
NAVODILA ZA UPORABO



Dostop do navodil za uporabo
Navodila so na voljo na spletnem mestu CITROËN v 
poglavju MyCitroën ali na naslednjem naslovu:
http://service.citroen.com/ddb/

Neposredni dostop do navodil.

Izberite:
- jezik,
- vozilo, silhueto,
- datum izdaje navodil, ki ustreza datumu prve registracije vozila.

Nato izberite:
- vozilo,
- tiskano izdajo, ki ustreza datumu prve registracije vozila.
Prenesite vsebino navodil za vozilo.

Ta simbol označuje najnovejše razpoložljive 
informacije.

Z ustrezne spletne prodajalne prenesite aplikacijo za 
pametni telefon Scan MyCitroën.



Dobrodošli!
Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali avtomobil Citroën Berlingo.

V tem dokumentu so informacije in priporočila, ki jih potrebujete, da se 
lahko v celoti seznanite s svojim vozilom.

Vaše vozilo je opremljeno le s posameznimi deli opreme, navedenimi 
v teh navodilih, kar je odvisno od izvedbe, različice in specifikacij za 
državo, v kateri je bilo prodano vozilo.

Opisi in slike niso zavezujoči.
Družba Automobiles CITROËN si pridržuje pravico do sprememb 
tehničnih podatkov, opreme in dodatne opreme brez posodabljanja te 
izdaje navodil.

Če vozilo predate novemu lastniku, mu obvezno predajte tudi ta celotna 
navodila za uporabo.

V tem dokumentu boste našli vsa navodila in priporočila za uporabo, 
ki vam bodo pomagala do popolnosti uživati v svojem vozilu. Močno 
priporočamo, da se seznanite tako z osnovnimi navodili za uporabo kot 
tudi s servisno knjižico z garancijskimi pogoji, ki vsebuje informacije o 
garancijah, servisnih storitvah in pomoči na cesti za vaše vozilo.

Legenda

Varnostno opozorilo

Dodatne informacije

Prispeva k skrbi za okolje

Vozilo z volanom na levi strani

Vozilo z volanom na desni strani

Oznake
Pomagale vam bodo prepoznati posebnosti vašega vozila:

Osebno vozilo Berlingo Multispace

Gospodarsko vozilo Berlingo
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Slikovno kazalo

Instrumentne plošče in 
stikala

1. Ročica za upravljanje luči in smernikov
2. Instrumentna plošča s prikazovalnikom
3. Ročica za brisalnike/pranje stekel/

potovalni računalnik
4. Kontaktna ključavnica
5. Gumbi za avtoradio
6. Čelna voznikova varnostna blazina/hupa
7. Nastavitev višine in globine volana
8. Gumbi za tempomat/omejevalnik hitrosti
9. Upravljalna plošča: pomoč pri parkiranju, 

nastavitev svetlobnega snopa žarometov, 
ESC, Stop & Start, alarmna naprava 
(odvisno od države nakupa)

10. Odpiranje pokrova motornega prostora
11. Nastavitev zunanjih vzvratnih ogledal
12. Gumbi za upravljanje sprednjih stekel
13. Upravljalna plošča: varnostne utripalke, 

centralno zaklepanje, stikalo za varnost 
otrok (odvisno od različice)

14. Vžigalnik
15. Gumbi za ogrevanje/prezračevanje
16. Stikalo za robotizirani menjalnik ali Grip 

control
17. Zaslon na dotik
18. Priključek USB (z robotiziranim 

menjalnikom)
19. Priključek USB (z ročnim menjalnikom)
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.Ekološka vožnja
sommaire

Kot sopotnik v vozilu lahko vplivate na manjšo 
porabo električne energije in goriva, če čim 
manj uporabljate multimedijske naprave (filmi, 
glasba, video igre itd.).
Preden zapustite vozilo, odklopite prenosne 
naprave.

Ekološka vožnja
Z ekološko vožnjo voznik vsakodnevno vpliva na manjšo porabo goriva in izpuste CO2.

Optimalna uporaba menjalnika

Pri ročnem menjalniku speljujte počasi in 
brez čakanja prestavite v višjo prestavo. Ko 
pospešujete, prestavljajte v višje prestave 
dovolj zgodaj.

Pri samodejnem menjalniku prednostno 
izbirajte samodejni način, pri čemer ne 
pritiskajte močno ali sunkovito na pedal za 
plin.

Indikator predlagane menjave prestave 
predlaga prestavitev v bolj prilagojeno 
prestavo: takoj ko se prikaže oznaka 
predlagane prestave, to upoštevajte.
Pri vozilih s samodejnim menjalnikom se 
indikator predlagane menjave prikaže samo v 
ročnem načinu.

Zmerna vožnja

Upoštevajte varnostno razdaljo med vozili, 
zavirajte z motorjem namesto z zavornim 
pedalom in postopoma pritiskajte na pedal za 
plin. Na ta način boste porabili manj goriva, 
zmanjšali izpust CO2 in hrup med vožnjo.

Če je vaše vozilo opremljeno s tempomatom, 
ga uporabite pri hitrosti nad 40 km/h, ko 
promet poteka tekoče.

Zmerna uporaba električne 
opreme

Če je potniški prostor preveč segret, preden 
se želite odpeljati, ne vključite takoj klimatske 
naprave, ampak ga najprej prezračite tako, da 
odprete okna in prezračevalne šobe.
Pri hitrosti nad 50 km/h zaprite okna in odprite 
prezračevalne šobe.
Razmislite o uporabi opreme, ki preprečuje 
prekomerno segrevanje potniškega prostora 
(zatemnitveni zaslon pomične strehe, senčniki 
itd.).

Ne vozite z vklopljenimi lučmi in prednjimi 
meglenkami, kadar je vidljivost zadostna.

Predvsem pozimi ne pustite delovati motorja 
v prostem teku, saj se vozilo hitreje segreje 
med vožnjo.

Takoj ko dosežete želeno temperaturo, 
izklopite klimatsko napravo, razen če ta deluje 
samodejno.
Izklopite gumbe za ogrevanje in sušenje 
stekel, če ne delujejo samodejno.
Čim prej izklopite ogrevanje sedeža.
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Ekološka vožnja

Omejitev vzrokov za preveliko 
porabo goriva

Enakomerno obremenite vozilo; najtežjo 
prtljago namestite na dno prtljažnega 
prostora, čim bližje zadnji klopi.
Omejite obremenitev vozila in zmanjšajte 
zračni upor (strešni prtljažni nosilci, strešni 
prtljažnik, nosilec za kolesa, vleka prikolice 
itd.). Rajši uporabite strešni kovček.
Po uporabi odstranite strešne nosilce in 
strešni prtljažnik.

Ob koncu zime zamenjajte zimske pnevmatike 
z letnimi.

Upoštevanje navodil za 
vzdrževanje

Redno preverjajte tlak v ohlajenih 
pnevmatikah, pri tem pa upoštevajte vrednosti 
tlaka, ki so navedene na nalepki ob voznikovih 
vratih.
Še posebej morate preveriti tlak v naslednjih 
primerih:
- pred daljšo potjo,
- ob menjavi letnih časov,
- če vozila dlje časa niste uporabljali.
Tlak preverite tudi v rezervni pnevmatiki in v 
pnevmatikah prikolice ali bivalne prikolice.

Redno servisirajte vozilo (motorno olje, filter 
olja, filter zraka, filter za potniški prostor...) in 
upoštevajte načrtovane vzdrževalne posege v 
proizvajalčevem načrtu vzdrževanja.

Pri dolivanju goriva v rezervoar prenehajte 
z nalivanjem po tretji samodejni prekinitvi 
polnilnega nastavka, da preprečite izlivanje 
goriva.

Pri novem vozilu bo povprečna poraba goriva 
realna šele po prevoženih 3000 kilometrih.

Ko je sistem SCR pri dizelskem motorju 
BlueHDi v okvari, postane vaše vozilo 
onesnaževalec. Vozilo naj čim prej pregleda 
servisna mreža CITROËN ali usposobljena 
servisna delavnica, da vzpostavi sistem na 
zakonsko določene izpuste dušikovih oksidov.
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Instrumentna plošča

Instrumentna plošča

Merilniki in kazalniki
1. Števec kilometrov/milj
2. Prikazovalnik
3. Merilnik nivoja goriva in temperature 

hladilne tekočine
4. Števec vrtljajev
5. Ponastavitev števca dnevno prevoženih 

kilometrov/indikatorja vzdrževanja
6. Reostat za osvetlitev instrumentne plošče

Prikazi
Nivo 1

Nivo 2 z zaslon na dotik

Zasloni

Oblika informacij, prikazanih na zaslonu, je 
odvisna od opremljenosti vozila.
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Instrumentna plošča

Opozorilne in kontrolne lučke
Vizualni prikazi obveščajo voznika o delovanju 
ali izklopu sistema (kontrolne lučke vklopa/
izklopa) ali o motnjah v delovanju (opozorilna 
lučka).

Ob vključitvi kontakta

Ob vključitvi kontakta za nekaj sekund zasvetijo 
nekatere opozorilne lučke.
Ob zagonu motorja se morajo te lučke izklopiti.
V nasprotnem primeru preverite, za katero 
opozorilo gre, preden speljete.

Povezana opozorila

Nekatere opozorilne lučke imajo dva načina 
delovanja: stalno svetijo (neprekinjeno) ali 
utripajo.
Če želite preveriti, ali je stanje normalno ali 
pa gre za okvaro, morate ugotoviti stanje 
delovanja vozila, na katerega opozarja lučka. 
V primeru motnje v delovanju lahko prižig 
kontrolne lučke spremlja sporočilo.
V primeru anomalije se ob tem, da zasveti 
kontrolna lučka, lahko prikaže tudi sporočilo in/
ali oglasi zvočni signal.

Opozorilne lučke
Če ob delujočem motorju ali med vožnjo 
zasveti katera od naslednjih opozorilnih lučk, 
to pomeni motnjo v delovanju, ki zahteva 
voznikovo posredovanje.
Ob vklopu določene opozorilne lučke se na 
prikazovalniku izpiše sporočilo, za kakšno 
napako ali okvaro gre. Potreben je dodaten 
pregled vozila.
V primeru nejasnosti se obrnite na servisno 
mrežo CITROËN ali na usposobljeno servisno 
delavnico.

Kontrolne lučke delovanja
Če zasveti ena od teh kontrolnih lučk na 
instrumentni plošči in/ali na prikazovalniku 
instrumentne plošče, opozarja na vključitev 
ustreznega sistema.

Kontrolna lučka izklopa
Če zasveti ta kontrolna lučka, je s tem potrjen 
nameren izklop ustreznega sistema.
Ob tem se lahko zasliši zvočni signal in prikaže 
sporočilo na zaslonu.
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Instrumentna plošča

Opozorilna/kontrolna lučka Stanje Vzrok Delovanje/opažanja

Rdeče opozorilne lučke
STOP Neprekinjeno sveti 

skupaj z drugo 
opozorilno lučko, 
sočasno pa se izpiše 
sporočilo na zaslonu.

Večje napake, ki so povezane 
z opozorilnimi lučkami za 
nivo zavorne tekočine, tlak in 
temperaturo motornega olja, 
temperaturo hladilne tekočine, 
elektronsko porazdelitev zavorne 
sile in servovolan.

Ustavite vozilo, takoj ko lahko to varno storite.
Parkirajte, izklopite kontakt in pokličite servisno 
mrežo CITROËN ali usposobljeno servisno 
delavnico.

Temperatura in 
nivo hladilne 
tekočine motorja

Sveti, kazalec pa se 
nahaja na rdečem 
območju.

Neobičajno povečanje 
temperature.

Parkirajte vozilo, izključite kontakt in počakajte, da se 
temperatura zniža.
Vizualno preverite nivo.

Utripa. Znižanje nivoja hladilne tekočine 
motorja.

Vozilo naj pregleda servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.

Tlak in temperatura 
motornega olja

Med vožnjo 
neprekinjeno sveti.

Prenizek tlak ali previsoka 
temperatura.

Parkirajte vozilo, izključite kontakt in počakajte, da se temperatura zniža.
Vizualno preverite nivo.
Več informacij o kontroli nivojev tekočin najdete v ustreznem poglavju.

Sveti kljub ustrezni 
količini tekočine.

Večja okvara. Sistem naj preveri prodajalec vozil CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.

Polnjenje 
akumulatorja

Sveti. Okvara polnilnega krogotoka. Preverite kabelske čevlje akumulatorja.
Več informacij o akumulatorju najdete v ustreznem poglavju.

Utripa. Vklopljene funkcije nastavite na 
način mirovanja (varčevalni način).

Več informacij o akumulatorju najdete v ustreznem 
poglavju.

Neprekinjeno sveti kljub 
opravljenim kontrolam.

Okvara vžiga ali sistema za 
vbrizgavanje.

Sistem naj preveri servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.
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Instrumentna plošča

Opozorilna/kontrolna lučka Stanje Vzrok Delovanje/opažanja

Varnostni pas ni 
pripet

Sveti neprekinjeno, 
nato utripa.

Voznik in/ali sovoznik nista 
pripeta z varnostnim pasom.

Povlecite pas in vtaknite zapenjalo v zaklep.

Sočasno se oglasi 
zvočni signal, nato 
sveti neprekinjeno.

Vozilo se premika, voznik in/
ali sovoznik pa nista pripeta z 
varnostnim pasom.

Preverite zaklepanje s potegom za pas.

Servovolan Neprekinjeno sveti. Servovolan ima napako. Vozilo ohrani običajno smer brez pomoči.
Poskrbite za kontrolo v servisni mreži CITROËN ali 
usposobljeni servisni delavnici.

Zaznana odprta 
vrata

Neprekinjeno sveti, 
sočasno se na 
prikazovalniku izpiše 
sporočilo.

Ena od vrat vozila niso ustrezno 
zaprta.

Prepričajte se, da so vsa vrata in pokrovi zaprti.

Parkirna zavora Neprekinjeno sveti. Parkirna zavora je zategnjena ali 
je niste dobro sprostili.

Sprostite parkirno zavoro, da lučka ugasne; noga je 
na zavornem pedalu.

Nivo zavorne 
tekočine

Sveti. Nivo zavorne tekočine je 
prenizek.

Dolijte tekočino, ki jo je odobril CITROËN.

+

Elektronski 
razdelilnik zavorne 
sile

Kljub ustrezni količini 
tekočine neprekinjeno 
sveti skupaj z 
opozorilno lučko za 
ABS.

V sistemu je prišlo do okvare. Takoj, ko je varno, ustavite vozilo.
Ustavite in izključite kontakt.
Delovanje sistema naj preveri servisna mreža 
CITROËN ali usposobljena servisna delavnica.
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Instrumentna plošča

Opozorilna/kontrolna lučka Stanje Vzrok Delovanje/opažanja

Oranžne opozorilne lučke
Servis Začasno sveti. Prisotne so manjše okvare ali 

opozorila.
Oglejte si dnevnik opozoril na prikazovalniku.
Za več informacij o podatkih potovalnega 
računalnika glejte ustrezno poglavje.
Vozilo naj pregleda servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.

Sveti. Prisotne so večje okvare.

Sistem proti 
onesnaževanju 
(EOBD)

Utripa ali neprekinjeno 
sveti.

V sistemu je prišlo do okvare.
EOBD (European On Board 
Diagnosis) je diagnostični sistem, 
ki poleg drugih norm, veljavnih v 
Evropi, upošteva tudi norme za 
dovoljene izpuste:
- CO (ogljikov monoksid),
- HC (neizgoreli ogljikovodiki),
- NOx (dušikovi oksidi), ki jih 

zaznajo kisikova zaznavala, 
nameščena pod katalizatorji,

- trdnih delcev.

Obstaja nevarnost za okvaro katalizatorja.
Delovanje sistema naj čim prej preveri servisna mreža 
CITROËN ali usposobljena servisna delavnica.

