystkich" (konfiguracja telefonu).
Nacisnąć "PHONE".
Jeżeli żaden telefon komórkowy nie
jest jeszcze zapisany w systemie,
na ekranie zostanie wyświetlona
specjalna strona.
Wybrać "Tak", aby rozpocząć procedurę
zapisywania i poszukać w ten sposób nazwy
systemu w telefonie komórkowym (natomiast
w przypadku wybrania "Nie" zostanie
wyświetlony ekran główny telefonu).
Wybrać nazwę systemu i, w zależności od
telefonu, wprowadzić za pomocą klawiatury
swojego telefonu kod PIN wyświetlony na
ekranie systemu lub potwierdzić kod PIN
wyświetlony na telefonie komórkowym.

Podczas zapisywania wyświetlona
zostanie strona/ekran informująca o stanie
zaawansowania operacji.
W przypadku niepowodzenia
zalecane jest wyłączenie,
a następnie włączenie funkcji
Bluetooth w swoim telefonie.
Gdy procedura zapisywania zakończy
się poprawnie, pojawi się strona/ekran:
odpowiedzieć "Tak" na pytanie,
telefon komórkowy zostanie
zapisany jako ulubiony (telefon
komórkowy będzie posiadał
wyższy priorytet od telefonów
komórkowych zapisanych po nim),
jeżeli żadne inne urządzenie
nie jest przypisane, system
uważa pierwsze urządzenie jako
ulubione.

W przypadku telefonów komórkowych,
które nie są ustawione jako ulubione,
priorytet określany jest na podstawie
kolejności podłączenia. Ostatni podłączony
telefon będzie posiadał najwyższy priorytet.

Dostępne usługi zależą od sieci, karty SIM
oraz kompatybilności używanych urządzeń
Bluetooth. Sprawdzić w instrukcji swojego
telefonu oraz u operatora, które usługi są
dostępne.
Po powrocie do samochodu ostatni podłączony
telefon podłączany jest ponownie całkowicie
automatycznie w ciągu około 30 sekund od
momentu włączenia zapłonu (Bluetooth włączony).
Aby zmienić profil automatycznego podłączania,
zaznaczyć telefon na liście i wybrać żądany
parametr.
Profilami kompatybilnymi z systemem są: HFP,
OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, MAP.

Ponowne podłączanie automatyczne
Po włączeniu zapłonu ostatni telefon, który
był podłączony w chwili ostatniego wyłączenia
zapłonu podłączany jest automatycznie, jeżeli
ten tryb podłączenia został włączony podczas
procedury parowania (patrz poprzednie strony).
Podłączenie zostanie potwierdzone przez
wyświetlenie komunikatu, jak również nazwy telefonu.
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Odbiór połączenia
Połączenie przychodzące sygnalizowane jest
dzwonkiem i wyświetleniem okna na ekranie.

Funkcja ta umożliwia podłączanie albo
odłączanie urządzenia peryferyjnego,
jak również usuwanie parowania.
Nacisnąć "Ustawienia".

Wybrać "Telefon/Bluetooth", aby wybrać
telefon z listy sparowanych urządzeń
peryferyjnych.
Wybrać "Podłącz" lub "Odłącz", "Usuń
urządzenie" lub "Dodaj urządzenie",
"Zapamiętaj ulubione", "Textos On",
"Teleładowanie" z listy proponowanych opcji.

Krótkie naciśnięcie tego przycisku
sterowania przy kierownicy powoduje
odbiór połączenia.
lub
Nacisnąć przycisk "Odbierz" wyświetlony na
ekranie.
W przypadku dwóch połączeń na linii (jedno
odebrane, a drugie oczekujące) możliwe
jest przełączanie się między obydwoma
połączeniami naciskając przycisk "Przełącz
połączenia" lub odebranie obydwóch połączeń
w trybie konferencyjnym naciskając przycisk
"Konferencja".

Wykonanie połączenia
Odradza się używania telefonu
podczas jazdy. Zaleca się zaparkować
w bezpiecznym miejscu albo
skorzystać w pierwszym rzędzie ze
sterowania przy kierownicy.

Wybieranie nowego numeru
Nacisnąć "PHONE".

Nacisnąć przycisk klawiatury.

Wybrać numer telefonu za pomocą klawiatury,
a następnie nacisnąć "Połącz", aby rozpocząć
połączenie.

Połączenie z numerem zapisanym w kontaktach

Zakończenie połączenia
Aby odrzucić połączenie, nacisnąć
ten przycisk sterowania przy
kierownicy.
lub
Nacisnąć przycisk "Ignoruj" wyświetlony na
ekranie.

Nacisnąć "PHONE".

Nacisnąć przycisk "Skorowidz" lub
przycisk "Ostatnie połączenia".
Wybrać kontakt z listy, aby rozpocząć
połączenie.
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Obsługa sparowanych
telefonów
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Informacje o pojeździe
Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Komentarze
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MORE
Wyświetlanie temperatury zewnętrznej.

Temp. zewnętrzna

MORE
Wyświetlanie zegara.

Zegar

MORE
Wyświetlanie kierunku jazdy.
Kompas
Zasięg
Zużycie paliwa chwilowe
Zużycie paliwa średnie
Prędkość średnia
Trasa A
MORE

Odległość przejechana

Trasa

Czas przejazdu
Zużycie paliwa średnie
Prędkość średnia
Trasa B

Odległość przejechana
Czas przejazdu

Wyświetlanie komputera pokładowego.
Nacisnąć i przytrzymać przyciski "Trasa A" lub
"Trasa B" w celu reinicjalizacji danej trasy.
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Informacje chwilowe
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Ustawienia
Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Natężenie oświetlenia
Tryb wyświetlania

Objaśnienia
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Ustawienie jasności ekranu.
Ręczny
Automatyczny

Ustawienie trybu wyświetlania.

Deutsch
English
Español
Français
Wersja językowa

Italiano

Wybór wersji językowej.

Nederlands

Ustawienia

Português
Türkçe
Zużycie paliwa
Jednostka pomiarowa

Odległość

Ustawienie wyświetlanych jednostek zużycia
paliwa, odległości i temperatury.

Temperatura
Bip ekranu dotykowego

Wyświetlenie trasy B

On
Off
On
Off

Włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego
przy dotknięciu przycisku na ekranie.

Wyświetlenie trasy B na ekranie kierowcy.
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Polski

Wyświetlanie
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Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3
Krótki

Czas odpowiedzi głos.
Długi

Objaśnienia
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Ustawienie długości odpowiedzi systemu
głosowego.

Ustawienia
Komendy
głosowe

Nigdy
Wyświetlanie list
komend

Wraz z pomocą

Wyświetlenie propozycji z różnymi opcjami
podczas sesji głosowej.

Zawsze
Ustawienie godz.
i formatu

Ustawienia
Zegar i data

On
Off
On

Synchronizacja godziny
Off

Ustawienie daty

Włączenie lub wyłączenie wyświetlania zegara
cyfrowego na pasku stanu.

Włączenie lub wyłączenie automatycznego
wyświetlania godziny.

Ustawienie daty.
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Tryb wyświetlania
godziny

Ustawienie godziny.
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Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Objaśnienia
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On
Wyświetlenie kamery cofania na wstecznym
biegu.

Kamera cofania
Off

Bezpieczeństwo/
Pomoc

On
Opóźnienie kamery
Off

Ustawienia
Światła

On
Włączenie lub wyłączenie automatycznego
włączania reflektorów po rozruchu.

Światła dzienne
Off

On

Ustawienia
Drzwi
i blokady

Utrzymanie wyświetlania na ekranie obrazu
z kamery cofania maksymalnie przez 10 sekund
albo 18 km/h (8 mph).

Włączenie lub wyłączenie automatycznego
blokowania drzwi, gdy samochód się porusza.

Autoclose
Off

AUDIO i TELEMATYKA

Ustawienia
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Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 2

Poziom 3

Korektor graficzny
Tony niskie
Balans/Wyrównanie

Tony średnie
Tony wysokie

Ustawienia

Ustawienie balansu głośników z przodu i z tyłu,
z lewej i z prawej strony.
Nacisnąć przycisk pośrodku strzałek, aby
wyrównać ustawienie.

Głośność/Prędkość

Wybrać żądany parametr, wskazana opcja jest
podświetlona.

Loudness

Optymalizacja jakości audio przy niskiej
głośności.

Radio automatyczne

Ustawienie radia po rozruchu silnika lub odzyskanie
stanu jaki był włączony przy ostatnim przekręceniu
kluczyka zapłonowego w położenie STOP.

Opóźnione wyłączenie radia

Ustawienie parametru.

Ustaw. głośności AUX

Ustawienie parametrów.

Audio

Podłącz

Ustawienia

Objaśnienia
Ustawienie tonów niskich, średnich i wysokich.

Tel. podłączone

Telefon/
Bluetooth

Uruchomienie procedury podłączenia Bluetooth
wybranego urządzenia peryferyjnego.

Usuń urządzenie

Usunięcie wybranego urządzenia peryferyjnego.

Zapamiętaj ulubione

Zapamiętanie wybranego urządzenia
peryferyjnego w ulubionych.

Textos On
Teleładowanie

Ustawienie parametrów.

Dodanie urządzenia

Dodanie nowego urządzenia peryferyjnego.

Audio podłączone

Podłączenie urządzenia peryferyjnego wyłącznie za pomocą wejścia audio.
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Poziom 1
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Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Objaśnienia
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On
Włączenie lub wyłączenie komunikatów.

Ustawienia radia

Komunikaty DAB

Off

Kategorie

Włączenie lub wyłączenie opcji: alarm, komunikaty
dot. zdarzeń, info giełda, flash informacyjny,
info dot. programu, wydarzenia specjalne, info
sportowe, info transportu publicznego, komunikat
alarmowy, prognoza pogody.

Tak
Ustawienia
Przywrócenie
ustawień

Ustawienia
Kasowanie danych
osobistych

Przywrócenie domyślnych ustawień ekranu,
zegara, dźwięku i radia.
Nie

Tak
Kasowanie danych osobistych, urządzeń
Bluetooth i wstępnych ustawień.
Nie

AUDIO i TELEMATYKA

Ustawienia
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Komendy głosowe
Informacje-Obsługa
Zamiast dotykania ekranu możliwe
jest sterowanie systemem za pomocą
komend głosowych.
Aby mieć pewność, że komendy
głosowe zawsze zostaną rozpoznane
przez system, zalecamy przestrzeganie
następujących rad:
mówić normalnym tonem,
przed wymówieniem komendy
zawsze należy poczekać na krótki
sygnał dźwiękowy "bip",
system jest w stanie rozpoznać
komendy głosowe niezależnie od
płci, tonu, modulacji głosu osoby
wymawiającej te polecenia,
jeżeli jest to możliwe, maksymalnie
ograniczyć hałas występujący we
wnętrzu samochodu,
przed wymówieniem komend
głosowych poprosić pasażerów
o przerwanie prowadzonych
rozmów. Ze względu na fakt,
że system rozpoznaje komendy
niezależnie od tego, która osoba je
wymawia, gdy kilka osób rozmawia
jednocześnie możliwe jest, że
system rozpozna inne komendy lub
dodatkowe komendy niż te, które
były żądane,

-

w celu zapewnienia optymalnego
działania zalecane jest, aby zamknąć
szyby i ewentualnie okno dachowe
(w przypadku wersji/rynków, w których
jest ono oferowane) w celu uniknięcia
zakłóceń pochodzących z zewnątrz.

Sterowanie przy kierownicy
Ten przycisk umożliwia włączenie
trybu rozpoznawania głosu w trybie
"Telefonu", który umożliwia
uzyskiwanie połączeń, wyświetlenie
ostatnich połączeń lub połączeń
odebranych/wychodzących,
wyświetlenie skorowidza itp.
Ten przycisk umożliwia włączenie
trybu rozpoznawania głosu w trybie
"Radia/Multimediów", który
umożliwia ustawienie wybranej stacji
radiowej lub częstotliwości radiowej
AF/FM, odtworzenie utworu lub
albumu zapisanego w pamięci USB/
iPoda lub na płycie CD MP3.