Nizek nivo goriva Sveti, kazalnik 
merilnika je v rdečem 
polju.

Ko lučka zasveti, je glede na 
vaš slog vožnje in motor vašega 
vozila v rezervoarju še približno 
8 litrov goriva.

Čim prej dolijte gorivo, da ga ne bi zmanjkalo med 
vožnjo. Ta kontrolna lučka zasveti ob vsaki vključitvi 
kontakta, dokler v posodo ne nalijete zadostne 
količine goriva.
Nikoli ne izpraznite posode za gorivo do konca, ker 
se lahko sicer poškodujeta protionesnaževalni in 
vbrizgalni sistem.

Utripa. Po močnejšem trčenju je prišlo 
do prekinitve dovajanja goriva.

Ponovno vzpostavite dovajanje goriva.
Več informacij o gorivu je na voljo v ustreznem 
razdelku.
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Instrumentna plošča

ABS Neprekinjeno sveti. Napaka na sistemu proti 
blokiranju koles.

Vozilo kljub temu ohrani delovanje klasičnih zavor.
Vozite previdno in z zmerno hitrostjo, vozilo pa naj 
čim prej pregleda servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.

Opozorilna/kontrolna lučka Stanje Vzrok Delovanje/opažanja

ESC Utripa. Vklop sistema ASR ali CDS. Sistem optimizira pogon in omogoča boljšo smerno 
stabilnost vozila.

Sveti. Motnja v delovanju sistema ASR 
ali CDS.
Npr. prenizek tlak v pnevmatikah.

Npr. preverite tlak v pnevmatikah.
Sistem naj preveri prodajalec vozil CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica (zaznavalo hitrosti 
koles, hidravlična enota itd.). 

Prenizek tlak Neprekinjeno sveti. V eni ali več pnevmatikah je tlak 
prenizek.

Čim prej preverite tlak v pnevmatikah.
Priporočljivo je, da kontrolo tlaka izvedete na ohlajenih 
pnevmatikah.

+

Utripa, nato 
neprekinjeno sveti 
skupaj z opozorilno 
lučko za servis, glede 
na opremo pa je morda 
prikazano tudi sporočilo.

Sistem za nadzor tlaka v 
pnevmatikah je v okvari ali pa 
ena ali več pnevmatik nima 
zaznavala.

Zaznava prenizkega tlaka ni več zagotovljena.
Delovanje sistema naj preveri servisna mreža 
CITROËN ali usposobljena servisna delavnica.

Prednja/stranska 
varnostna blazina

Utripa ali sveti 
neprekinjeno.

Motnja v delovanje varnostne 
blazine.

Poskrbite za kontrolo v servisni mreži CITROËN ali 
usposobljeni servisni delavnici.
Več informacij o varnostnih blazinah boste našli v 
ustreznem poglavju.

Izklop sovoznikove 
čelne varnostne 
blazine

Sveti. Nameren izklop varnostne blazine 
ob namestitvi otroškega sedeža, 
ki je z naslonjalom obrnjen proti 
vetrobranskemu steklu.

Več informacij o varnostnih blazinah boste našli v 
ustreznem poglavju.
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Filter trdnih delcev Neprekinjeno sveti. Motnja v delovanju filtra trdnih 
delcev (količina dizelskega 
aditiva, nevarnost zamašitve itd.)

Filter naj preveri servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.
Več informacij o kontroli nivojev tekočin najdete v 
ustreznem razdelku.

Opozorilna/kontrolna lučka Stanje Vzrok Delovanje/opažanja

AdBlue®

(dizelski motorji 
BlueHDi)

Sveti od vklopa 
kontakta dalje, 
spremlja jo zvočni 
signal in prikaz 
sporočila, ki 
sporoča avtonomijo 
kilometrov.

Število kilometrov, ki jih lahko 
prevozite s preostankom aditiva 
v rezervoarju, je med 600 in 
2400 km.

Čim prej dolijte AdBlue®.

+

AdBlue®

(dizelski motorji 
BlueHDi)

Utripa in je povezana 
z opozorilno 
lučko za servis 
(SERVICE), spremlja 
jo zvočni signal in 
prikaz sporočila, ki 
sporoča avtonomijo 
kilometrov.

Število kilometrov, ki jih lahko 
prevozite s preostankom aditiva 
v rezervoarju, je med 0 in 
600 km.

Obvezno dolijte AdBlue®, da preprečite okvaro 
vozila.

Utripa in je povezana 
z opozorilno lučko za 
servis (SERVICE), 
spremljata jo zvočni 
signal in sporočilo o 
prepovedi zagona.

Posoda za aditiv AdBlue® je 
prazna: zakonsko zahtevani 
sistem proti zagonu preprečuje 
zagon motorja.

Za ponovni zagon motorja morate obvezno doliti 
sredstvo AdBlue®.
V ustrezen rezervoar s tekočino morate obvezno 
doliti najmanj 5 litrov AdBlue®.

Več podatkov o AdBlue® in o tem, kako izvesti dolivanje aditiva, boste našli v ustreznem poglavju.
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Opozorilna/kontrolna lučka Stanje Vzrok Delovanje/opažanja

+

+

Protionesnaževalni 
sistem SCR
(dizelski motorji 
BlueHDi)

Sveti od vklopa 
kontakta dalje, 
hkrati s kontrolnima 
lučkama za servis in 
diagnostiko motorja, 
spremlja jo zvočni 
signal in sporočilo.

Zaznana je bila začasna motnja v 
delovanju protionesnaževalnega 
sistema SCR.

To sporočilo izgine takoj, ko raven izpustov spet 
postane ustrezna.

Utripa od vklopa 
kontakta dalje, 
hkrati z opozorilnima 
lučkama za servis in 
diagnostiko motorja, 
spremljata jo zvočni 
signal in sporočilo o 
preostali avtonomiji 
vožnje.

Ko se pojavi to opozorilo in 
prevozite nadaljnjih 50 kilometrov, 
je motnja v delovanju 
protionesnaževalnega sistema 
potrjena. Prevozite lahko še 
1100 km, nato se sproži sistem za 
blokado zagona motorja.

Vozilo naj takoj pregleda servisna mreža CITROËN 
ali usposobljena servisna delavnica, da ne pride do 
okvare.

Utripa od vklopa 
kontakta dalje, 
hkrati z opozorilnima 
lučkama za servis in 
diagnostiko motorja, 
spremljata jo zvočni 
signal in sporočilo, 
da je zagon motorja 
onemogočen.

Presegli ste dovoljeno omejitev 
vožnje po potrditvi napake v 
sistemu proti onesnaževanju, 
sistem blokade zagona vozila 
preprečuje ponovni zagon 
motorja.

Da bi lahko ponovno zagnali motor, mora delovanje 
obvezno preveriti servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.
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Opozorilna/kontrolna lučka Stanje Vzrok Delovanje/opažanja

Zadnji meglenki Sveti. Ročni izbor. Svetita samo, ko so vključene pozicijske ali zasenčene 
luči.
Pri normalni vidljivosti ju izključite, sicer boste lahko 
kaznovani zaradi prekrška.
Luč je slepeče rdeča.

Zelene opozorilne lučke
ECO Neprekinjeno sveti. Ko se vozilo ustavi (ob rdeči luči, 

v prometnih zastojih ipd.), sistem 
Stop & Start preklopi motor v 
način STOP.

Opozorilna lučka ugasne in motor se samodejno 
ponovno zažene v načinu »START« (Zagon) takoj, ko 
želite speljati.

Nekaj sekund utripa, 
nato ugasne.

Način »STOP« (Zaustavitev) 
trenutno ni na voljo.
ali
Način »START« (Zagon) se vklopi 
samodejno.

Za več informacij o sistemu Stop & Start glejte 
ustrezen razdelek.

Kontrolna lučka 
levega smernika

Utripanje z zvočnim 
opozorilnikom.

Nakaz spremembe smeri 
z obvolansko ročico za 
osvetljevanje vozila.

Premaknite ročico navzdol.

Kontrolna lučka 
desnega smernika

Utripanje z zvočnim 
opozorilnikom.

Nakaz spremembe smeri 
z obvolansko ročico za 
osvetljevanje vozila.

Premaknite ročico navzgor.

Sprednji meglenki Sveti. Ročni izbor. Svetita samo, ko so vklopljene pozicijske ali 
zasenčene luči.
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Kontrolna lučka Stanje Pomen Dejanja/opombe

Zasenčene luči/
dnevne luči

Sveti. Ročni izbor ali samodejni vklop 
luči.

Obroč ročice za luči zavrtite v drugi položaj.

Vklop zasenčenih luči ob 
vključitvi kontakta: dnevne luči 
(odvisno od države nakupa).

Modre opozorilne lučke
Dolge luči Neprekinjeno sveti. Ročico za luči ste pomaknili proti 

sebi.
Povlecite ročico, da ponovno vključite zasenčene luči.

Opozorilna lučka na zaslonu Stanje Pomen Dejanja/opombe

Tempomat Neprekinjeno sveti. Izbran je tempomat. Ročni izbor.
Več informacij o tempomatu najdete v ustreznem 
poglavju.

Omejevalnik 
hitrosti

Neprekinjeno sveti. Omejevalnik je izbran. Ročni izbor.
Več informacij o omejevalniku hitrosti boste našli v 
ustreznem poglavju.

Indikator 
predlagane 
menjave prestave

Neprekinjeno sveti. Priporočilo, ki ne upošteva 
stanja na cesti in gostote 
prometa.

Z ročnim menjalnikom prestavite v ustrezno 
prestavo, da zmanjšate porabo. Voznik je popolnoma 
odgovoren za upoštevanje oz. neupoštevanje 
priporočila sistema.
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Enota za 
predogrevanje 
dizelskega motorja

Neprekinjeno sveti. Zaradi okoljskih pogojev je 
potrebno predogrevanje.

Počakajte, da lučka ugasne, preden zaženete motor.

Voda v filtru za 
dizelsko gorivo

Sveti, sočasno se na 
prikazovalniku izpiše 
sporočilo.

V filtru za dizelsko gorivo je 
prisotna voda.

Filter naj takoj očisti servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.
Več informacij o pregledih in posebej o 
odstranjevanju vode iz filtra za dizelsko gorivo boste 
našli v ustreznem poglavju.
Odvisno od države nakupa.

Ključ za 
vzdrževanje

Neprekinjeno sveti. Kmalu bo napočil čas za servis. Glejte seznam vzdrževalnih pregledov v servisni 
knjižici in garancijskih pogojih.
Vozilo naj pregledajo v servisni mreži CITROËN ali 
usposobljeni servisni delavnici.

Ura Utripa. Nastavljanje ure. Uporabite levi gumb na instrumentni plošči.
Več informacij o nastavitvi datuma in ure najdete v 
ustreznem razdelku.

Opozorilna lučka na zaslonu Stanje Pomen Dejanja/opombe
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Kazalniki
Kazalnik vzdrževanja
Prilagaja interval servisiranja glede na uporabo 
vozila.

Delovanje
Nekaj sekund po vključitvi kontakta se zasveti 
simbol ključa, ki označuje redne vzdrževalne 
preglede vozila. Prikazovalnik kilometrskega 
števca prikazuje število kilometrov, ki jih še 
lahko prevozite do naslednjega rednega 
servisnega pregleda (privzeto zaokrožena 
vrednost).
Termin za servisni pregled se izračuna glede 
na zadnjo ponastavitev kazalnika vzdrževalnih 
pregledov.
Termin za servisni pregled se določi na podlagi 
dveh parametrov:
- skupno prevožena razdalja,
- čas od zadnjega servisnega pregleda.

Pri izračunu preostale razdalje se 
upošteva časovni faktor, ki je odvisen od 
voznikovega načina vožnje.

Do naslednjega rednega servisnega 
pregleda je več kot 1000 km
Primer: do naslednjega servisnega pregleda 
je 4800 km. Ko vključite kontakt, se na 
prikazovalniku za nekaj sekund prikaže:

Do naslednjega rednega servisnega 
pregleda je manj kot 1000 km
Ob vsakem vklopu kontakta nekaj sekund utripa 
simbol ključa za vzdrževanje, na prikazovalniku 
pa je prikazana razdalja, ki jo še lahko prevozite:

Rok za redni servisni pregled je 
potekel

Ob vsakem vklopu kontakta 
nekaj sekund utripa simbol 
ključa za vzdrževanje, na 
prikazovalniku pa je prikazana 
prekoračena prevožena 
razdalja.

Ob delujočem motorju simbol ključa za 
vzdrževanje neprekinjeno sveti, dokler ni 
opravljen servisni pregled.
Pri dizelskih različicah BlueHDi se poleg 
tega opozorila pri vklopu kontakta vklopi tudi 
opozorilna lučka za servis, ki neprekinjeno sveti.

Pri dizelskih različicah BlueHDi se simbol 
ključa za vzdrževanje lahko prikaže že 
predhodno glede na stopnjo poslabšanja 
olja motorja. Stopnja poslabšanja je 
odvisna od načina vožnje vozila.

Nekaj sekund po vključitvi kontakta se 
prikaže količina olja v rezervoarju (odvisno 
od različice), kilometrski števec pa preklopi 
nazaj na običajni prikaz, ki prikazuje skupno in 
dnevno število prevoženih kilometrov.

Nekaj sekund po vključitvi kontakta se 
prikaže količina olja v rezervoarju (odvisno od 
različice) in kilometrski števec preklopi nazaj na 
običajni prikaz. Simbol ključa za vzdrževanje 

neprekinjeno sveti in opozarja na bližajoči se 
servisni pregled.

Ponastavitev na ničlo
Ta postopek bo servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica izvedla po 
vsakem pregledu.
Če vozilo pregledate sami, postopek 
ponastavitve izvedite v naslednjem vrstnem 
redu:
F izklopite kontakt,
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Če želite po tem dejanju odklopiti 
akumulator, zaklenite vozilo in počakajte 
vsaj 5 minut, da se ponastavitev uveljavi.

Kazalnik nivoja motornega 
olja
Ko vključite kontakt, se, odvisno od motorja 
vašega vozila, po podatkih o vzdrževanju za 
nekaj sekund prikaže nivo motornega olja.

Ustrezen nivo olja

Nizek nivo olja

Okvara merilnika nivoja olja

Prikazani nivo olja je pravilen samo, če 
vozilo stoji na vodoravni podlagi, motor pa 
je izključen več kot trideset minut.
Več informacij o kontroli nivojev, posebej 
o kontroli nivoja olja, najdete v ustreznem 
razdelku.

Utripanje lučke OIL-- (Olje) opozarja na 
okvaro merilnika nivoja olja. Delovanje sistema 
naj preveri servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.

Če utripa lučka OIL (Olje) in jo spremljata 
kontrolna lučka za servis, zvočni signal in 
sporočilo na zaslonu, je nivo olja nizek, kar 
lahko poškoduje motor.
Če z merilno palico potrdite nizek nivo olja v 
motorju, ga obvezno dolijte.

F držite pritisnjen gumb za ponastavitev 
števca dnevno prevoženih kilometrov na 
ničlo,

F vklopite kontakt.
Na prikazovalniku kilometrov se prikazuje 
odštevanje.
Ko se na prikazovalniku prikaže »=0«, spustite 
gumb; simbol ključa za vzdrževanje bo izginil.

Gumb za nastavitev 
števca dnevno prevoženih 
kilometrov na ničlo

F Vklopite kontakt in držite 
gumb pritisnjen, dokler se 
ne prikažejo ničle.

Merilnik nivoja goriva

Nivo goriva se preverja ob vsaki vzpostavitvi 
kontakta.
Merilnik je lahko obrnjen na:
- 1: rezervoar za gorivo je poln, približno 

60 litrov.
- 0: v rabi je rezerva, kontrolna lučka 

neprekinjeno sveti. Ko zasveti lučka alarma, 
je v rezervi še približno 8 litrov.
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Več informacij o gorivu je na voljo v 
ustreznem razdelku.

Temperatura hladilne 
tekočine

Kazalnik je pred rdečim poljem: normalno 
delovanje.
V ekstremnih pogojih vožnje ali pri vožnji v 
zelo vročem okolju se kazalnik lahko približa 
rdečemu območju.

Kaj storiti, če je kazalnik v rdečem 
območju:
F upočasnite ali prestavite v prosti tek.

Kaj storiti, če zasveti kontrolna lučka:
F takoj ustavite vozilo in izklopite kontakt. 

Ventilator hladilnika motorja lahko še naprej 
deluje do približno deset minut,

F počakajte, da se motor ohladi, nato 
preverite količino hladilne tekočine in jo po 
potrebi dolijte.

Ker je krogotok hladilne tekočine pod tlakom, 
sledite navodilom, da se izognete tveganju ali 
opeklinam:
F ko izključite motor, pred opravljanjem 

posega počakajte najmanj eno uro,
F odvijte čep za 1/4 vrtljaja, da se zniža tlak,
F ko se tlak dovolj zniža, preverite nivo,
F po potrebi odstranite čep, da dolijete 

tekočino.
Če kazalnik ostane v rdečem območju, naj 
delovanje preveri servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.

Več informacij o nivojih tekočin najdete v 
ustreznem razdelku.

Kazalniki dosega za 
tekočino AdBlue®

Nastavitve in prikaz opozoril
Glede na prag preostale avtonomije vožnje se 
pojavljajo različni nivoji opozoril.
Opozorila se pojavijo vsakič, ko dosežete 
posamezen prag števila kilometrov, in se iz 
občasnega postopoma spremenijo v stalen 
prikaz.
- Prvo opozorilo se pojavi, ko preostala 

avtonomija vožnje znaša 2400 km.
- Drugo opozorilo se pojavi, ko preostala 

avtonomija vožnje znaša manj kot 600 km.
Zadnje opozorilo se pojavi, ko se avtonomija 
vožnje zmanjša na 0 km, pri čemer po ustavitvi 
ne morete več zagnati vozila.

Avtonomija vožnje
F Za prikaz informacij o 

avtonomiji vožnje pritisnite 
ta gumb.

Prek zaslon na dotik:

F izberite meni »Driving 
assistance (Pomoč pri vožnji)«,

F izberite »Diagnostic 
(Diagnostika)«,

F izberite CHECK (Preverjanje).

Pri avtonomiji vožnje nad 5000 kilometrov 
vrednost ni navedena.
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V primeru, da ponovni zagon 
ni mogoč zaradi pomanjkanja 
tekočine AdBlue®

Naprava, ki v skladu s pravili in predpisi 
onemogoča zagon vozila, se samodejno 
aktivira takoj, ko je rezervoar AdBlue® 
prazen.

Če je doseg večji od 2400 km
Ob vklopu kontakta se podatki o dosegu na 
instrumentni plošči ne prikažejo samodejno.

Razdalja, ki jo še lahko prevozite s 
preostalim gorivom v rezervoarju, je med 
2400 in 600 km

Dokler ne dolijete tekočine, se to opozorilno 
sporočilo prikaže med vožnjo vsakih 300 km.
Nivo rezerve je načet; priporočamo, da dolijete 
tekočino takoj, ko je mogoče.

Več podatkov o tekočini AdBlue® (motorji 
BlueHDi), zlasti o dolivanju AdBlue®, 
najdete v ustreznem razdelku.

Če je doseg manjši od 600 km

Dokler ne dolijete tekočine AdBlue, se 
opozorilno sporočilo med vožnjo prikaže vsakih 
30 sekund.
Število kilometrov, ki jih še lahko prevozite, se 
posodobi vsakih 50 prevoženih kilometrov.
Obvezno dolijte tekočino takoj, ko je mogoče, 
še preden se rezervoar popolnoma izprazni; v 
nasprotnem primeru zagon motorja ne bo več 
mogoč.

Več podatkov o aditivu AdBlue® (motorji 
BlueHDi), še posebej o dolivanju 
tekočine, boste našli v ustreznem 
razdelku.

Takoj ob vključitvi kontakta se prižge ta 
opozorilna lučka, spremljata jo zvočni signal in 
sporočilo, ki nakazuje preostali doseg, izražen 
v kilometrih ali miljah, preden je zagon motorja 
onemogočen.

Ob vklopu kontakta zasvetita ta opozorilna 
lučka in opozorilna lučka za servis, spremlja pa 
ju zvočni signal ter začasen prikaz sporočila 
in razdalje na instrumentni plošči z navedbo 
preostale avtonomije v miljah ali kilometrih, 
preden se vklopi blokada zagona vozila.

Onemogočen zagon – okvara zaradi 
pomanjkanja tekočine AdBlue®

Dosežena je raven 0 tekočine.
Izpusti izpušnih plinov vašega vozila niso več 
v skladu s predpisi Euro 6 in motorja ni več 
mogoče zagnati.

Da boste lahko zagnali motor, morate 
v rezervoar doliti vsaj 5 litrov tekočine 
AdBlue®. Potrebno količino aditiva lahko 
dolije tudi servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.

Več podatkov o aditivu AdBlue® (motorji 
BlueHDi), še posebej o dolivanju 
tekočine, je na voljo v ustreznem razdelku.

V primeru zaznave napake 
protionesnaževalnega sistema 
SCR

Po potrditvi napake v delovanju 
protionesnaževalnega sistema SCR se 
po 1100 prevoženih kilometrih samodejno 
vklopi naprava za preprečevanje zagona 
vozila.
Delovanje sistema naj čim prej 
preveri servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.
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Potovalni računalnik

V primeru zaznane napake delovanja

Če gre za začasno napako, opozorilo 
izgine v teku naslednje vožnje po 
opravljeni samodiagnostični kontroli 
sistema proti onesnaževanju SCR.

Prižgejo se te opozorilne lučke, hkrati se 
oglasi zvočni signal in prikaže se sporočilo 
»Emissions fault (Napaka sistema proti 
onesnaževanju)«.
Opozorilo se sproži med vožnjo, ko je napaka 
zaznana prvič, nato ob vklopu kontakta 
pri naslednjih vožnjah, dokler napaka ni 
odpravljena.

Med fazo še dovoljene vožnje (med 1100 km 
in 0 km)

Če je potrjena okvara sistema SCR (po 
prevoženih 50 km) s stalnim prikazom sporočila 
o napaki, zasvetita opozorilni lučki in utripa 
opozorilna lučka UREA, spremlja jih zvočni 
signal in prikaz sporočila, ki nakazuje preostalo 
avtonomijo v kilometrih ali miljah.

Med vožnjo se sporočilo prikaže 
vsakih 30 sekund, dokler napaka 
protionesnaževalnega sistema SCR ni 
odpravljena.
Opozorilo se ponovi ob vključitvi kontakta.
Takoj ko je mogoče, se obrnite na servisno 
mrežo CITROËN ali usposobljeno servisno 
delavnico.
V nasprotnem primeru vozila ne boste mogli 
več zagnati.

Onemogočen zagon vozila

Ob vsakem vklopu kontakta se prižgejo te 
opozorilne lučke in opozorilna lučka UREA 
utripa, spremljata pa jo zvočni signal in 
sporočilo »Emissions fault: Starting prevented 
(Okvara sistema proti onesnaževanju: 
onemogočen zagon)«.

Presegli ste omejitev dovoljenega števila 
kilometrov vožnje: naprava za preprečitev 
zagona onemogoča zagon motorja.

Da bi lahko ponovno zagnali motor, se morate 
obvezno obrniti na servisno mrežo CITROËN 
ali usposobljeno servisno delavnico.

Reostat za osvetlitev
F Ko so luči vklopljene, 

pritisnite gumb za 
nastavitev osvetlitve 
instrumentne plošče 
in upravljalnih tipk. Pri 
najšibkejši (ali najmočnejši) 
osvetlitvi spustite ta gumb 
in ga ponovno pritisnite, če 
želite osvetlitev povečati 
(ali zmanjšati).

Ko dosežete želeno jakost osvetlitve, spustite 
gumb.
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S pritiskanjem gumba na koncu ročice za 
brisalnike vetrobranskega stekla se lahko 
pomikate po različnih prikazovalnikih informacij 
potovalnega računalnika, odvisno od zaslona.

Zavihek »Vehicle (Vozilo)« s podatki o 
avtonomiji vožnje, trenutni porabi goriva in 
preostalo razdaljo.

Zavihek »1« (1. pot) s podatki za povprečno 
hitrost, povprečno porabo goriva in prevoženo 
razdaljo za 1. pot.

Zavihek »2« (pot 2) z enakimi podatki za 2. pot.

Ponastavitev na ničlo
F Ko se na zaslonu prikaže želena pot, za več 

kot dve sekundi pritisnite ročico.

Nekaj definicij
Avtonomija vožnje: prikaže število kilometrov, 
ki jih lahko prevozite s preostankom goriva v 
posodi (glede na povprečno porabo zadnjih 
prevoženih kilometrov).

Če se črtice namesto številke prikazujejo 
dalj časa, naj delovanje preveri servisna 
mreža CITROËN.

Prikazana vrednost se lahko razlikuje 
glede na spremembo v načinu ali podlagi 
vožnje.

Ko je v posodi goriva za manj kot 30 km vožnje, 
se prikažejo črtice. Ko dolijete najmanj 10 litrov 
goriva, se število kilometrov ponovno izračuna, 
nov izračun pa se prikaže, če je v posodi goriva 
za najmanj 100 km vožnje.

Trenutna poraba: je izračunana in prikazana 
le pri prekoračeni hitrosti 30 km/h.
Povprečna poraba: povprečna poraba 
goriva od zadnje ponastavitve potovalnega 
računalnika.
Prevožena razdalja: prikazuje razdaljo, 
ki je bila prevožena od zadnje nastavitve 
računalnika na ničlo.
Preostala razdalja: je izračunana glede na 
končni cilj, ki ga je vnesel uporabnik. Ko je 
vklopljena navigacija, ga navigacijski sistem 
samodejno preračuna.
Povprečna hitrost: povprečna hitrost od 
zadnje ponastavitve potovalnega računalnika 
(pri vklopljenem kontaktu).

Nastavitev datuma in ure
Sredinska konzola brez 
zaslona

Uro nastavite s pomočjo levega gumba na 
sklopu upravljalnih elementov.

F Zavrtite v levo: utripajo minute.
F Zavrtite v desno za povečevanje minut 

(ko zavrtite gumb v desno, ga pridržite za 
hitrejše pomikanje).

F Zavrtite v levo: utripajo ure.
F Zavrtite v desno za povečevanje ur (ko 

zavrtite gumb v desno, ga pridržite za 
hitrejše pomikanje).

F Zavrtite v levo: prikaže se 24- ali 12-urni 
način prikaza.

F Zavrtite v desno, da izberete 24- ali 12-urni 
način prikaza.

F Zavrtite v levo, da dokončate nastavljanje 
ure.

Če gumba ne pritiskate približno 30 sekund, se 
ponovno prikaže običajni zaslon.
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Sredinska konzola z 
zaslonom

Zaporedje prikaza ure je odvisno od modela 
(različice). Dostop do nastavitve datuma je 
na voljo samo, če model oziroma različica 
omogoča besedni zapis datuma.

Zaslon C

F Pritisnite na tipko MENU (Meni).

Zaslon na dotik

F Izberite meni »Configuration 
(Konfiguracija)«.

F Na drugi strani pritisnite na 
»Time/Date (Ura/Datum)«.

F Izberite »Adjust time (Nastavi čas)« 
ali »Adjust date (Nastavi datum)« in 
s pomočjo številčnice nastavite želene 
podatke ter potrdite.

F Za izhod pritisnite na »Confirm 
(Potrdi)«.

F S puščicami izberite funkcijo 
PERSONALISATION CONFIGURATION 
(Personalizacija – konfiguracija).

F Pritisnite gumb OK (V redu), da potrdite 
izbiro.

F S puščicami izberite funkcijo DISPLAY 
CONFIGURATION (Konfiguracija prikaza).

F Pritisnite gumb OK (V redu), da potrdite 
izbiro.

F S puščicami izberite funkcijo ADJUST 
DATE AND TIME (Nastavitev datuma in 
ure).

F Pritisnite gumb OK (V redu), da potrdite 
izbiro.

F Nastavitve prilagodite eno za drugo in 
potrdite z gumbom OK (V redu).

F Nato kliknite zavihek OK (V redu) na 
zaslonu in potrdite.
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Ključ

Z njim lahko zaklenete in odklenete ključavnice 
na vozilu, odprete in zaprete čep posode za 
nalivanje goriva ter zaženete in izključite motor.

Daljinski upravljalnik
Razpiranje/zapiranje 

Če ne pritisnete na gumb, lahko poškodujete 
mehanizem ključa.

Preprečite, da bi daljinski upravljalnik 
prišel v stik z maščobo, prahom, dežjem 
ali vlago.
Na ključ (obroč za obeske) ne obešajte 
težkih predmetov, ker lahko zaradi 
prevelike navpične obremenitve, ko je 
ključ v kontaktni ključavnici, povzročijo 
motnje v delovanju.

Odklepanje

S pritiskom na ta gumb odklenete vsa 
vrata svojega vozila.

Smerniki dvakrat utripnejo.

Odklepanje kabine ali vozila

Ko prvič pritisnete ta gumb, se 
odklenejo sprednja vrata.
Ko drugič pritisnete ta gumb, se 
odklenejo vsa vrata vozila.

Smerniki dvakrat utripnejo.

Odklepanje tovornega 
prostora

S pritiskom na ta gumb se odklenejo 
vsa zadnja vrata.

Previdnostni ukrepi

Za odklepanje samo tovornega prostora:
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F Pritisnite na ta gumb, da v celoti 
zaklenete vozilo.

F Pritisnite na ta gumb, da 
odklenete tovorni prostor. 
Zaklenjeni ostaneta samo 
sprednji vrati.

Zaklepanje
S pritiskom na ta gumb zaklenete vsa 
vrata svojega vozila.

Dodatno zaklepanje
Ko drugič pritisnete na gumb daljinskega 
upravljalnika s simbolom zaprte ključavnice v 
petih sekundah po zaklepanju vozila, dodatno 
zaklenete vozilo.
Ko dodatno zaklenete vozilo, za približno dve 
sekundi zasvetijo smerniki.
Ko je vozilo dodatno zaklenjeno, notranje 
in zunanje ročice na vratih ne delujejo. Ne 
puščajte nikogar v vozilu, ko je to dodatno 
zaklenjeno.

Zamenjava baterije

Če je baterija izpraznjena, se oglasi zvočni 
signal in na zaslonu se izpiše sporočilo.
Za zamenjavo baterije odpnite ohišje pri nosilcu 
ključa s pomočjo kovanca.

Če daljinski upravljalnik kljub zamenjavi baterije 
ne deluje, ga je treba ponovno inicializirati.
Neustrezna nadomestna baterija lahko 
povzroči okvaro daljinskega upravljalnika.

Uporabljajte samo baterije, ki jih priporoča 
servisna mreža CITROËN ali baterije 
enake vrste.
Baterij daljinskega upravljalnika ne mečite 
v smeti, ker vsebujejo okolju škodljive 
kovine.
Odnesite jih k zastopniku za CITROËN 
ali na drugo zbirno mesto, ki je temu 
namenjeno.

Ponovna inicializacija 
daljinskega upravljalnika
Po zamenjavi baterije daljinskega upravljalnika 
ali po odklopu akumulatorja boste morali 
ponovno inicializirati daljinski upravljalnik.

F Pred uporabo daljinskega upravljalnika 
počakajte vsaj eno minuto.

Smerniki enkrat utripnejo.
Če katera od vrat niso povsem zaprta (prevoz 
dolgega tovora), centralno zaklepanje ne 
deluje.

Če vozilo dodatno zaklenete z daljinskim 
upravljalnikom v notranjosti vozila, se ob 
zagonu vozila ponovno vklopi običajno 
zaklepanje.