Naciśnięcie tych przycisków podczas
komunikatu głosowego systemu zapewnia
sprawne wykorzystanie interakcji
głosowej i umożliwia bezpośrednie
wypowiedzenie komendy głosowej.
Na przykład, jeżeli system jest w trakcie
wypowiadania pomocniczego komunikatu
głosowego i jeżeli wiemy którą komendę
głosową chcemy przekazać systemowi,
naciśnięcie tych przycisków powoduje
przerwanie komunikatu głosowego, co
umożliwia bezpośrednie wymówienie
żądanej komendy głosowej (unikając
w ten sposób konieczności wysłuchania
całego pomocniczego komunikatu
głosowego).
Gdy system znajduje się w trybie
oczekiwania na komendę głosową ze
strony użytkownika, naciśnięcie tych
przycisków zamyka sesję głosową.

Po każdym naciśnięciu jednego
z przycisków włączony zostaje
krótki sygnał dźwiękowy "bip", a na
ekranie zostaje wyświetlona strona
z podpowiedziami, żądająca wymówienia
komendy głosowej przez użytkownika.
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Główne komendy głosowe
Po naciśnięciu przycisku rozpoznawania głosu lub telefonu umieszczonego na kierownicy te komendy działają z poziomu dowolnej strony/
ekranu pod warunkiem, że w danej chwili nie jest prowadzona żadna rozmowa telefoniczna.
Poziom 2

Poziom 3

Komentarze

Pomoc

Udostępnienie użytkownikowi ogólnej pomocy
proponując mu niektóre dostępne komendy.

Anuluj

Zamykanie bieżącej sesji głosowej.

Powtórz

Powtórzenie użytkownikowi ostatniego
wypowiedzianego komunikatu głosowego.

Instrukcja obsługi

Udostępnienie użytkownikowi dokładnego opisu
sposobu obsługi systemu głosowego.
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Komendy głosowe trybu "Telefonu"
Gdy telefon jest podłączony do systemu, te komendy głosowe działają z poziomu dowolnej głównej strony/ekranu po naciśnięciu przycisku
telefonu umieszczonego na kierownicy, pod warunkiem, że w danej chwili nie jest prowadzona żadna rozmowa telefoniczna.
Jeżeli żaden telefon nie jest podłączony, podawany jest komunikat głosowy: "Żaden telefon nie jest podłączony. Podłączyć telefon i spróbować
ponownie", a sekwencja głosowa zostanie zamknięta.
Poziom 1

Poziom 2

Połącz*

Henri Dupont

Połącz*

Henri Dupont

Wybierz numer

0123456789

Poziom 3

Komentarze
Wybranie numeru telefonu przypisanego do
kontaktu Henri Dupont.

Telefon komórkowy

Wybranie numeru telefonu z etykietą telefonu
komórkowego przypisanego do kontaktu Henri
Dupont.
Wybranie numeru 0123456789.

Wybierz ponownie

Wybranie numeru lub kontaktu ostatniego
połączenia wychodzącego.

Oddzwoń

Wybranie numeru lub kontaktu ostatniego
odebranego połączenia.

Ostatnie połączenia*

Wyświetlenie pełnej listy ostatnich połączeń:
wychodzących, nieodebranych i odebranych.

Połączenia wykonane*

Wyświetlenie listy połączeń wykonanych.

Połączenia nieodebrane*

Wyświetlenie listy połączeń nieodebranych.

* Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy telefon podłączony do systemu obsługuje pobieranie książki telefonicznej i listy ostatnich
połączeń i jeżeli pobranie zostało wykonane.
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Komendy głosowe w trybie "Telefonu"
Etykietę "Telefon komórkowy" można zastąpić trzema innymi dostępnymi etykietami "Dom"; "Biuro"; "Inny".

Poziom 2

Poziom 3

Komentarze

Połączenia odebrane*

Wyświetlenie listy odebranych połączeń.

Skorowidz*

Wyświetlenie skorowidza podłączonego telefonu.

Szukaj*

Henri Dupont

Szukaj*

Henri Dupont

Wyświetl wiadomości**

Wyświetlenie kontaktu Henri Dupont znajdującego
się w skorowidzu ze wszystkim zapisanymi
numerami.
Telefon komórkowy

Wyświetlenie numeru telefonu z etykietą telefonu
komórkowego przypisanego do kontaktu Henri
Dupont.
Wyświetlenie listy tekstów "textos" odebranych za
pomocą podłączonego telefonu.

Jeżeli telefon umożliwia zapisanie "imienia" (Henri) i "nazwiska" (Dupont) w dwóch oddzielnych polach, użyć następujących komend
głosowych:
"Połącz"; "Henri"; "Dupont" lub "Połącz"; "Dupont"; "Henri".
"Szukaj"; "Henri"; "Dupont" lub "Szukaj"; "Dupont"; "Henri".
*T
 a funkcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy telefon podłączony do systemu obsługuje pobieranie skorowidza i ostatnich połączeń oraz
jeżeli pobranie zostało wykonane.
** Ta funkcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy telefon podłączony do systemu obsługuje funkcję czytania na głos tekstów.
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Komendy głosowe trybu "Radia AM / FM / DAB"
Te komendy działają z poziomu dowolnej głównej strony/ekranu po naciśnięciu przycisku rozpoznawania głosu umieszczonego na kierownicy,
pod warunkiem, że w danej chwili nie jest prowadzona żadna rozmowa telefoniczna.
Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Komentarze

Ustaw

105,5

FM

Ustawienie radia na częstotliwość 105,5
w paśmie FM.

Ustaw

940

AM

Ustawienie radia na częstotliwość 940
w paśmie AM.

Ustaw*

FIP

FM

Ustawienie radia na stację FIP.

Ustaw kanał DAB**

Radio NOVA

Ustawienie radia DAB na kanał Radio NOVA.