Tip baterije: CR1620/3-voltna.
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Če izgubite ključe, daljinski upravljalnik
Obiščite servisno mrežo CITROËN ter 
predložite prometno dovoljenje in osebni 
dokument ter, če je mogoče, nalepko s 
kodo ključev.
Na podlagi kode ključa in kode 
transponderja vam bodo v servisni mreži 
CITROËN naročili nov ključ.

F Vstavite ključ v kontaktno ključavnico, 
tako da so gumbi daljinskega upravljalnika 
(simboli ključavnice) obrnjeni proti vam.

F Vključite kontakt.
F V desetih sekundah pritisnite na simbol 

zaprte ključavnice in zadržite pritisk najmanj 
pet sekund.

F Izključite kontakt.
F Pred uporabo daljinskega upravljalnika 

počakajte vsaj eno minuto.
Daljinski upravljalnik ponovno deluje.

Protivlomna zaščita
Ne spreminjajte sistema elektronske 
zaščite, saj lahko povzročite nepravilno 
delovanje.
Pri različicah s kontaktno ključavnico ne 
pozabite izvleči ključa in zavrteti volana, da 
blokirate volanski drog.

Daljinski upravljalnik
Visokofrekvenčni daljinski upravljalnik je 
občutljiv sistem. Ne pritiskajte gumbov po 
nepotrebnem, ker lahko nehote in nevede 
odklenete vozilo.
Ne pritiskajte gumbov daljinskega 
upravljalnika zunaj dosega vozila in če 
vozilo ni v vašem vidnem polju. V tem 
primeru lahko daljinski upravljalnik preneha 
delovati in ga je treba ponovno inicializirati.
Daljinski upravljalnik ne more delovati, 
če je ključ v ključavnici volana, čeprav je 
kontakt izklopljen.

Zaklepanje vozila
Če so vrata med vožnjo zaklenjena, 
je v nujnih primerih otežen dostop do 
potniškega prostora.
Zaradi varnosti (otroci v vozilu) odstranite 
ključ iz ključavnice ali vzemite elektronski 
ključ vsakič, ko zapustite vozilo, pa čeprav 
le za kratek čas.

Ob nakupu rabljenega vozila
Obrnite se na servisno mrežo CITROËN, 
kjer bodo opravili postopek shranjevanja 
ključev v pomnilnik, tako boste lahko 
prepričani, da je zagon motorja vozila 
možen samo z vašimi ključi.
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Sprednja vrata
Iz zunanjosti vozila

Iz notranjosti vozila

Stranska drsna vrata Od zunaj
F Ročaj potegnite k sebi in nato nazaj, da 

odprete stranska vrata. Med premikanjem 
nazaj jih pridržite, dokler ne dosežejo točke 
upora in ostanejo odprta.

Mehanski sistem preprečuje, da 
bi se leva stranska vrata odprla, 
medtem ko je loputa odprtine za 
polnjenje goriva odprta.

Od znotraj
F Z ročico odklenite in odprite stranska vrata 

in jih pridržite pri pomikanju proti zadnjemu 
delu vozila, dokler ne dosežejo točke upora. 
Če želite zadržati vrata v odprtem položaju, 
jih pomaknite prek točke upora.

Ponovno zaprite stranska vrata 
tako, da jih z ročico pomaknete 
proti sprednjemu delu vozila prek 
točke upora. Nato z vdolbino 
na zgornjem delu stebrička vrat 
pridržite vrata, dokler se ne 
zaskočijo.
Za drsno pomikanje vrat ne 
uporabljajte ročaja za oprijem.

F Zaklenite/odklenite vozilo z daljinskim 
upravljalnikom.

F Če daljinski upravljalnik ne deluje, vstavite 
kovinski ključ v ključavnico vrat na voznikovi 
strani.

F Za odklepanje in odpiranje vrat uporabite 
ročico za odpiranje na ustreznih vratih.
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Nič ne sme ovirati vrat pri talnem vodilu, 
da se lahko neovirano zaprejo.
Če je vaše vozilo parkirano na nagibu, 
pridržite drsna stranska vrata pri 
pomikanju. Vrata se lahko odpirajo ali 
zapirajo hitreje zaradi nagnjenega terena, 
kar lahko privede do poškodb.
Iz varnostnih in funkcionalnih razlogov 
stranska drsna vrata med vožnjo ne smejo 
biti odprta.

Dostop v primeru okvare 
akumulatorja
Sprednja in stranska 
sopotnikova vrata

V primeru motenj v delovanju akumulatorja ali 
centralnega zaklepanja mehansko zaklenite 
vrata s ključavnico.
F Če želite odpreti vrata in izstopiti iz vozila, 

povlecite ročico na notranji strani vrat.
F Če želite zakleniti vrata, vstavite ključ v 

ključavnico na stebričku vrat in ga zavrtite 
za osmino vrtljaja.

Voznikova vrata
F Vstavite ključ v ključavnico in ga zavrtite v 

desno, da zaklenete vrata, ali v levo, da jih 
odklenete.

Prtljažna vrata
Odpiranje
Od zunaj 
Prtljažnik se odklepa in zaklepa od zunaj s 
pomočjo daljinskega upravljalnika.

F Če ga želite odpreti, pritisnite stikalo pod 
pokrovom, nato dvignite dvižna vrata 
prtljažnika.

Uporabite notranji ročaj za oporo, da zaprete 
dvižna vrata prtljažnika, ko so v dvignjenem 
položaju.
F Med zapiranjem vodite dvižna vrata 

prtljažnika, dokler ne dosežejo točke 
ravnotežja, nato jih potisnite, da se v celoti 
zaprejo.
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Iz notranjosti vozila
(stikalo za zasilno odklepanje)
V primeru motnje v delovanju centralnega 
zaklepanja stikalo omogoča odklepanje 
prtljažnih vrat iz notranjosti vozila.

Zadnje steklo na dvižnih vratih prtljažnika
Skozi zadnje steklo imate 
neposreden dostop do zadnjega 
dela vozila, ne da bi odpirali 
dvižna vrata prtljažnika.

Odpiranje

Zapiranje
F Zadnje steklo zaprete tako, da pritisnete na 

sredino stekla in ga do konca zaprete.

Dvižnih vrat prtljažnika in zadnjega 
stekla ne morete odpreti istočasno, saj 
tako preprečite poškodbe stekla in same 
odprtine.

F V odprtino med prtljažnimi vrati in podom 
vstavite majhen izvijač. Za odklepanje 
ključavnice premaknite ročico v levo, nato 
potisnite prtljažna vrata navzven.

F Potem, ko ste odklenili vozilo z daljinskim 
upravljalnikom ali ključem, pritisnite na to 
ročico, dvignite zadnje steklo in ga odprite.

Zadnja krilna vrata

Zadnja krilna vrata so asimetrična (2/3 - 1/3), z 
ožjo stranjo na desni strani.
Opremljena so s sistemom centralnega 
zaklepanja.
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Od zunaj
F Odprete jih tako, da ročaj potegnete proti sebi.

F Potisnite ročico, da odprete desno polovico 
vrat.

F Pri zapiranju začnite z desno polovico vrat, 
nato zaprite levo polovico vrat.

Zadnji odbijač je ojačan z zadnjo strešno 
loputo, da služi kot stopnica za vzpenjanje 
v vozilo.

Ko je na vlečno kljuko priklopljena 
prikolica, morda ne boste mogli odpreti 
krilnih zadnjih vrat. Za odpiranje morate 
odklopiti prikolico.

Med vožnjo so lahko desna vrata odprta 
za lažji prevoz dolgega tovora. Leva vrata 
so zaprta s pomočjo posebne »rumene« 
ključavnice, ki je nameščena na podnožje 
vrat. Zaprtih vrat nikoli ne uporabljajte za 
zadrževanje tovora.
Za vožnjo z odprtimi desnimi vrati je 
potrebno posebno dovoljenje. Upoštevajte 
varnostna pravila za opozarjanje drugih 
udeležencev v prometu.

Odpiranje za približno 180°
Sistem zanke omogoča, da se vrata lahko 
odprejo med približno 90° in približno 180°.

F Ko so vrata odprta, povlecite rumeno 
stikalo.

Ko zaprete vrata, se zanka samodejno vtakne 
nazaj na svoje mesto.
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Zadnja vrata, odprta 
za 90° pri parkiranem 
vozilu, zakrivajo zadnje 
luči. V tem primeru 
vozilo označite z 
varnostnim trikotnikom 
ali drugim predmetom, 
v skladu z domačimi 
predpisi in zakonodajo, 
da opozorite ostale 
udeležence v prometu, 
ki vozijo v isto smer.

Iz notranjosti vozila
F Če je vozilo z njo opremljeno, povlecite 

ročico proti sebi in odprite leva vrata.

Zadnja strešna loputa
Ta strešna loputa na zadnjem delu je združljiva 
samo s stranskimi krilnimi vrati.

Če želite odpreti zadnjo strešno loputo:
F dvignite ročico s stikala,
F sprostite stikalo tako, da pritisnete na 

zadnjo strešno loputo (navzdol) in sprostite 
kljuko,

F dvignite zadnjo strešno loputo,
F pomaknite jo prek točke upora, tako da se 

zadnja strešna loputa zaskoči s podpornimi 
oporniki.

Nikoli ne vozite brez nameščenih 
opornikov.

Če želite zapreti zadnjo strešno loputo:
F preverite, ali je podporna prečka ustrezno 

zaskočena,
F znižajte zadnjo strešno loputo,
F medtem, ko pritiskate na zadnjo strešno 

loputo (navzdol), vzemite dva vzmetna 
obroča in nato namestite kljuko v njeno 
ohišje,

F znižajte črno ploščo, da se zadnja strešna 
loputa zaskoči.

Zaklepanje zadnje strešne loputa zagotovi 
tesen stik s tesnilom in zagotavlja tesnjenje 
brez hrupa.

Oporni drog
Ko odprete loputo na zadnjem delu strehe, 
lahko uporabljate oporni drog za prevoz 
dolgega tovora.
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F Oporni drog razprete tako, da dvignete 
ročico.

F Z roko ga pospremite do stebrička vrat.
F Z eno roko zadržite dolg tovor, ki ga želite 

prevažati, in ga dvignite, nato z drugo roko 
namestite oporni drog.

F Preverite, ali je drog dobro pritrjen, tako da 
pritisnete ročico navzdol prek točke upora in 
trdno pritrdite tovor.

Za pritrdišči lahko uporabite stranska nosilca.

Tovora nikoli ne pritrjujte na loputo na zadnjem 
delu strehe.

Zadnji odbijač je ojačan, zato ga lahko 
uporabite kot stopnico pri vstopanju v 
vozilo.

Med vožnjo mora biti oporni drog vedno 
nameščen in pritrjen.
Zadnja vrata se zaklenejo samo, če je 
oporni drog pravilno nameščen.
Če je loputa na zadnjem delu strehe 
odprta, bodite previdni pri vožnji skozi 
nizke podvoze.
Tovora nikoli ne naslanjajte neposredno 
na zadnja vrata.
Upoštevajte varnostna pravila za 
opozarjanje drugih udeležencev v 
prometu.
Loputo na zadnjem delu strehe 
uporabljajte samo za prevoz na kratke 
razdalje.

Centralno zaklepanje

Stikalo ne deluje, če ste vozilo zaklenili z 
daljinskim upravljalnikom ali s ključem od zunaj.
Vrata lahko še vedno odprete od znotraj.

Dioda upravljalnega stikala:
- utripa, kadar so vrata zaklenjena, vozilo 

miruje, motor pa je izključen;
- zasveti, kadar so vrata zaklenjena in 

vključite kontakt.

Če so vrata med vožnjo zaklenjena, 
je v nujnih primerih otežen dostop do 
potniškega prostora.

Z enim pritiskom na gumb zaklenete vozilo s 
centralnim zaklepanjem, ko so zaprta vsa vrata 
vozila.

S ponovnim pritiskom tega gumba odklenete 
vozilo s centralnim odklepanjem.

Tovorni prostor

Pritisnite na gumb za zaklepanje/odklepanje 
na zadnjih vratih, ne glede na to, ali je kabina 
zaklenjena ali ne.

Vrata lahko še vedno odprete od znotraj.
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Ko speljete in dosežete hitrost približno 
10 km/h, sistem zaklene vozilo. Ob tem se 
oglasi značilen zvok za centralno zaklepanje. 
Dioda gumba na osrednji čelni plošči zasveti.
Če med vožnjo odprete katerakoli vrata, se 
odklene celotno vozilo.

Vklop/izklop sistema

Vključite kontakt in pridržite ta gumb, da 
vklopite ali izklopite funkcijo.

Če zasveti ta opozorilna lučka, 
preverite, ali so vsa vrata vozila 
pravilno zaprta.

Alarmna naprava

Zaklepanje vozila z alarmno 
napravo
Vključitev alarmne naprave
F Izključite kontakt in izstopite iz vozila.
F V petih minutah po izstopu iz vozila vključite 

alarmno napravo, tako da zaklenete ali 
dodatno zaklenete vozilo z daljinskim 
upravljalnikom. Rdeča dioda na gumbu 
utripne vsako sekundo.

Izklop alarmne naprave
F Odklenite vozilo z daljinskim upravljalnikom 

ali vključite kontakt; rdeča dioda ugasne.

Zaklepanje vozila z vklopom 
samo zunanje zaščite
Če želite med odsotnostjo pustiti priprto okno 
ali žival v vozilu, morate izbrati samo zunanjo 
zaščito.

F Izključite kontakt.

Sprožitev alarmne naprave
Oglasi se sirena alarmne naprave, smerniki 
utripajo približno 30 sekund in rdeča dioda hitro 
utripa.
F Za izklop alarmne naprave vstavite ključ in 

vključite kontakt.

Protivlomna zaščita
Zaklepanje med vožnjo

Če je vaše vozilo opremljeno z alarmno 
napravo, slednja omogoča dve vrsti zaščite:
- zunanja zaščita: oglasi se v primeru 

odpiranja sprednjih/zadnjih vrat ali pokrova 
motornega prostora,

- notranja zaščita: oglasi se ob spremembi 
zasedenosti prostora v potniškem prostoru 
(razbito okno ali premikanje v notranjosti 
vozila).

Če je vaše vozilo opremljeno s pregradno 
steno, v tovornem prostoru notranja zaščita ne 
deluje.

F V desetih sekundah pritisnite na gumb, da 
začne rdeča dioda neprekinjeno svetiti.

F Izstopite iz vozila.
F V petih minutah vključite alarmno napravo, 

tako da zaklenete ali dodatno zaklenete 
vozilo z daljinskim upravljalnikom (rdeča 
dioda utripne vsako sekundo).
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Zaklepanje vozila brez 
alarmne naprave
F Vstavite ključ v ključavnico voznikovih vrat 

in zaklenite vozilo.
Pred pranjem vozila ne nastavljajte alarmne 
naprave.

Okvara daljinskega upravljalnika
Če je alarmna naprava nastavljena, daljinski 
upravljalnik pa ne deluje:
F S ključem odklenite vrata in jih odprite. 

Alarmna naprava se sproži.
F V desetih sekundah vključite kontakt. 

Alarmna naprava se izklopi.

Motnja v delovanju
Če ob vključitvi kontakta rdeča dioda sveti še 
deset sekund, opozarja na napako na priključku 
sirene.
Delovanje sistema naj preveri servisna mreža 
CITROËN.

Samodejna vključitev alarmne naprave
Alarmna naprava se vključi samodejno 
približno dve minuti zatem, ko se zaprejo 
zadnja odprta vrata, kar je odvisno od države, 
v kateri je bilo vozilo prodano.

Ne posegajte v sistem alarmne naprave, 
ker lahko pride do nepravilnega delovanja.

Po desetih zaporednih sprožitvah alarmne 
naprave se (pri enajsti sprožitvi) alarm izklopi. 
Ponovite postopek za vključitev alarmne 
naprave.