* Nazwę "FIP" można zastąpić nazwą dowolnej innej stacji FM odbieranej za pomocą radia. Nie wszystkie stacje radiowe zapewniają tę
usługę.
** N
 azwę "Radio NOVA" można zastąpić nazwą dowolnego innego kanału DAB odbieranego za pomocą radia. Nie wszystkie kanały DAB
zapewniają tę usługę.
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Komendy głosowe trybu "Multimediów"
Te komendy działają z poziomu dowolnej głównej strony/ekranu po naciśnięciu przycisku rozpoznawania głosu umieszczonego na kierownicy
pod warunkiem, że w danej chwili nie jest prowadzona żadna rozmowa telefoniczna.
Poziom 2

Poziom 3

Komentarze

Włącz utwór

"Tytuł 1"

Odtwarzanie utworu "Tytuł 1".

Włącz album

"Album 1"

Odtwarzanie piosenki z albumu "Album 1".

Włącz artystę

"Artysta 1"

Odtwarzanie piosenki artysty "Artysta 1".

Włącz rodzaj muzyki

"Jazz"

Odtwarzanie piosenki z rodzaju muzyki "Jazz".

Włącz playlistę

"Playlista 1"

Odtwarzanie piosenki z playlisty "Playlista 1".

Włącz podcast

"Radio 1"

Odtwarzanie podcastu "Podcast 1".

Włącz książkę audio

"Książka 1"

Odtwarzanie książki audio "Książka 1".

Włącz utwór numer

"5"

Odtwarzanie utworu o numerze "5".

Wybierz

"USB"

Wybieranie jako aktywnego źródła audio nośnika
multimedialnego na USB.

Okładka

"Album"

Wyświetlanie listy dostępnych albumów.
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Komendy głosowe trybu "Nawigacji"
Te komendy działają z poziomu dowolnej głównej strony/ekranu po naciśnięciu przycisku rozpoznawania głosu umieszczonego na kierownicy,
pod warunkiem, że w danej chwili nie jest prowadzona żadna rozmowa telefoniczna.
Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Komentarze

Jedź do domu

Wyświetla trasę w kierunku miejsca zamieszkania.

Tryb 2D

Przełącza na tryb 2D.

Tryb 3D

Przełącza na tryb 3D.

Skasuj trasę

Kasuje wyświetloną trasę.

Dodaj do ulubionych

Wyświetla stronę/ekran ulubionych tras.

Powtórz instrukcję

Powtarza ostatni wypowiedziany komunikat
głosowy.

265

System Audio - Telematyki z ekranem dotykowym

Komendy głosowe trybu "Wiadomości tekstowych"
Te komendy działają z poziomu każdego głównego ekranu po naciśnięciu przycisku telefonu umieszczonego na kierownicy, pod warunkiem, że
w danej chwili nie jest prowadzona żadna rozmowa telefoniczna.
Poziom 2

Poziom 3

Wyślij SMS do

0123456789

Wyślij SMS do

Henri Dupont

Telefon komórkowy

Wyświetl SMS

Henri Dupont

Telefon komórkowy

Komentarze
Uruchamia procedurę głosową umożliwiającą
wysłanie tekstu "texto" przygotowanego za pomocą
systemu.
Wyświetla skrzynkę pocztową teleładowaną za
pomocą telefonu.
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Komendy głosowe trybu "Połączeń za pomocą zestawu głośnomówiącego"
Komendy dostępne w trakcie rozmowy telefonicznej.
Te komendy działają z poziomu dowolnej głównej strony/ekranu w trakcie rozmowy telefonicznej po naciśnięciu przycisku telefonu
umieszczonego na kierownicy.
Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Komentarze

Wyślij 0123456789

Wysyła wybieranie tonowe dla 0123456789.

Wyślij "Voicemail
password"

Wysyła wybieranie tonowe dla numerów
zapisanych w "Haśle skrzynki głosowej".

Włącz głośniki

Przełączenie rozmowy na telefon lub system.

Włącz/wyłącz mikrofon

Włączenie/wyłączenie mikrofonu systemu.
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System Audio
Radioodtwarzacz multimedialny - Telefon Bluetooth

System został zakodowany w taki sposób, by działał wyłącznie
w Państwa samochodzie.

Spis treści
268
269
270
272
274
275
276

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie czynności wymagające
większej uwagi muszą być bezwzględnie wykonywane na
postoju.
Po wyłączeniu silnika, aby nie spowodować rozładowania
akumulatora, system wyłączy się po uruchomieniu trybu
oszczędzania energii.
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Wprowadzenie
Sterowanie przy kierownicy
Radio
Media
Telefon
Ustawienia
Komendy głosowe
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Wprowadzenie
Przyciski radia od 1 do 6:
Wybór zapamiętanych stacji
radiowych.
Długie naciśnięcie: zapamiętanie
stacji.
Odtwarzanie losowe.

Odtwarzanie z powtarzaniem.

Włączenie/wyłączenie głosu (mute/
pauza).

Włączenie / wyłączenie, regulacja
natężenia dźwięku.
Wybór zakresu fal FM i AM.

Obrót: przewijanie listy lub
ustawienie stacji radiowej.
Naciśnięcie: potwierdzenie opcji
wyświetlonej na ekranie.
Informacje dotyczące radia lub
włączonych multimediów.

Wybór źródła USB lub AUX.

Wybór zapamiętanych stacji:
FM-A, FM-B, FM-C, AM-A, AM-B,
AM-C.

Dostęp do listy podłączonych
telefonów.

Wyświetlenie menu i ustawianie
opcji.

Automatyczne wyszukiwanie
częstotliwości w dół.
Wybór poprzedniego utworu na USB.
Naciśnięcie i przytrzymanie: szybkie
przewijanie do tyłu.
Automatyczne wyszukiwanie
częstotliwości w górę.
Wybór następnego utworu na USB.
Naciśnięcie i przytrzymanie: szybkie
przewijanie do przodu.
Anulowanie bieżącej operacji.
Przejście o jeden poziom do góry
(menu lub skorowidza).

Sterowanie przy kierownicy

Włączenie/wyłączenie funkcji pauzy
dla źródeł CD, USB/iPod, Bluetooth®.
Włączenie/wyłączenie funkcji mute
radia.
Wyłączenie/włączenie mikrofonu
w trakcie rozmowy telefonicznej.

Naciskanie do góry lub w dół:
zwiększanie lub zmniejszanie
głośności komunikatów głosowych
i źródeł muzycznych, zestawu
głośnomówiącego i lektora tekstów
"textos".
Włączenie rozpoznawania głosu.
Przerwanie komunikatu głosowego
w celu podania nowej komendy
głosowej.
Przerwanie rozpoznawania głosu.

Odebranie połączenia
przychodzącego.
Odebranie drugiego połączenia
przychodzącego i ustawienie go
w kolejce połączeń oczekujących.
Włączenie rozpoznawania głosu dla
funkcji telefonu.
Przerwanie komunikatu głosowego
w celu podania kolejnej komendy
głosowej.
Przerwanie rozpoznawania głosu.

Radio, naciśnięcie do góry lub w dół:
wybór następnej/poprzedniej stacji.
Radio, ciągłe naciskanie do góry lub
w dół: przeszukiwanie w kierunku
wyższych/niższych częstotliwości do
momentu zwolnienia przycisku.
Media, naciśnięcie do góry lub w dół:
wybór następnego/poprzedniego
utworu.
Media, ciągłe naciskanie do góry lub
w dół: szybkie przewijanie do przodu/
wstecz do momentu zwolnienia
przycisku.

Odrzucenie przychodzącego
połączenia telefonicznego.
Zakończenie bieżącego połączenia
telefonicznego.
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Radio
Wybór stacji radiowej
Otoczenie zewnętrzne (wzniesienia,
budynki, tunele, parkingi, podziemia...)
może uniemożliwić odbiór nawet
w trybie śledzenia stacji RDS.
To zjawisko jest normalne w przypadku
propagacji fal radiowych i nie
oznacza w żadnym razie uszkodzenia
radioodtwarzacza.
Nacisnąć przycisk "RADIO" w celu
wybrania zakresu fal FM lub AM.
Nacisnąć krótko jeden z przycisków,
aby włączyć automatyczne
wyszukiwanie częstotliwości w dół/
górę.

Obrócić pokrętło w celu ręcznego
wyszukania częstotliwości w dół/
górę.
Nacisnąć pokrętło, aby wyświetlić
listę odbieranych stacji lokalnych.
Obrócić pokrętło w celu poszukania
stacji, a następnie nacisnąć, aby ją
wybrać.

Zapamiętanie stacji radiowej
Nacisnąć przycisk "RADIO" w celu
wybrania zakresu fal FM lub AM.
Nacisnąć przycisk "A-B-C", aby
wybrać jeden z trzech poziomów
zapamiętanych stacji radiowych.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby
zapamiętać odbieraną stację radiową.
Wyświetlona zostanie nazwa stacji
radiowej, a sygnał dźwiękowy stanowi
potwierdzenie zapamiętania tej stacji.
Nacisnąć przycisk "INFO", aby
wyświetlić informacje podawane
przez odbieraną stację.

RDS
RDS, jeżeli jest wyświetlone, umożliwia
nieprzerwane słuchanie tej samej stacji
dzięki śledzeniu częstotliwości. Niemniej
jednak w niektórych warunkach śledzenie
danej stacji RDS jest niemożliwe na
całym obszarze kraju, ponieważ stacje
radiowe nie pokrywają 100% terytorium.
W przypadku pogorszenia się odbioru
następuje przełączenie częstotliwości na
stację regionalną.
Nacisnąć przycisk "MENU".

Wybrać "Regionalna", a następnie
nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć
RDS.
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Wybrać "Częstotliwość alternatywna
(FA)", a następnie nacisnąć, aby włączyć
lub wyłączyć daną częstotliwość.
Gdy funkcja "Regionalna" jest
włączona, system może wówczas
w każdej chwili szukać najlepszej
dostępnej częstotliwości.

Słuchanie komunikatów TA
Funkcja TA (Traffic Announcement)
powoduje priorytetowy odsłuch
komunikatów ostrzegawczych TA. Aby móc
działać, funkcja ta wymaga prawidłowego
odbioru stacji radiowej nadającej tego
typu komunikaty. Z chwilą emisji informacji
drogowych odsłuch z aktualnego źródła
(Radio, CD...) zostaje automatycznie
przerwany, aby przekazać komunikat TA.
Normalny odsłuch źródła zostaje wznowiony
po zakończeniu nadawania komunikatu.
Nacisnąć przycisk "MENU".

Wybrać "Informacje drogowe (TA)",
a następnie nacisnąć, aby włączyć
lub wyłączyć odbiór komunikatów
drogowych.
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Media
Odtwarzacz USB

Gniazdo USB

Wejście dodatkowe (AUX)

Włożyć pamięć USB do gniazda albo podłączyć
urządzenie peryferyjne do gniazda USB usytuowanego
w środkowym schowku, przeznaczonego do
przesyłania danych do systemu, za pomocą
odpowiedniego przewodu (należy zakupić osobno).

Gniazdo to, usytuowane na środkowej konsoli,
jest przeznaczone wyłącznie do zasilania
i ładowania podłączonego urządzenia
przenośnego.

Podłączyć przenośny odtwarzacz (odtwarzacz
MP3…) do gniazda Jack za pomocą kabla
audio (należy zakupić osobno).

System tworzy listy odtwarzania (pamięć
tymczasowa), co może zająć od kilku sekund
do wielu minut przy pierwszym podłączeniu.
Zmniejszenie liczby plików innych niż
muzyczne i liczby folderów pozwala na
skrócenie tego czasu oczekiwania.
Listy odtwarzania są aktualizowane przy
każdym wyłączeniu zapłonu albo podłączeniu
pamięci USB. Niemniej jednak system
audio zapamiętuje te listy i jeżeli nie były
modyfikowane, czas pobierania będzie krótszy.