Da bi se izognili sprožitvi alarmne naprave ob 
odpiranju vrat predhodno ponovno pritisnite 
na gumb za odklepanje na daljinskem 
upravljalniku.

Stekla zadaj

F Za odpiranje zadnjih stekel nagnite ročico, 
nato pa jo potisnite do konca, da zaklenete 
stekla v odprtem položaju.

Električni pomik stekel

Ročni način
Nežno pritisnite ali povlecite stikalo do točke 
upora. Ob sprostitvi stikala se okno zaustavi.

Samodejni način
Ta način delovanja je na voljo na 
voznikovi strani, odvisno od različice.

Ta način delovanja je na voljo na 
voznikovi in sovoznikovi strani.

Pritisnite ali povlecite stikalo prek točke upora. 
Steklo se popolnoma odpre ali zapre, ko 
spustite stikalo. Ponoven pritisk stikala ustavi 
pomik stekla.
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Električni pomik stekel se izklopi:
- približno 45 sekund po izklopu kontakta,
- ko odprete ena od sprednjih vrat, če je 

kontakt izklopljen.

Sistem proti priprtju
Če steklo med dviganjem naleti na oviro, se 
ustavi in znova delno spusti.

Ponovna inicalizacija
Po ponovnem priklopu akumulatorja ali v 
primeru motnje v delovanju morate ponovno 
inicializirati sistem proti priprtju.
F Steklo povsem spustite in ga nato dvignite. 

Z vsakim pritiskom se pomakne navzgor za 
nekaj centimetrov. To ponavljajte, dokler se 
popolnoma ne zapre.

F Pritisk na stikalo zadržite vsaj še eno 
sekundo potem, ko se je steklo že zaprlo in 
se dvignilo do konca.

Sistem proti priprtju med temi postopki ne 
deluje.

V primeru stika pri dviganju stekel steklo 
ponovno spustite s pritiskom na ustrezno 
stikalo.
Preden voznik pritisne na eno od stikal za 
pomik stekla na vratih sopotnikov, naj se 
prepriča, ali stekla pri dviganju (zapiranju) 
nič ne ovira in ali lahko to stori brez 
nevarnosti za sopotnike.
Voznik naj preveri, ali sopotniki pravilno 
uporabljajo stikala za pomik stekel.
Pri odpiranju in zapiranju stekel bodite še 
posebej pozorni na otroke.
Ko nekajkrat zaporedoma poskušate 
zapreti/odpeti steklo s stikalom za 
električni pomik stekla, se vklopi zaščitni 
sistem, ki omogoča samo zapiranje stekla. 
Ko se steklo zapre, počakajte približno 
40 minut. Po preteku tega časa bo stikalo 
ponovno delovalo.
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Nastavitev volanskega obroča

F Ko vozilo miruje, volanski obroč odklenete 
tako, da potegnete stikalo.

F Prilagodite višino in globino volanskega 
obroča in ga zaklenite tako, da potisnete 
stikalo do konca navzdol.

Vzvratna ogledala
Ročno nastavljanje zunanjih 
vzvratnih ogledal

Nastavljanje zunanjih vzvratnih 
ogledal z električnim pomikom

F Za izbor ustreznega vzvratnega ogledala 
premaknite stikalo v desno ali v levo.

F Za nastavitev vzvratnega ogledala lahko 
stikalo premikate v štiri smeri.

F Stikalo namestite nazaj v srednji položaj.

Električno zapiranje/
razpiranje
Pri zaustavljenem vozilu in vklopljenem 
kontaktu lahko zunanji vzvratni ogledali 
električno zaprete ali razprete iz notranjosti 
vozila:
F stikalo namestite v srednji položaj,
F stikalo zavrtite navzdol.

F Za nastavitev zunanjega vzvratnega 
ogledala pomaknite ročico v eno od štirih 
smeri.

Pri parkiranem vozilu lahko zunanji ogledali 
ročno poklopite.
Ogledali nista opremljeni s funkcijo 
samodejnega odrosevanja.
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Ogrevanje vzvratnih ogledal
Ogledala z električnim nastavljanjem in 
preklopom so lahko tudi ogrevana.

F Pritisnite na gumb za ogrevanje 
zadnjega stekla.

Prisilni poklop
Če ogledalo pri stoječem vozilu izskoči iz 
ohišja, ga ročno potisnite nazaj v prvotni 
položaj ali uporabite električno stikalo.

Vzvratno ogledalo (ročno 
nastavljivo)

Ogledalo za pregled nad zadnjimi sedeži

To ogledalo, nameščeno nad vzvratnim 
ogledalom, omogoča vozniku in sopotniku na 
sprednjem sedežu popoln pregled nad vsemi 
zadnjimi sedeži.
Pritrjeno je z lastnim krogličnim zglobom in 
ga zlahka obračate. Omogoča pregled nad 
zadnjim delom potniškega prostora.
Uporabite ga lahko tudi za boljšo vidljivost pri 
premikanju vozila ali med prehitevanjem.

Notranje vzvratno ogledalo lahko nastavite v 
dva položaja:
- za dnevno vožnjo (običajen položaj),
- za nočno vožnjo (zasenčen položaj).
Iz enega položaja v drugega ga preklopite z 
ročico na njegovem spodnjem robu.

Sprednja sedeža
Nastavitve
Naprej/nazaj

F Privzdignite ročico in pomaknite sedež 
naprej ali nazaj.

Spreminjanje naklona naslonjala za hrbet

F S hrbtom se naslonite na naslonjalo za 
hrbet, ročico pritisnite naprej in nastavite 
želeni naklon.
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Višina sedeža (voznik)

Višina naslona za glavo

F Pri ponovni namestitvi naslona za glavo 
vstavite vodili naslona v odprtini, navpično 
na naslonjalo sedeža.

Nikoli ne vozite z odstranjenimi nasloni za 
glavo; poskrbite, da so na svojem mestu in 
pravilno nastavljeni.

Naslon za roko

Stikalo za ogrevanje 
sprednjih sedežev

Ko temperaturi sedežev in potniškega 
prostora dosežeta želeni nivo, lahko 
funkcijo izklopite; manjša poraba 
elektrike omogoča manjšo tudi porabo 
goriva.

F Če želite povišati sedež, potegnite stikalo 
navzgor in odvzemite svojo težo iz sedeža.

F Če želite znižati sedež, potegnite stikalo 
navzgor in pritisnite na sedež.

F Če želite naslon za glavo dvigniti, ga 
pomaknite navpično navzgor.

F Spustite ga tako, da pritisnete na gumb in 
ga potisnete navzdol.

Nastavitev vzglavnika je pravilna, če je njegov 
zgornji rob v višini temena.
F Če ga želite odstraniti, pritisnite na gumb in 

vzglavnik povlecite navzgor.

F Za nastavitev naslona za roko v pokončni 
položaj ga dvigujte, dokler se ne zaskoči.

F V položaj za uporabo ga vrnete tako, da ga 
spustite navzdol.

F Če želite naslon za roko odstraniti, pritisnite 
na gumb za zaklepanje, ko je naslon za roko 
v pokončnem položaju, in ga odstranite.

F Če želite naslon za roko namestiti nazaj, ga 
pripnite v pokončni položaj.

F Če je vozilo opremljeno s pomožno konzolo 
in naslonom za roko, odstranite konzolo ali 
naslon, da preklopite sopotnikov sedež v 
položaj za mizico.

Vsak sprednji sedež je lahko opremljen s 
stikalom na zunanji strani sedeža.

Pri sedežni klopi 2+1 lahko s 
stikalom na voznikovem sedežu 
vklopite ali izklopite ogrevanje 
zunanjega sedeža sedežne klopi.

Pritisnite za začetek ogrevanja.
Ponovno pritisnite za izklop ogrevanja.
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Individualni sopotnikov sedež Potniška kabina Extenso

Poklop naslonjala za hrbet

Dvig naslonjala
F Ročico povlecite naprej in nato dvignite 

naslonjalo za hrbet, dokler se ne zaskoči.

Naslonjalo za hrbet individualnega 
sopotnikovega sedeža je mogoče zložiti, za 
prevoz zelo dolge opreme.

F Ročico povlecite naprej in poklopite 
naslonjalo.

Sredinski sedež
Opremljen je s 3-točkovnim varnostnim 
pasom s samodejnim navojem, ki je pritrjen na 
zadrževalnik prtljage za voznikom.

Položaj za »mobilno pisarno«

F Povlecite za jeziček na spodnjem robu 
sedeža, da spustite naslonjalo za hrbet, 
ki vsebuje ploščo za pisanje, opremljen s 
trakom.

Funkcije ne uporabljajte, ko sedež ni 
zaseden.
Osebam z občutljivo kožo je odsvetovana 
daljša uporaba.
Pri osebah, ki imajo spremenjeno zaznavo 
toplote (bolezen, jemanje zdravil itd.), 
obstaja nevarnost opeklin.
V primeru uporabe materialov z 
izolacijskimi lastnostmi, npr. sedežnih 
blazin ali sedežnih prevlek, obstaja 
nevarnost pregrevanja sistema.
Sistema ne uporabljajte:
- če imate mokra oblačila,
- če uporabljate otroške sedeže.
Da ne bi poškodovali grelne plošče 
sedeža:
- na sedež ne polagajte težkih 

predmetov,
- na sedežu ne klečite ali stojte,
- na sedež ne polagajte ostrih 

predmetov,
- po sedežu ne zlivajte tekočin.
V izogib kratkemu stiku:
- za čiščenje sedeža ne uporabljajte 

tekočih sredstev,
- nikoli ne uporabljajte funkcije 

ogrevanja, ko je sedež vlažen.
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F Če želite zamenjati naslonjalo za hrbet, 
potegnite za jeziček in vodite naslonjalo za 
hrbet, dokler se ne zaskoči.

Pri tem pazite, da se jeziček ne zatakne pod 
sedežem.

Prostor za shranjevanje pod sedeži

Kadar postavite sedež v položaj za 
sedenje, se prepričajte, da imajo potniki 
dostop do varnostnega pasu in zaponke.

Stranski sedež

Zložljiv položaj

V zložljivem položaju je največja dopustna teža 
na naslonjalih za hrbet 50 kg.

Če želite sedež dvigniti, dvigajte naslonjalo za 
hrbet, dokler se sedež ne zaskoči v položaj na 
tleh.

F Za dostop do prostora za shranjevanje 
dvignite srednji sedež. Ta prostor lahko 
zaklenete s ključavnico (ni priložena).

Naslonjalo za hrbet na stranskem sedežu je 
opremljeno s kovinskim ogrodjem.

F Povlecite za jeziček na zgornjem robu 
sedeža poleg naslona za glavo, prekucnite 
in pospremite celoten sklop.

Vgrezne se v pod, na prostor pred prednjim 
sedežem, in tvori neprekinjeno ravno 
nakladalno površino.

Ta položaj omogoča prevoz do 3 m dolgih 
tovorov v vozilu z zaprtimi vrati (3,25 m pri 
različicah z dolgimi medosnimi razdaljami).

Zložen položaj

Ta položaj omogoča prevoz visokih tovorov v 
kabini.

Če želite sedež vrniti v prvotni položaj, potisnite 
rumeno ročico pod sedežem in znižajte sklop, 
dokler se sedež ne zaskoči v položaj na tleh.

F Dvignite rumeno ročico na dnu sedeža, 
da ga odklenete, in dvigajte sklop v zložen 
položaj (sedež dvignjen ob naslonjalo za 
hrbet), dokler se ne zaskoči.
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F Dvignite sivo ročko na zadnjem delu 
sedeža.

F Nagnite sklop naprej.

Zadnja sedežna klop

Naslon za glavo

Položaj »listnice«
Primer rokovanja z 1/3 delom, ki je enak za 2/3 
del klopi.

F Naslone za glavo spustite v znižan položaj.
F Po potrebi pomaknite sedeže naprej.

Zadnja sedežna klop 1/3 - 2/3 je opremljena z 
ugrezljivimi nasloni za glavo.
Oba dela klopi (enotretjinski ali dvotretjinski) 
lahko poklopite v popolnoma zloženi položaj, 
nato pa ju posamezno odstranite.

Visok položaj: naslon za glavo dvignete tako, da 
ga potisnete navzgor.
Nizek položaj: naslon za glavo spustite tako, da 
ga potisnete navzdol.
Naslon za glavo v dvignjenem položaju odstranite 
tako, da pritisnete na jeziček in ga izvlečete.
Pri ponovni namestitvi naslona za glavo vstavite 
vodili naslona v odprtini, navpično na naslonjalo 
sedeža.

F Pritisnite na sivi gumb na vrhu naslonjala za 
hrbet.

F Poklopite naslonjalo za hrbet na sedež.
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Ponovna namestitev

Ko je sedež nameščen, se prepričajte, da 
je pravilno pritrjen na pod vozila.

Odstranitev klopi
F Po potrebi pomaknite prednje sedeže 

naprej.

F Klop (del z 1/3 in/ali z 2/3) postavite v 
povsem zložen položaj.

Glejte »Povsem zložen položaj«, kot je 
predhodno opisano.F Nagnite sklop nazaj, dokler se ne zaskoči.

F Dvignite naslonjalo za hrbet.
Sedež je pravilno zaskočen takrat, ko gumb (na 
vrhu naslonjala za hrbet) ni več viden.

F Celoten sedež nagnite za približno 45° 
nazaj.

F Dvignite klop navpično do konca pritrdišča.
F Zravnajte klop z nagibom naprej in jo 

dvignite.

Ponovna namestitev sedežne klopi
F Sedežno klop (1/3 in/ali 2/3 del) postavite v 

navpičen položaj.
F Namestite kljuke med dva nosilca.
F Sedežno klop preklopite nazaj.

Za postavitev sedežne klopi (1/3 in/ali 2/3 
del) nazaj v položaj za prevoz potnikov 
glejte odstavek o povsem zloženem 
položaju, ki je opisan predhodno.

Zadnji sedeži (5 mest)

Trije neodvisni zadnji sedeži so opremljeni z 
ugrezljivimi nasloni za glavo.
Naslonjalo sredinskega sedeža ima v 
poklopljenem položaju obliko pisalne mizice z 
držalom za steklenice.
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Dvig sedeža v položaj za 
sedenje
F Povlecite ročico, da sprostite sedež in ga 

pomaknete v prvotni položaj.
Ko namestite sedež nazaj v položaj za sedenje, 
se prepričajte, da se je ustrezno zaskočil v 
položaj.

Namestitev sedeža v 
položaj »listnice«

F Potegnite ročico, da naslonjalo za hrbet 
namestite v položaj mizice.

F Dvignite prečko za sedežem, da sprostite 
zadnja sidrišča.

F Celoten sedež nagnite naprej, dokler se ne 
zaskoči.

Vsak sedež je mogoče odstraniti ločeno.
Pri vsakem zamenjavi sedeža v sedeči položaj 
ali po odstranitvi in zamenjavi, preverite, ali je 
pravilno pritrjen na pod.

Nasloni za glavo

Naklon naslonjala za hrbet

Visok položaj: naslon za glavo dvignete tako, 
da ga potisnete navzgor.
Nizek položaj: naslon za glavo spustite tako, da 
ga potisnete navzdol.
Naslon za glavo v dvignjenem položaju 
odstranite tako, da pritisnete na jeziček in ga 
dvignete.
Pri ponovni namestitvi naslona za glavo 
vstavite vodili naslona v odprtini, navpično na 
naslonjalo sedeža.

F Uporabite ročico in prilagodite naklon 
naslonjala za hrbet.

Preklop naslonjala v položaj 
za mizico

F Povlecite ročico, da ponovno poklopite 
sedež na sedišče.

Na mizico ne odlagajte trdih ali težkih 
predmetov, ker lahko v primeru 
nenadnega zaviranja ali trka poškodujejo 
potnike.
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Namestitev sedeža v prvotni položaj

Pred pregibanjem preverite, da noben 
predmet ne ovira sidrišč in preprečuje 
pravilnega zaklepanja sedežev.

Odstranjevanje sedeža
F Po potrebi pomaknite sedeže naprej in 

znižajte naslone za glavo.
F Namestite sedež v položaj »listnice«.

Glejte odstavek o položaju »listnice«, kot 
je predhodno opisano.

F Pritisnite rdečo ročico, da odklenete 
sprednje noge.

F Sklop nagnite za približno 45° nazaj, ne da 
bi spustili ročico.

F Spustite ročico.
F Dvigajte sedež navpično, dokler se ne 

zaskoči s sidrišči.
F Sedež nagnite naprej in ga dvignite.

Namestitev sedeža v 
prvotni položaj

F Pritisnite rdeče stikalo.
F Zložite sedež, da pritrdite zadnja sidrišča.
F Povlecite za ročico, da dvignete naslonjalo 

za hrbet.
F Preverite, ali se je sklop ustrezno zaskočil.

F Sedež nagnite za približno 45° naprej.
F Med obe prečki namestite kljuke.
F Zložite sedež, da pritrdite zadnja sidrišča.

Pred pregibanjem preverite, da noben 
predmet ne ovira sidrišč in preprečuje 
pravilnega zaklepanja sedežev.

Po opravljanju različnih postopkov:
- ko odstranite naslon za glavo, ga 

morate shraniti in pritrditi,
- poskrbite, da imajo potniki vedno 

dostop do varnostnih pasov in jih lahko 
pripnejo brez težav,

- potnik ne sme sedeti na sedežu, če 
varnostni pas ni pravilno nastavljen in 
pripet.

F Potegnite ročico, da naslonjalo za hrbet 
vrnete v začetni položaj.

F Ponovno namestite naslon za glavo.



46

Ergonomija in udobje

Nastavitev sedežev v drugi vrsti
Nastavitev naklona naslonjala

Namestitev sedeža v položaj za 
mizico
F Do konca spustite naslon za glavo.

F Zavrtite gumb in nastavite naklon 
naslonjala.

F Povlecite ročico, da ponovno preklopite 
sedež na sedišče.

Zadnji sedeži (7 mest)

Sedeža v 2. in 3. vrsti sta neodvisna in 
spremenljiva.
Vsak sedež je odstranljiv in ga je treba 
zamenjati na določenem mestu, ki je 
simbolično označeno na nalepki.

Naslon za glavo

Naslon za glavo je »nizkega« tipa.
Visoki položaj: pritisnite jeziček in dvignite 
naslon za glavo.
Nizki položaj: pritisnite jeziček in potisnite 
naslon za glavo navzdol, da ga spustite.
Odstranjevanje naslona za glavo: namestite ga 
v visoki položaj, privzdignite in nato odstranite.
Shranite ga v vozilo, tako da ga trdno pritrdite.
Ponovna namestitev naslona za glavo: 
vstavite vodili naslona v odprtini, navpično na 
naslonjalo sedeža.

Vrste sedežev v drugi vrsti

Vrste sedežev v tretji vrsti
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Ponovna namestitev sedeža v položaj za sedenje

F Povlecite ročico, da sprostite sedež in ga 
pomaknite v prvotni položaj.

F Preverite, ali se je naslonjalo pravilno 
zaskočilo.

Namestitev sedeža v povsem 
zloženi položaj

Ponovna namestitev sedežev v prvotni položaj

Pred preklapljanjem sedeža se 
prepričajte:
- da noge potnikov v tretji vrsti sedežev 

ne ovirajo pritrdišč na podu vozila,
- da je sedež pravilno pritrjen na pod,
- da ima potnik dostop do varnostnega 

pasu.

Namestitev sedežev v tretji 
vrsti
Namestitev naslonjala v položaj 
za mizico
F Znižajte naslon za glavo do konca navzdol.

F Namestite sedež v položaj za mizico.
F Povlecite rdeči trak za sedežem, da 

sprostite podnožje sedeža iz pritrdišča na 
podu vozila.

F Celotni sedež prekucnite naprej.

F Razprite sedež.
Namestitev naslonjala v prvotni 
položaj
F Odklenite naslonjalo za hrbet tako, da 

povlečete ročko in ga vrnete v začetni 
položaj.

F Preverite, ali se je sklop ustrezno zaskočil.

Namestitev sedeža v položaj 
»listnice«

F Uporabite ročko, da zložite naslonjalo za 
hrbet na sedež.

F Preklop v položaj »mizica«.



48

Ergonomija in udobje

Preden ga preklopite nazaj, se prepričajte, 
da noge potnikov v tretji vrsti ne ovirajo 
pritrdišč za sedeže v drugi vrsti.

Izstop

F Do konca spustite naslon za glavo.

F Povlecite rumeno ročico na hrbtni strani 
naslonjala sedeža v drugi vrsti.

F Preklopite naslonjalo sedeža v položaj za 
mizico.

Namestitev sedeža v prvotni 
položaj

Preverite:
- ali je sedež ustrezno zaklenjen na tleh,
- ali je varnostni pas na voljo potniku.

Vstop in izstop iz tretje 
vrste
Vstop

F Dvignite ločevalno prečko, ki je opremljena 
z rdečim trakom, nameščeno za sedežem, 
da sprostite noge sedeža s sidrišč na tleh.

F Celotni sedež nagnite naprej.

F Pritisnite rdeče stikalo.
F Celotni sedež zložite nazaj.

F Namestite sedež v drugi vrsti v položaj za 
mizico.

F Preklopite ga v povsem zloženi položaj, da 
omogočite dostop.
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Prepričajte se, da je sredinski varnostni 
pas pravilno navit v ohišje na stropni 
oblogi.

Upravljanje sedežev v drugi 
vrsti
Odstranitev sedeža

Ponovna namestitev sedeža
Pravilni položaj namestitve sedeža je prikazan 
na nalepki, nameščeni na sedežu.

F Povlecite rdeči trak in namestite sedež v 
povsem zloženi položaj.

F Celotni sedež nagnite naprej.

F Izstopite skozi stranska vrata.

F Po potrebi pomaknite prednje sedeže 
naprej.

F Spustite naslon za glavo.
F Namestite sedež v povsem zloženi položaj.
F Celotni sedež nagnite naprej in ga dvignite. Bodite pozorni na to, da noben predmet 

ali noge potnika na zadnjih sedežih ne 
bodo ovirali pritrdilnih mest ali pravilnega 
zaklepanja sedeža.

Upravljanje sedeža v 
tretji vrsti
Odstranjevanje sedeža

F Namestite kljuke podnožja med dva nosilca.
F Naslonjalo sedeža preklopite nazaj, da ga 

pritrdite na zadnja pritrdilna mesta.
F S pomočjo ročice dvignite naslonjalo 

sedeža v prvotni položaj.
F Dvignite naslon za glavo.
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Namestitev sedeža v prvotni 
položaj
Na oznaki sedeža je navedeno, kam ga je treba 
namestiti.

F Spustite naslon za glavo.
F Namestite sedež v položaj portfelja.
F Nagnite sklop naprej.
F Držite vsako stran podpornikov zloženega 

sedeža, medtem ko ga nagibate naprej, 
nato ga dvignite.

F Kljuke sprednjih nog namestite med obe 
prečki.

F Bodite pozorni na to, da noben predmet 
ali noge ne bodo ovirali sidrišč in da je 
varnostni pas ustrezno nameščen in na 
voljo.

F Zložite sedež nazaj, da pritrdite zadnja 
sidrišča nog.

F Uporabite ročko, da dvignete naslonjalo za 
hrbet v začetni položaj.

F Ponovno namestite naslon za glavo.

Na naslonjalo v položaju mizice ne 
odlagajte trdih ali težkih predmetov, ker 
lahko v primeru močnega zaviranja ali trka 
poškodujejo potnike.
Po opravljanju različnih postopkov:
- ko odstranite naslon za glavo, ga 

morate pospraviti; pritrdite ga na mesto 
v vozilu,

- poskrbite, da imajo potniki vedno 
dostop do varnostnih pasov in jih lahko 
pripnejo brez težav,

- potniki ne smejo sedeti na sedežu, 
če varnostni pasovi niso pravilno 
nastavljeni in pripeti.

- potnik, ki sedi v tretji vrsti, ne sme 
ovirati pritrdilnih mest za sedež v drugi 
vrsti,

- potnik, ki sedi v tretji vrsti, mora 
poskrbeti, da sedež pred njim (v drugi 
vrsti) ni povsem zložen; v tem primeru 
se lahko sedež nenadoma prekucne 
proti potniku in ga poškoduje.

Podaljšana kabina

Sedežna klop
Podaljšana kabina je opremljena s sedežno 
klopjo za 3 osebe, ki se nahaja v 2. vrsti. 
Naslonjalo za hrbet je integrirano z mrežo za 
zadrževanje tovora.
Dostop zadnjih sedežev je mogoč skozi drsnih 
stranskih vrat.
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Namestitev sedeža v položaj »listnice«

F Po potrebi pomaknite sedeže naprej in 
pritrdite osrednji varnostni pas.

F Preverite, ali so pasovi in zaklepi varnostnih 
pasov pravilno nameščeni vzdolž stranskih 
plošč, tako da drsenje naslonjala za hrbet ni 
ovirano.

F Naslonjalo za hrbet odklenete tako, da 
povlečete ročko A.

F Z isto roko zložite naslonjalo za hrbet in 
pripadajočo mrežo na sedež.

F Primite rdeč pas (kot ročaj) in navpično 
dvignite sklop, ter podpirajte premikanje, 
dokler ne doseže položaja »listnice«.

Dvignjen sedež podpirajo naslonjala za hrbet 
sedežev v 1. vrsti.

Ponovna namestitev v položaj za sedenje

F Z enim gibom primite rdečo zanko in jo 
potegnite vodoravno in nazaj. Pospremite 
premikanje, dokler se noge klopi ne 
zaskočijo v tla.

F Poravnajte naslonjalo za hrbet. Ročka A se 
samodejno odklene.

F Na dnu sedežne klopi, ki ste jo premaknili 
v položaj za sedenje, preverite, ali je bilo 
zaklepanje izvedeno pravilno.

Ne pustite, da sklop sunkovito pade.
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Razporeditev in konfiguracija sedežev
Različne postopke morate izvesti ob 
zaustavljenem vozilu.

Razporeditve s petimi sedeži

Nasloni za glavo in 
varnostni pasovi
Trije sedeži so opremljeni z varnostnimi 
pasovi in navijali. Varnostna pasova stranskih 
sedežev sta pritrjena na ploščah, varnostni 
pas sredinskega sedeža pa na zadnjem delu 
sedeža.
Vsak sedež ima na mrežo zadrževanja tovora 
privit naslon za glavo, ki se ga lahko odstrani.

Ne nameščajte naslona za glavo v vozilo, 
ne da bi ga privili ali pritrdili na nosilec.
Ne vozite potnikov na zadnjih sedežih, ne 
da bi namestili naslone za glavo.

Med nastavitvami naklona ni treba voditi 
ali zadržati naslona za prosto ročico.

Pritrdišča varnostnih pasov na zadnjih 
sedežih niso namenjena pritrjevanju 
tovora. Uporabljajte le obroče za pritrditev 
na tleh.

Sprednji sedež ni primeren za namestitev 
otroškega sedeža.
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Razporeditve s sedmimi sedeži Ureditev tovornega prostora

Primeri različnih razporeditev:
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Sredinska konzola za 
shranjevanje

Ta konzola ponuja dodatni prostor za 
shranjevanje: je odstranljiva in pripeta na 
podstavek, ki ima na zadnjem delu tudi držali 
za pijačo.
Prepričajte se, da je predmet (steklenica, 
pločevinka itd.) varno nameščen in se med 
vožnjo ne bo prevrnil.
Tekočina se med vožnjo lahko polije in 
poškoduje upravljalne tipke in gumbe na 
voznikovem mestu in na osrednji konzoli.
Bodite pozorni.

Ureditev prednjega dela potniškega prostora

1. Predal pred prednjim sopotnikovim 
sedežem (s pokrovom ali brez)

Zgornji predal
Nameščen je na armaturni plošči, za volanom.

Zareza omogoča lažje odpiranje pokrova 
predala. Pospremite ga z rokami, dokler se ne 
zaskoči v položaj.
Predal zaprete tako, da pospremite pokrov in 
rahlo pritisnete na sredino.
Razlita tekočina lahko povzroči kratek stik in 
požar.

Pri vožnji s sovoznikom nikoli ne vozite 
z odprtim predalom pred sovoznikovim 
sedežem, saj lahko pri hitrem zaviranju 
pride do poškodb!

2. Predal za shranjevanje in držalo za 
steklenico (1,5 l)

3. Stranski predal za shranjevanje

4. Kljuka za vrečke

Obešene so lahko le mehke in ne pretežke 
vrečke.
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Stropna polica

Nameščena je nad senčnikoma in nanjo lahko 
odložite različne predmete (pulover, mapo, 
rokavice itd.).
Skriti odprtini na senčnikih omogočata pregled 
in dostop do predmetov na stropni polici.
Največja dovoljena obremenitev stropne police 
je 5 kg.

Na to enoto za shranjevanje ne odlagajte 
predmetov, ki bi lahko poškodovali potnike 
v vozilu.

Senčnik
F Če želite preprečiti bleščanje v oči, 

preklopite senčnik navzdol.
Na voznikovem senčniku je nameščen žep, v 
katerega lahko shranite različne kartice.

Predal pod sedežem

Na tleh pod prednjima sedežema je prostor za 
shranjevanje s pokrovom ali brez njega.

F Za dostop potisnite sedež 
naprej. Pokrov lahko dvignete 
z zadnje strani sedeža.

F Potisnite sedež naprej, 
da dostopite do prostora 
za shranjevanje. Tam je 
shranjena škatla z orodjem.

Pritrdišča potniškega 
prostora

Talna predala za shranjevanje

Pod prostorom za noge potnikov na zadnjih 
sedežih sta dva predala za shranjevanje.
F Odprete ju tako, da vstavite prste v vdolbino 

in dvignete pokrov.
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Mizice na hrbtni strani naslonjal sedežev

Na mizico ne odlagajte trdih ali težkih 
predmetov, ker lahko v primeru močnega 
zaviranja ali trka poškodujejo potnike.

Ob strani vsake mizice je na voljo kljuka za 
vrečke.

Bočni senčniki

F Če želite namestiti mizico, jo povlecite 
navzgor in nato obrnite navzdol.

Iz varnostnih razlogov je mizica na hrbtni strani 
naslonjala sedeža zasnovana tako, da se v 
primeru prekomernega pritiska odpne.
F Pri namestitvi mizice nazaj na njeno mesto 

jo postavite v pokončen položaj in sprostite 
vsako stran posebej, nato pa jo rahlo 
potisnite navzdol.

Senčnik vedno dvigujte in spuščajte 
počasi in ga ob tem držite za jeziček.

Bočni senčniki so lahko na voljo na drsnih 
krilnih vratih.
F Za namestitev povlecite jeziček bočnih 

senčnikov.
Prepričajte se, da je jeziček varno pritrjen, da 
med odpiranjem vrat ne poškodujete senčnika.

Modutop

Prostori za shranjevanje

Na obeh straneh strehe sta na voljo prostora za 
shranjevanje. Največja dovoljena obremenitev 
prostora za shranjevanje je 6 kg.
Opremljen je s prozorno podlago, ki omogoča 
lažje iskanje predmetov, shranjenih v prostoru.

Na to enoto za shranjevanje ne odlagajte 
predmetov, ki bi lahko poškodovali potnike 
v vozilu.

Z večfunkcijsko streho lahko podaljšate stropno 
enoto za shranjevanje. Sestavljajo jo naslednji 
elementi.
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Stropna luč

Več informacij o stropnih lučkah boste 
našli v ustreznem razdelku.

Zadnji predal
Dostop do strešnega predala je mogoč prek 
zadnjih sedežev in prtljažnika.