Wyregulować najpierw głośność urządzenia
przenośnego (poziom wysoki). Następnie
wyregulować głośność radioodtwarzacza.
Sterowanie odbywa się z poziomu urządzenia
przenośnego.
Funkcjami urządzenia podłączonego do
gniazda "AUX" steruje bezpośrednio samo to
urządzenie. Zmiana ścieżki/katalogu/playlisty
lub odtwarzanie początków/wyłączenie/
włączenie pauzy podczas odtwarzania za
pomocą elementów sterujących na panelu
czołowym lub na kierownicy nie jest zatem
możliwe.
Po odłączeniu odtwarzacza nie pozostawiać
przewodu podłączonego do gniazda AUX, aby
uniknąć ewentualnych zakłóceń w głośnikach.
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Podłączenie odtwarzaczy Apple®

System obsługuje odtwarzacze przenośne USB
Mass Storage, BlackBerry ® lub odtwarzacze
Apple® poprzez gniazdo USB. Przewód
z przejściówką należy zakupić osobno.
Pozostałe urządzenia peryferyjne, które nie są
rozpoznawane przez system po podłączeniu,
należy podłączyć do gniazda AUX za pomocą
przewodu z wtykiem Jack (zakupić osobno).
Używać wyłącznie pamięci USB w formacie
FAT32 (File Allocation Table).

Podłączyć odtwarzacz Apple® do gniazda USB za
pomocą odpowiedniego kabla (zakupić osobno).
Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie.

Zaleca się nadawanie nazw plików o długości
do 20 znaków, wyłączając znaki specjalne
(na przykład: " " ? ; ù), aby uniknąć kłopotów
z odtwarzaniem lub wyświetlaniem nazw plików.

Sterowanie odbywa się z poziomu systemu
audio.

System nie obsługuje dwóch
identycznych urządzeń podłączonych
jednocześnie (dwie pamięci, dwa
odtwarzacze Apple ®), można natomiast
podłączyć jedną pamięć i jeden
odtwarzacz Apple ®.

Zaleca się stosowanie kabli USB firmy
Apple ®, aby zapewnić prawidłowe
działanie.

Dostępne warianty sortowania są
wariantami podłączonego odtwarzacza
przenośnego (wykonawcy / albumy /
gatunki / utwory /playlisty / audiobooki /
podcasty).
Domyślnie używane jest sortowanie
według wykonawców. Aby zmienić
używany typ sortowania, przejść po
strukturze aż do jej pierwszego poziomu,
a następnie wybrać żądany typ sortowania
(np. playlisty) i zatwierdzić, aby przejść po
strukturze aż do żądanego utworu.

Wersja oprogramowania systemu audio
może nie być kompatybilna z generacją
Państwa odtwarzacza Apple ®.

AUDIO i TELEMATYKA
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Telefon
Parowanie telefonu
Bluetooth®
Ze względów bezpieczeństwa oraz ze
względu na konieczność zwiększenia
uwagi ze strony kierowcy, operacje
parowania telefonu komórkowego
Bluetooth i zestawu głośnomówiącego
radioodtwarzacza należy wykonywać
po zatrzymaniu pojazdu.
Włączyć funkcję Bluetooth w telefonie
i sprawdzić, czy jest on "widoczny dla
wszystkich" (konfiguracja telefonu).
Nacisnąć przycisk "Phone".
Jeżeli żaden telefon komórkowy nie
jest jeszcze zapisany w systemie,
na ekranie zostanie wyświetlona
specjalna strona.
Wybrać "Podłącz tel.", aby
rozpocząć procedurę zapisywania
i poszukać w ten sposób nazwy
systemu w telefonie komórkowym.

Wprowadzić za pomocą klawiatury swojego
telefonu kod PIN wyświetlony na ekranie
systemu lub potwierdzić kod PIN wyświetlony
na telefonie komórkowym.

Odbiór połączenia
Podczas zapisywania wyświetlona
zostanie strona/ekran informująca o stanie
zaawansowania operacji.
W przypadku niepowodzenia
zalecane jest wyłączenie,
a następnie włączenie funkcji
Bluetooth w swoim telefonie.
Gdy procedura zapisywania
zakończy się poprawnie, pojawi
się strona/ekran z komunikatem
"Podłączenie udane":
Zatwierdzić w celu wyświetlenia
menu.
Menu telefonu umożliwia
uzyskanie dostępu między innymi
do następujących funkcji: "Lista
połączeń", "Kontakty"*, "Klaw. cyfr.".

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest
dzwonkiem i wyświetleniem okna na ekranie.
Nacisnąć ten przycisk, aby odebrać
połączenie.
Lub nacisnąć ten przycisk przy
kierownicy, aby odebrać połączenie.

Zakończenie połączenia
Aby odrzucić połączenie, nacisnąć
ten przycisk sterowania przy
kierownicy.

Wykonanie połączenia
Wybrać "Lista połączeń", aby
uzyskać dostęp do ostatnio
wybieranych numerów.
Wybrać "Kontakty", aby wejść do
skorowidza, następnie użyć pokrętła.

*G
 dy kompatybilność sprzętowa telefonu jest
całkowita.

W celu wybrania numeru użyć "Klaw.
cyfr." systemu.
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Ustawienia
Audio

Nacisnąć przycisk "MENU".

Nacisnąć przycisk "MENU".

Wybrać "Ustawienia systemu",
a następnie nacisnąć, aby wyświetlić
listę ustawień oraz włączyć lub
wyłączyć opcje:
"Reinicjalizacja wartości
domyślnej"
"20-minutowe opóźnienie przy
wyłączaniu"
"Ograniczenie głośności
podczas rozruchu"
"Automatyczne"

Wybrać "Audio", następnie nacisnąć,
aby wyświetlić listę ustawień oraz
włączyć lub wyłączyć opcje:
"Wysokie tony"
"Średnie tony"
"Niskie tony"
"Balans"
"Głośność dostosowana do
prędkości samochodu"
"Loudness"

Ustawienia audio są różne i niezależne
dla każdego źródła dźwięku.

AUDIO i TELEMATYKA

Ustawienia systemu
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Komendy głosowe
Informacje-Obsługa
Zamiast dotykania ekranu możliwe
jest sterowanie systemem za pomocą
komend głosowych.
Aby mieć pewność, że komendy
głosowe zawsze zostaną rozpoznane
przez system, zalecamy przestrzeganie
następujących rad:
mówić normalnym tonem,
przed wymówieniem komendy
zawsze należy poczekać na krótki
sygnał dźwiękowy "bip",
system jest w stanie rozpoznać
komendy głosowe niezależnie od
płci, tonu, modulacji głosu osoby
wymawiającej te polecenia,
jeżeli jest to możliwe, maksymalnie
ograniczyć hałas występujący we
wnętrzu samochodu,
przed wymówieniem komend
głosowych poprosić pasażerów
o przerwanie prowadzonych
rozmów. Ze względu na fakt,
że system rozpoznaje komendy
niezależnie od tego, która osoba je
wymawia, gdy kilka osób rozmawia
jednocześnie możliwe jest, że
system rozpozna inne komendy lub
dodatkowe komendy niż te, które
były żądane,

-

w celu zapewnienia optymalnego
działania zalecane jest, aby zamknąć
szyby i ewentualnie okno dachowe
(w przypadku wersji/rynków, w których
jest ono oferowane) w celu uniknięcia
zakłóceń pochodzących z zewnątrz.