Pri odpiranju strešnega predala pazite, 
da iz njega ne padejo predmeti, ki so 
shranjeni v predalu.
Največja dovoljena obremenitev je 10 kg.

Deluje na enak način kot prednja stropna luč.

F Za dostop prek zadnjih sedežev drsno 
premaknite loputi in odprite predal.

F Za dostop prek prtljažnika postavite palec 
na vdolbino in povlecite ročico, da odprete 
predal.

Prezračevalne šobe

Pretok zraka skozi prezračevalne šobe lahko 
upravljate s pomočjo tripozicijskega stikala.
Prezračevalne šobe so opremljene tudi z 
osvežilcem zraka.

Parfumski osvežilec zraka

Parfumski osvežilec zraka omogoča 
razprševanje dišave v potniški prostor iz 
prezračevalnih šob na strešni konzoli.
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Nastavitev pretoka

Odstranitev parfumskega osvežilca zraka

Zamenjava vložka

F Zavrtite kromirani gumb in prilagodite 
razprševanje:
- v levo za zmanjšanje stopnje razprševanja,
- v desno za povečanje stopnje 

razprševanja.
F Če želite izključiti razprševanje, zavrtite 

kromirani gumb do konca v levo.

F Pritisnite gumb in ga obrnite za četrt vrtljaja 
v levo (do konca).

F Odstranite parfumski osvežilec zraka iz 
armaturne plošče.

F Zamenjajte vložek.

Parfumski osvežilec zraka sestavljata vložek B 
in zaprta posodica C.
F Odstranite zaščitno folijo D.
F Namestite glavo vložka B na gumb A 

parfumskega osvežilca zraka.
F Obrnite ga za četrtino obrata, da se zaskoči 

na gumb, in odstranite embalažo.
F Vstavite parfumski osvežilec zraka v 

ležišče.
Kadarkoli lahko zamenjate vložke in shranite že 
odprte vložke v originalni embalaži.

Gumb na parfumskem osvežilcu zraka A je 
neodvisen od vložka. Vložki so dobavljeni brez 
gumba A.

Gumb parfumskega osvežilca zraka A je 
mogoče na večfunkcijsko streho namestiti le z 
vložkom.
Zato vedno hranite gumb A in vložek.
Vložki so na voljo v servisni mreži CITROËN.

Vstavljanje parfumskega 
osvežilca zraka
Po namestitvi ali zamenjavi vložka:
F parfumski osvežilec zraka namestite nazaj v 

ležišče,
F obrnite ga za četrtino obrata v desno.
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Stropne luči
Sprednja stropna luč

Zadnja stropna luč

Samodejni vklop/izklop
Sprednja stropna luč zasveti, ko odstranite 
kontaktni ključ, ko odklenete vozilo, ko odprete 
ena od sprednjih vrat in pri iskanju vozila z 
daljinskim upravljalnikom.
Ko vklopite kontakt ali zaklenete vozilo, luč 
postopoma ugasne.

Iz varnostnih razlogov uporabljajte le 
temu namenjene vložke. Vložkov nikoli ne 
odstranjujte.
Shranite tesnilni tulec vložkov, ki služi kot 
embalaža, ko ne uporabljate vložkov.
Vložkov ne poskušajte polniti s sredstvi, 
ki jih ni priporočila servisna mreža 
CITROËN.
Hranite jih zunaj dosega otrok in živali. 
Preprečite stik s kožo in očmi. V primeru 
zaužitja parfuma se obrnite na zdravnika 
in mu pokažite embalažo ali nalepko 
proizvoda.

Posamezne sprednje bralne 
lučke

Luč neprekinjeno sveti, če je 
vklopljen kontakt.

Spredaj: luč se vklopi, ko se odprejo 
ena od sprednjih vrat.

Zadaj: luč se vklopi, ko se odprejo 
ena od zadnjih vrat.
Če so vrata odprta več minut, se 
stropna luč izklopi.

Stalen izklop luči.

Bralne lučke se ročno vklopijo in izklopijo 
s stikalom, ko je kontakt vklopljen.
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Ureditev zadnjega dela 
vozila (5 sedežev)

Prekrivni zaslon za prtljago

Za preklop
F Preklopite polovično polico iz prtljažnika 

tako, da jo dvignete in izvlečete iz zareze C.

Za pospravljanje

Za ponovno namestitev
F Odstranite prekrivni zaslon za prtljago pred 

A in B.
F Potisnite naprej, da se zatiča zatakneta v 

zarezi.
F Razprite in pritrdite v zarezo C.

Polica (odvisno od različice)
V naslonjalu zadnjega sedeža je prostor za 
zložen prekrivni zaslon za prtljago.

Ta trdni zaslon prekriva predmete, shranjene v 
prtljažniku.

F Preklopite polico.
F Sprostite jo tako, da zatiča A in B povlečete 

proti sebi.
F Dvignite jo in odstranite sklop. V primeru močnega zaviranja se predmeti, 

ki so odloženi na prekrivnem zaslonu, 
lahko spremenijo v izstrelek.

12-voltna vtičnica (največ 120 W)

F Vertikalno ga namestite med stranski vodili 
v srednjem delu naslonjal.

F Tečaj vstavite tako, da sta jezička obrnjena 
navzgor.

Svetujemo vam, da omejite njeno uporabo, da 
ne bi izpraznili akumulatorja.
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Priključitev električne opreme, ki je 
CITROËN ni homologiral, kot npr. polnilnik 
z USB vtičnico, lahko privede do motenj v 
delovanju električnih sklopov avtomobila, 
npr. slab sprejem radijskega signala ali 
motnje prikaza na zaslonu.

Obroči za pritrditev

Zaščitna mreža

F Odprite pokrov na nosilcu kljuke.
F Pritrdite zgornji del mreže v zareze in ga 

predhodno zavrtite za četrt vrtljaja.
F Preverite, ali je drugi konec droga pravilno 

pritrjen v kovinski del ohišja.
F Pritrdite trakove na ustrezna talna pritrdilna 

mesta.
F S pomočjo trakov napnite mrežo.

Ureditev zadnjega dela 
vozila (7 sedežev)

Držalo za pločevinkoS temi talnimi obroči pritrdite tovor.

12-voltna vtičnica

Največja moč: 120 W.
Svetujemo vam, da omejite njeno uporabo, da 
ne bi izpraznili akumulatorja.

Obroči za pritrditev

Kakršna koli tekočina v kozarcu, ki bi se 
lahko polila, predstavlja tveganje.

Za pritrditev in zavarovanje tovora uporabite 
talne obroče.
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Priporočamo, da tovor dobro pritrdite s 
pomočjo pritrdilnih obročev, ki so prisotni 
na podu.

Pokrovi prostora za shranjevanje

Pritrdilnih mest za varnostne pasove ne 
uporabljajte za pritrjevanje tovora.

Prekrivalo, prekrivni zaslon 
tovornega prostora
Prekrivni zaslon je v obliki roloja. Ko je 
prekrivni zaslon odvit, nanj ne postavljajte 
težkih predmetov.

Namestitev:

F Dvignite ustrezen pokrov.

Vdolbina neposredno ob prtljažniku je 
namenjena shranjevanju zvitega prekrivnega 
zaslona za prtljago.

F Sedeže v tretji vrsti namestite v položaj 
»listnice«.

F Dvignite pokrov prostora za shranjevanje na 
začetku prtljažnika.

F Primite navojni mehanizem na sredini in ga 
potisnite ob stebriček na levi strani.

F Dvignite sklop.

F Namestite zaščitno pregrado tako, da bodo 
zavesice na zadnjem delu prekrivnega 
zaslona za prtljago obrnjene proti vam.

F Levi zatič navojnega mehanizma zataknite v 
nosilec A.
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Navojni mehanizem je opremljen s tremi 
poklopci, ki prekrijejo prtljažnik, ne 
glede na to, ali so sedeži druge vrste v 
normalnem položaju ali v položaju za 
udobje.
Vsak poklopec ima dve sponki, ki se 
zatakneta na vsak drog posameznega 
naslona za glavo.

Odstranitev

F Prekrivni zaslon za prtljago povlecite iz 
prtljažnika proti sebi, da ga iztaknete iz 
stebričkov.

F Pritisnite in nato desni zatič zataknite v 
nosilec B.

F Spustite navojni mehanizem, da se zatakne 
v nosilec.

F Prekrivni zaslon za prtljago odvijte do 
zadnjih bočnih stebričkov.

F Konca prekrivnega zaslona zataknite v 
zarezi v zadnjem delu, da je prekrivni zaslon 
napet.

F Držite prekrivni zaslon za prtljago, medtem 
ko se navija.

F Odstranite sponke treh poklopcev, ki so 
zataknjene na vsak drog posameznega 
naslona za glavo v drugi vrsti.

Pospravljanje:
Pospravite ga v vdolbino v pragu prtljažnika 
tako, da bosta zavesici na zadnjem delu zgoraj.

F Navojni mehanizem potisnite v levo, da ga 
iztaknete iz nosilca B.

F Dvignite ga in ga zakotalite naprej.

F Najprej zaščitno pregrado potisnite v levo.
F Spustite.
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F Namestite zavesici in zaprite loputo.

Ureditev tovornega 
prostora

12-voltna vtičnica (največ 120 W)

Priključitev električne opreme, ki je 
CITROËN ni homologiral, kot npr. polnilnik 
z USB vtičnico, lahko privede do motenj v 
delovanju električnih sklopov avtomobila, 
npr. slab sprejem radijskega signala ali 
motnje prikaza na zaslonu.

Svetujemo vam, da omejite njeno uporabo, da 
ne bi izpraznili akumulatorja.

Obroči za pritrditev

Priporočljivo je, da iz varnostnih razlogov 
(močno zaviranje) tovor trdno pritrdite na 
obroče in postavite težke predmete čim 
bližje potniškemu prostoru.

Za pritrditev tovora uporabite talne obroče v 
zadnjem delu vozila.

Obloge

Zadrževanje tovora
Vaše vozilo je lahko opremljeno z velikim 
izborom načinov zadrževanja tovora za 
varovanje voznika in sprednjega sopotnika/
sopotnikov ter ohranjanje razporeditve tovora.

O različnih modelih dodatne opreme za 
zadrževanje tovora vam lahko svetuje 
prodajna mreža CITROËN.

Na spodnjem delu notranjih strani vozila so 
nameščene obloge za zaščito tovora.
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Pregrada Polovična pregradna stena

Celotna steklena pregradna stena

Pregradna stena z loputo

Odstranljiva loputa
Loputa je nameščena na pločevinastem 
delu srednje visoke pregradne stene za 
sopotnikovim sedežem oz. sedeži in jo lahko 
odstranite, kadar želite prevažati dolge 
predmete.
F Zavrtite gumb na zgornji strani lopute, da jo 

odklenete.
F Loputo dvignite in jo odstranite iz ohišja.
F Zavrtite jo za 90° v desno.
F Shranite jo za voznikov sedež in jo pritrdite 

z zatiči.
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1. Nastavitev temperature
2. Nastavitev pretoka zraka
3. Nastavitev porazdelitve zraka
4. Dovod zraka/kroženje zraka
5. Vklop/izklop klimatske naprave 

Temperatura
Če nastavite gumb na:

modro barvo, se vklopi hlajenje,

rdečo barvo, se vklopi ogrevanje.

Pretok zraka
Moč pretoka zraka skozi 
prezračevalne šobe je označena 
od 1 do 4 (od najšibkejše do 
najmočnejše). V položaju 0 je pretok 
zraka izklopljen.
Če želite doseči udobje v potniškem 
prostoru, nastavite gumb na 
ustrezno vrednost.

Porazdelitev zraka
Z gumbom določite porazdelitev zraka proti:

stranskim in osrednjim 
prezračevalnim šobam,

nogam potnikov,

Dovod zunanjega zraka
Dioda LED v gumbu se izklopi. 
Priporočljivo je, da čim pogosteje 
uporabljate ta položaj.

Kroženje notranjega zraka
Dioda LED v gumbu se vklopi. 
Kroženje zraka začasno prepreči 
vdor neprijetnih vonjav in plinov v 
potniški prostor.

S funkcijo kroženja zraka skupaj s pretokom 
zraka (nastavitev od 1 do 4) se hitreje vzpostavi 
želeno udobje pri nastavitvi nižje ali višje 
temperature.
Ta položaj uporabljajte le začasno. Ko 
dosežete želeno udobje, znova nastavite 
položaj za dovod zunanjega zraka, ker se na 
ta način izboljša kakovost zraka v potniškem 
prostoru, stekla pa se posušijo. Priporočljivo je, 
da čim pogosteje uporabljate ta položaj.

Ogrevanje/klimatska naprava 
z ročnim upravljanjem

Ogrevanje

Klimatska naprava z ročnim upravljanjem

vetrobranskemu steklu in k nogam 
potnikov,

vetrobranskemu steklu.

Porazdelitev zraka lahko uravnavate, 
če zavrtite gumb v enega od želenih 
vmesnih položajev, označenih z »●«.
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Klimatska naprava
Klimatska naprava deluje samo ob vklopljenem 
motorju.

S pritiskom gumba vklopite 
delovanje klimatske naprave. Dioda 
zasveti. S ponovnim pritiskom 
izklopite funkcijo in dioda neha 
svetiti.

Klimatska naprava ne deluje, če je pretok zraka 
nastavljen na 0.

Samodejna dvopodročna 
klimatska naprava

1. Program za udobje AUTO
2. Nastavitev temperature na voznikovi/

sovoznikovi strani
3. Nastavitev porazdelitve zraka
4. Nastavitev pretoka zraka
5. Dovod zraka/kroženje zraka
6. Vklop/izklop klimatske naprave

Za najintenzivnejše hlajenje ali gretje v 
potniškem prostoru je mogoče preseči 
vrednost 15 tako, da gumb vrtite, dokler 
se na prikazovalniku ne prikaže »LO«, ali 
vrednost 27 tako, da gumb vrtite, dokler se 
na prikazovalniku ne prikaže »HI«.
Ob vstopu v vozilo je temperatura v 
notranjosti lahko veliko nižja (ali višja) 
od ugodne temperature. Ni vam treba 
spreminjati prikazane vrednosti, da bi 
hitro dosegli želeno udobje, saj bo sistem 
uporabil največjo moč za doseganje 
želenega udobja.

Samodejno delovanje

Program za udobje AUTO

Vrednost za udobje na voznikovi 
ali sopotnikovi strani
Vrednost na prikazovalniku označuje raven 
udobja, ne pa temperature v stopinjah Celzija 
ali Fahrenheita.

To je običajen način uporabe sistema klimatske 
naprave.

F Pritisnite ta gumb. Prikaže se 
simbol AUTO.

Ko je motor hladen, pretok zraka postopoma 
doseže optimalno raven in tako prepreči 
preveliko količino hladnega zraka na začetku 
prezračevanja.
Za večje udobje se nastavitve shranijo med 
dvema zagonoma motorja.
Funkcija samodejnega delovanja se ne bo 
ohranila, če ročno spremenite nastavitev 
(simbol AUTO izgine).

Glede na izbrano stopnjo udobja sistem 
uravnava porazdelitev, pretok in dovod zraka 
ter s tem zagotavlja udobje in zadostno 
kroženje zraka v potniškem prostoru. Potrebne 
niso nobene druge nastavitve.

F Ta gumb zavrtite v levo ali 
desno, da zmanjšate ali 
povečate vrednost. Nastavitev 
vrednosti približno 21 stopinj 
omogoča optimalen nivo udobja. 
Glede na potrebe je običajna 
nastavitev med 18 in 24 stopinj.

Ne prekrivajte zaznavala osončenosti na 
armaturni plošči.
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Ročno upravljanje
Če želite, lahko izberete drugo nastavitev od 
sistemsko privzete. Ostale funkcije bodo še 
vedno samodejno upravljane. Če pritisnete 
gumb AUTO, preklopite sistem nazaj v povsem 
samodejno delovanje.