Sterowanie przy kierownicy
Ten przycisk umożliwia włączenie
trybu rozpoznawania głosu w trybie
"Telefonu", który umożliwia
uzyskiwanie połączeń, wyświetlenie
ostatnich połączeń lub połączeń
odebranych/wychodzących,
wyświetlenie skorowidza itp.
Ten przycisk umożliwia włączenie
trybu rozpoznawania głosu w trybie
"Radia/Multimediów", który
umożliwia ustawienie wybranej stacji
radiowej lub częstotliwości radiowej
AF/FM, odtworzenie utworu lub
albumu zapisanego w pamięci USB/
iPoda lub na płycie CD MP3.

Naciśnięcie tych przycisków podczas
komunikatu głosowego systemu zapewnia
sprawne wykorzystanie interakcji
głosowej i umożliwia bezpośrednie
wypowiedzenie komendy głosowej.
Na przykład, jeżeli system jest w trakcie
wypowiadania pomocniczego komunikatu
głosowego i jeżeli wiemy którą komendę
głosową chcemy przekazać systemowi,
naciśnięcie tych przycisków powoduje
przerwanie komunikatu głosowego, co
umożliwia bezpośrednie wymówienie
żądanej komendy głosowej (unikając
w ten sposób konieczności wysłuchania
całego pomocniczego komunikatu
głosowego).
Gdy system znajduje się w trybie
oczekiwania na komendę głosową ze
strony użytkownika, naciśnięcie tych
przycisków zamyka sesję głosową.

Po każdym naciśnięciu jednego
z przycisków włączony zostaje
krótki sygnał dźwiękowy "bip", a na
ekranie zostaje wyświetlona strona
z podpowiedziami, żądająca wymówienia
komendy głosowej przez użytkownika.
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Główne komendy głosowe
Po naciśnięciu przycisku rozpoznawania głosu lub telefonu umieszczonego na kierownicy te komendy działają z poziomu dowolnej strony/
ekranu pod warunkiem, że w danej chwili nie jest prowadzona żadna rozmowa telefoniczna.
Poziom 2

Poziom 3

Komentarze

Pomoc

Udostępnienie użytkownikowi ogólnej pomocy
proponując mu niektóre dostępne komendy.

Anuluj

Zamykanie bieżącej sesji głosowej.

Powtórz

Powtórzenie użytkownikowi ostatniego
wypowiedzianego komunikatu głosowego.

Instrukcja obsługi

Udostępnienie użytkownikowi dokładnego opisu
sposobu obsługi systemu głosowego.
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Komendy głosowe trybu "Telefonu"
Gdy telefon jest podłączony do systemu, te komendy głosowe działają z poziomu dowolnej głównej strony/ekranu po naciśnięciu przycisku
telefonu umieszczonego na kierownicy, pod warunkiem, że w danej chwili nie jest prowadzona żadna rozmowa telefoniczna.
Jeżeli żaden telefon nie jest podłączony, podawany jest komunikat głosowy: "Żaden telefon nie jest podłączony. Podłączyć telefon i spróbować
ponownie", a sekwencja głosowa zostanie zamknięta.
Poziom 1

Poziom 2

Połącz*

Henri Dupont

Połącz*

Henri Dupont

Wybierz numer

0123456789

Poziom 3

Komentarze
Wybranie numeru telefonu przypisanego do
kontaktu Henri Dupont.

Telefon komórkowy

Wybranie numeru telefonu z etykietą telefonu
komórkowego przypisanego do kontaktu Henri
Dupont.
Wybranie numeru 0123456789.

Wybierz ponownie

Wybranie numeru lub kontaktu ostatniego
połączenia wychodzącego.

Oddzwoń

Wybranie numeru lub kontaktu ostatniego
odebranego połączenia.

Ostatnie połączenia*

Wyświetlenie pełnej listy ostatnich połączeń:
wychodzących, nieodebranych i odebranych.

Połączenia wykonane*

Wyświetlenie listy połączeń wykonanych.

Połączenia nieodebrane*

Wyświetlenie listy połączeń nieodebranych.

* Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy telefon podłączony do systemu obsługuje pobieranie książki telefonicznej i listy ostatnich
połączeń i jeżeli pobranie zostało wykonane.

279

System Audio

Komendy głosowe trybu "Telefonu"
Etykietę "Telefon komórkowy" można zastąpić trzema innymi dostępnymi etykietami "Dom"; "Biuro"; "Inny".

Poziom 2

Poziom 3

Komentarze

Połączenia odebrane*

Wyświetlenie listy odebranych połączeń.

Skorowidz*

Wyświetlenie skorowidza podłączonego telefonu.

Szukaj*

Henri Dupont

Szukaj*

Henri Dupont

Wyświetlenie kontaktu Henri Dupont znajdującego
się w skorowidzu ze wszystkim zapisanymi
numerami.
Telefon komórkowy

Wyświetlenie numeru telefonu z etykietą telefonu
komórkowego przypisanego do kontaktu Henri
Dupont.

Jeżeli telefon umożliwia zapisanie "imienia" (Henri) i "nazwiska" (Dupont) w dwóch oddzielnych polach, użyć następujących komend
głosowych:
"Połącz"; "Henri"; "Dupont" lub "Połącz"; "Dupont"; "Henri".
"Szukaj"; "Henri"; "Dupont" lub "Szukaj"; "Dupont"; "Henri".
*T
 a funkcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy telefon podłączony do systemu obsługuje teleładowanie skorowidza i ostatnie połączenia
oraz jeżeli teleładowanie zostało wykonane.
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Komendy głosowe trybu "Radia AM / FM"
Te komendy działają z poziomu dowolnej głównej strony/ekranu po naciśnięciu przycisku rozpoznawania głosu umieszczonego na kierownicy,
pod warunkiem, że w danej chwili nie jest prowadzona żadna rozmowa telefoniczna.
Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Komentarze

Ustaw

105,5

FM

Ustawienie radia na częstotliwość 105,5 w
paśmie FM.

Ustaw

940

AM

Ustawienie radia na częstotliwość 940 w
paśmie AM.

Ustaw*

FIP

FM

Ustawienie radia na stację FIP.

* Nazwę "FIP" można zastąpić nazwą dowolnej innej stacji FM odbieranej za pomocą radia. Nie wszystkie stacje radiowe zapewniają tę
usługę.
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Komendy głosowe trybu "Multimediów"
Te komendy działają z poziomu dowolnej głównej strony/ekranu po naciśnięciu przycisku rozpoznawania głosu umieszczonego na kierownicy
pod warunkiem, że w danej chwili nie jest prowadzona żadna rozmowa telefoniczna.
Poziom 2

Poziom 3

Komentarze

Włącz utwór

"Tytuł 1"

Odtwarzanie utworu "Tytuł 1".

Włącz album

"Album 1"

Odtwarzanie piosenki z albumu "Album 1".

Włącz artystę

"Artysta 1"

Odtwarzanie piosenki artysty "Artysta 1".

Włącz rodzaj muzyki

"Jazz"

Odtwarzanie piosenki z rodzaju muzyki "Jazz".

Włącz playlistę

"Playlista 1"

Odtwarzanie piosenki z playlisty "Playlista 1".

Włącz podcast

"Radio 1"

Odtwarzanie podcastu "Podcast 1".

Włącz książkę audio

"Książka 1"

Odtwarzanie książki audio "Książka 1".

Włącz utwór numer

"5"

Odtwarzanie utworu o numerze "5".

Wybierz

"USB"

Wybieranie jako aktywnego źródła audio nośnika
multimedialnego na USB.

Okładka

"Album"

Wyświetlanie listy dostępnych albumów.
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Komendy głosowe trybu "Wiadomości tekstowych"
Te komendy działają z poziomu każdego głównego ekranu po naciśnięciu przycisku telefonu umieszczonego na kierownicy, pod warunkiem, że
w danej chwili nie jest prowadzona żadna rozmowa telefoniczna.
Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Wyślij SMS do

0123456789

Wyślij SMS do

Henri Dupont

Telefon komórkowy

Wyświetl SMS

Henri Dupont

Telefon komórkowy

Komentarze
Uruchamia procedurę głosową umożliwiającą
wysłanie tekstu "texto" przygotowanego za pomocą
systemu.
Wyświetla skrzynkę pocztową teleładowaną za
pomocą telefonu.

Komendy głosowe trybu "Połączeń za pomocą zestawu głośnomówiącego"
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Komendy dostępne w trakcie rozmowy telefonicznej.
Te komendy działają z poziomu dowolnej głównej strony/ekranu w trakcie rozmowy telefonicznej po naciśnięciu przycisku telefonu
umieszczonego na kierownicy.
Poziom 2

Poziom 3

Komentarze

Wyślij 0123456789

Wysyła wybieranie tonowe dla 0123456789.

Wyślij "Voicemail
password"

Wysyła wybieranie tonowe dla numerów
zapisanych w "Haśle skrzynki głosowej".

Włącz głośniki

Przełączenie rozmowy na telefon lub system.

Włącz/wyłącz mikrofon

Włączenie/wyłączenie mikrofonu systemu.
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W różnych miejscach samochodu przyklejone są
etykiety. Umieszczono na nich ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa, jak również informacje identyfikacyjne
Państwa samochodu. Nie należy ich usuwać, ponieważ
stanowią integralną część samochodu.
Dokument ten stanowi integralną część samochodu.
Należy pamiętać o przekazaniu go nowemu właścicielowi
w przypadku sprzedaży pojazdu.
Zamieszczone opisy i rysunki nie stanowią oferty
handlowej. Automobiles CITROËN zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian parametrów technicznych,
wyposażenia oraz akcesoriów bez konieczności
aktualizacji niniejszej instrukcji.
Zgodnie z europejską dyrektywą 2000/53 dotyczącą
pojazdów wycofanych z eksploatacji Automobiles
CITROËN zaświadcza, że wszystkie postanowienia
zawarte w tym dokumencie zostały spełnione, a do
produkcji sprzedawanych wyrobów używane są surowce
wtórne.
Kopiowanie i tłumaczenie zarówno całości, jak
i fragmentów niniejszego dokumentu bez pisemnego
upoważnienia Automobiles CITROËN jest zabronione.

Zwracamy Państwa uwagę na następujące kwestie:
- Montaż wyposażenia lub akcesoriów elektrycznych
niezatwierdzonychprzez CITROËNA może spowodować
nadmierne zużycie energii elektrycznej oraz usterkę
systemów elektrycznych w samochodzie. Należy
skontaktować się z ASO sieci CITROËN w celu
poznania oferty zatwierdzonych akcesoriów.
- Ze względów bezpieczeństwa dostęp do gniazda
diagnostycznego, powiązanego z pokładowymi
systemami elektronicznymi w samochodzie, jest
bezwzględnie zastrzeżony dla ASO sieci CITROËN lub
warsztatu specjalistycznego, posiadających odpowiednie
wyposażenie (ryzyko nieprawidłowego działania
pokładowych systemów elektronicznych, które może
doprowadzić do usterek lub poważnych wypadków).
Producent nie będzie ponosił odpowiedzialności
w przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia.
- Wszelkie zmiany lub adaptacje nieprzewidziane
i nieautoryzowane przez CITROËNA lub wykonane bez
przestrzegania zaleceń technicznych określonych przez
producenta powodują zawieszenie gwarancji umownej.

4Dconcept
Diadeis
Interak

Wydrukowano w UE
Polonais

05-16

*16JPR.0160*

16JPR.0160

Polonais