Porazdelitev zraka
Večkrat pritisnite ta gumb, da 
usmerite pretok zraka proti:

- vetrobranskemu steklu,
- vetrobranskemu steklu in k nogam potnikov,
- nogam potnikov,
- stranskim in osrednjim prezračevalnim 

šobam ter nogam potnikov,
- stranskim in osrednjim prezračevalnim 

šobam.

Pretok zraka

F Za zmanjšanje pretoka zraka 
pritisnite tipko s simbolom 
majhnega ventilatorja, za 
povečanje pretoka zraka pa 
tipko s simbolom velikega 
ventilatorja.

Višja kot je stopnja pretoka zraka, več lopatic 
ventilatorja je prikazanih na zaslonu.

Izklop sistema
F Pritiskajte tipko s simbolom 

majhnega ventilatorja za 
pretok zraka, dokler simbol 
ventilatorja ne izgine.

S tem boste izklopili vse sistemske funkcije, 
razen kroženja zraka in ogrevanja zadnjih 
stekel (odvisno od opremljenosti vašega 
vozila). Nastavitev udobja se ne ohrani in izgine 
z zaslona.
Za večje udobje ventilator ne sme biti dlje časa 
v izklopljenem položaju.

S pritiskom tipke s simbolom 
velikega ventilatorja ali tipke 
AUTO ponovno vklopite sistem 
z nastavljenimi vrednostmi, ki so 
veljale pred izklopom.

Dovod zunanjega zraka/kroženje 
zraka v notranjosti potniškega 
prostora

F Za kroženje zraka v notranjosti 
potniškega prostora pritisnite 
ta gumb. Prikaže se simbol za 
kroženje zraka.

Kroženje zraka začasno prepreči vdor 
neprijetnih vonjav in plinov v potniški prostor. 
Izogibajte se dolgotrajni uporabi načina 
kroženja zraka v notranjosti vozila (možnost 
rosenja stekel, slabe vonjave in vlaga).
S ponovnim pritiskom gumba vklopite dovod 
zunanjega zraka.

Vklop in izklop klimatske naprave

F Ko pritisnete ta gumb, se 
prikaže simbol A/C in klimatska 
naprava je vklopljena.

Za izklop klimatske naprave znova pritisnite ta 
gumb.

Prezračevalna šoba v predalu pred 
sovoznikovim sedežem omogoča 
prezračevanje s svežim zrakom (če je 
klimatska naprava vklopljena), odvisno 
od nastavitve želene temperature 
v potniškem prostoru in zunanje 
temperature.
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Nasveti za prezračevanje in uporabo klimatske naprave
Za zagotovitev učinkovitega delovanje 
sistemov morate upoštevati naslednje 
nasvete za uporabo in vzdrževanje:
F Da zagotovite enakomerno porazdelitev 

zraka, redno skrbite za prehodnost 
prezračevalnih poti (mreža za dovod 
zunanjega zraka ob spodnjem delu 
vetrobranskega stekla, prezračevalne 
šobe in odprtine za izhod zraka ter 
izhod zraka v prtljažniku).

F Ne prekrivajte zaznavala osončenosti 
na armaturni plošči, ker uravnava 
sistem samodejne klimatske naprave.

F Enkrat ali dvakrat na mesec vključite 
klimatsko napravo za najmanj pet 
do deset minut, da zagotovite njeno 
učinkovito delovanje.

F Redno vzdržujte filter za potniški 
prostor in poskrbite za menjavo 
filtrskih vložkov. Priporočamo uporabo 
kombiniranega filtra za potniški 
prostor. Posebni aktivni aditiv očisti 
zrak v potniškem prostoru (vpliva na 
zmanjšanje alergijskih simptomov, 
odpravlja neprijetne vonjave in mastne 
usedline).

Če je temperatura v notranjosti vozila po 
daljšem postanku na soncu zelo visoka, 
za nekaj trenutkov prezračite potniški 
prostor.
Gumb za pretok zraka nastavite na 
dovolj visoko stopnjo prezračevanja, da 
se potniški prostor čim hitreje prezrači.

Običajno je, da kondenzat, ki nastane 
med delovanjem klimatske naprave, ob 
ustavitvi izteče pod vozilo.

Glede na različico in državo, v kateri se 
uporablja, klimatska naprava vsebuje 
fluorirani toplogredni plin R134A.
Količina plina: 0,450 kg (+/- 0,025 kg), 
indeks GWP 1430 t (enakovredna 
količina CO2: 0,644 t).

F Za učinkovito delovanje klimatske 
naprave je priporočljivo, da redno 
kontrolirate delovanje sistema v 
skladu z navodili v servisni knjižici z 
garancijskimi pogoji.

F Če sistem za hlajenje ne deluje, ga 
izključite. Obrnite se na servisno mrežo 
CITROËN ali na usposobljeno servisno 
delavnico.

Pri vleki maksimalno obremenjene prikolice 
v strm klanec pri visoki zunanji temperaturi 
izklop klimatske naprave omogoča, da 
motor deluje z večjo močjo, kar izboljša 
vlečno zmogljivost.
Da preprečite rosenje stekel in poslabšanje 
kakovosti zraka:
- Ne vozite predolgo z izklopljenim 

prezračevanjem.
- Zaprto kroženje zraka naj ne bo 

vklopljeno dalj časa.

Stop & Start
Ogrevanje in klimatska naprava delujeta 
samo pri delujočem motorju.
Za zagotavljanje ustrezne temperature 
v potniškem prostoru začasno izklopite 
sistem Stop & Start.
Več informacij o sistemu Stop & Start 
najdete v ustreznem poglavju.
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Sušenje in ogrevanje stekel

Ročni način

Samodejni način: program 
za boljšo vidljivost
Program za udobje (AUTO) včasih ne zadošča 
za hitro ogrevanje ali sušenje stekel (vlaga, 
številni potniki, zmrzal itd.).

Ogrevanje zadnjega stekla 
in/ali vzvratnih ogledal

Ko je motor vključen, s pritiskom 
na to tipko vklopite hitro sušenje 
in ogrevanje zadnjega stekla in/
ali vzvratnih ogledal z električnim 
upravljanjem.

Funkcija se izklopi:
- ko pritisnete gumb,
- ko izključite motor,
- samodejno, da prepreči prekomerno porabo 

energije.
F Obrnite stikalo v ta položaj za 

porazdelitev zraka.

F Obrnite stikalo v ta položaj za 
nastavitev temperature.

F Povečajte nastavitev za pretok 
zraka.

F Pritisnite na gumb za klimatsko 
napravo.

Ko ponovno izberete dovod 
zunanjega zraka, se poveča 
kakovost zraka v potniškem prostoru 
(dioda ugasne).

V tem primeru izberite program za boljšo 
vidljivost. Zasveti kontrolna lučka programa za 
vidljivost.
Program vklopi klimatsko napravo in pretok 
zraka ter optimalno porazdeli prezračevanje v 
smeri vetrobranskega stekla in stranskih stekel.
Poleg tega izklopi kroženje zraka v potniškem 
prostoru.
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Ročica za luči
Sprednje in zadnje luči 

Izklop luči

Luči s samodejno osvetlitvijo

Pozicijske luči

Zasenčene luči (zelene barve)
Dolge luči (modre barve)

Izmenična uporaba zasenčenih/
dolgih luči
F Povlecite ročico do konca proti sebi.

Opomnik za luči
Ko izklopite kontakt, se takoj izklopijo vse 
luči razen zasenčenih, če je vklopljena 
spremljevalna osvetlitev.

F Za vklop luči zavrtite obroč v položaj 0 – 
izklopljene luči, nato pa v želeni položaj.

Ko odprete voznikova vrata in so luči 
vklopljene, se oglasi zvočni signal.

Da bi preprečili izpraznitev akumulatorja, se 
po tridesetih minutah sproži varčevalni način 
delovanja brez posegov uporabnika. Funkcije 
se začasno izklopijo in utripati začne indikator 
za akumulator.
Varčevalni način delovanja ne vpliva na 
pozicijske luči.

Za več informacij o varčevalnem načinu  
si oglejte ustrezni razdelek.

Sprednje in zadnje 
meglenke

Delujejo skupaj s pozicijskimi ali z zasenčenimi 
lučmi.

Izberete jih z obračanjem obročka in potiskom 
obročka naprej za vklop in nazaj za izklop.
Stanje je označeno s svetilko na instrumentni 
plošči.

Sprednje meglenke (zelene barve, 
obroček je obrnjen naprej za en 
obrat).

Zadnje meglenke (jantarne barve, 
obroček je obrnjen naprej za dva 
obrata).

Če želite izklopiti zadnje in sprednje meglenke, 
obrnite obroček nazaj za dva obrata.

Če vključite zadnje meglenke ob jasnem 
ali deževnem vremenu, podnevi ali ponoči, 
te slepijo druge udeležence v prometu, 
zato je njihova uporaba v takih vremenskih 
razmerah prepovedana.
Meglenke izključite takoj, ko jih ne 
potrebujete več.
Samodejna osvetlitev luči izklopi zadnje 
meglenke, vendar pa sprednje meglenke 
ostanejo vklopljene.

Izbor se izvede z obračanjem obročka.
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Samodejni vklop 
žarometov
Pozicijske in zasenčene luči se samodejno 
vklopijo v primeru šibke svetlobe ali med 
delovanjem brisalnikov vetrobranskega stekla. 
Izklopijo se takoj, ko je na voljo zadostna 
zunanja svetloba ali po ustavitvi brisalnikov.

Ta funkcija ni združljiva z dnevnimi lučmi.

V megli ali snegu lahko zaznavalo za 
jakost svetlobe zazna zadostno količino 
svetlobe.
Posledično se lahko zgodi, da se luči ne 
vklopijo samodejno. Če je potrebno, ročno 
vklopite zasenčene luči.

Ne prekrivajte zaznavala za jakost 
svetlobe, ki je nameščeno za vzvratnim 
ogledalom na vetrobranskem steklu. 
Namenjeno je samodejnemu vklopu 
žarometov in brisalnikov z zaznavalom za 
dež in samodejnim delovanjem.

Vklop
F Zavrtite obroč v položaj AUTO. 

Ob vklopu funkcije se na 
zaslonu prikaže sporočilo.

Izklop
F Zavrtite obroč naprej ali nazaj. Ob izklopu 

funkcije se na zaslonu prikaže sporočilo.

Funkcija je začasno izklopljena, ko ročno 
vklopite luči.

V primeru okvare zaznavala za 
osvetljenost zasvetijo luči, hkrati 
zasveti opozorilna lučka za servis, 
oglasi se zvočni signal in na zaslonu 
se prikaže sporočilo.

Delovanje sistema naj preveri servisna mreža 
CITROËN ali usposobljena servisna delavnica.

Dnevne luči LED
Ob zagonu vozila se dnevne luči LED 
samodejno vklopijo.
Če ročno vklopite pozicijske, zasenčene ali 
dolge luči oziroma se te vklopijo samodejno, se 
dnevne luči izklopijo.

Programiranje
V državah, kjer zakonodaja ne predpisuje 
vključenih dnevnih luči, jih lahko izključite v 
meniju za konfiguracijo.

Spremljevalna osvetlitev
Začasni zamik izklopa zasenčenih luči po 
izključitvi kontakta olajša vozniku izstop iz 
vozila v primeru šibke zunanje svetlobe.

Ročno upravljanje
F V eni minuti po izklopu kontakta 

»pomežiknite« z lučmi.
Ročna spremljevalna osvetljava se po 
določenem času samodejno izklopi.

Samodejno delovanje
F Funkcijo vklopite ali izklopite v 

meniju za konfiguracijo vozila.

Več informacij o zvočnem in 
telematskem sistemu boste našli v 
ustreznem razdelku.
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Dopolnilno statično 
osvetljevanje zavojev

Ta funkcija pri vklopljenih zasenčenih ali dolgih 
lučeh omogoča, da svetlobni snop sprednjih 
meglenk osvetli notranjo stran ovinka, ko je 
hitrost vozila nižja od 40 km/h (mestna vožnja, 
vijugaste ceste, križišča, vožnja po parkiriščih 
itn.).

Vklop
Funkcija deluje:
- ob vklopu ustreznih smernikov
ali
- od določenega kota zasuka volana naprej.

Izklop
Funkcija ne deluje:
- pod določenim kotom zasuka volana,
- pri hitrosti, ki presega 40 km/h,
- ob vključeni vzvratni prestavi.

Programiranje
Funkcijo vklopite ali izklopite v meniju za 
konfiguracijo vozila.
Sistem je privzeto vključen.

Smerniki

Levo: ročico za luči premaknite navzdol prek 
točke upora.
Desno: ročico za luči premaknite navzgor prek 
točke upora.

Kratek vklop smernikov
Ročico pomaknite kratko navzgor ali navzdol in 
lučka ustreznega smernika bo trikrat utripnila.

Svetlobni snop žarometov
Priporočljivo je, da prilagodite višino 
svetlobnega snopa žarometov obremenitvi 
vozila.

0 - Prazno
1 - Delna obremenitev
2 - Srednja obremenitev
3 - Največja dovoljena obremenitev

Začetna nastavitev je položaj 0.

Vožnja v tujini 
Če uporabljate vozilo v državi, kjer poteka 
promet po nasprotni strani cestišča, kot 
v državi prodaje vozila, morate prilagoditi 
nastavitev prednjih luči, da ne bi zaslepili 
nasproti vozečih voznikov.
Obrnite se na CITROËN servisno mrežo 
ali usposobljeno servisno delavnico.

Ročica brisalnikov stekel
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Ročni vklop brisanja 
2 Hitro brisanje (močne padavine)
1 Običajno brisanje (zmerne padavine)
I Brisanje s presledki
0 Izklopljeno
â Enkratno brisanje

(pritisnite navzdol)

V položaju brisanja s presledki je pogostost 
brisanja v sorazmerju s hitrostjo vozila.

Če je kontakt izklopljen več kot minuto, z ročico 
brisalnikov stekel v položaju 2, 1 ali I, morate 
stikalo ponovno aktivirati.
- Stikalo premaknite v katerikoli položaj.
- Preklopite na želeni položaj.

Samodejni vklop brisalnikov
Ne prekrivajte zaznavala za dež na 
sredini vetrobranskega stekla za 
notranjim vzvratnim ogledalom.

V položaju AUTO brisalnika delujeta 
samodejno in hitrost brisanja se prilagaja 
količini padavin.

Vklop
F Stikalo pritisnite navzdol. Ob vklopu funkcije 

se na zaslonu prikaže sporočilo.
Če je kontakt izklopljen več kot minuto, morate 
samodejno brisanje vetrobranskega stekla 
ponovno vklopiti tako, da potisnete ročico 
navzdol.

Izklop
F Ročico brisalnikov stekel pomaknite v 

položaj I, 1 ali 2.
Ob izklopu funkcije se na zaslonu prikaže 
sporočilo.
V primeru napake brisalnikov z zaznavalom za 
dež in samodejnim delovanjem bosta brisalnika 
delovala v presledkih.
Delovanje sistema naj preveri servisna mreža 
CITROËN ali usposobljena servisna delavnica.

Med samodejnim pranjem izklopite 
kontakt, da se izognete samodejnemu 
delovanju brisalnikov.

Pozimi je priporočljivo počakati, da 
vetrobransko steklo popolnoma odmrzne 
in šele potem vklopiti samodejno brisanje.

F Povlecite ročico k sebi, pri pranju stekel se 
vklopi tudi počasno delovanje brisalnikov.

Sistem za pranje vetrobranskega stekla

Raven tekočine morate redno preverjati, 
predvsem pozimi.
Več informacij o kontroli ravni tekočin, 
posebej tekočine za pranje stekel, najdete 
v ustreznem razdelku.

Poseben položaj brisalnikov 
vetrobranskega stekla
V minuti po izklopu kontakta premaknite ročico 
brisalnika, da se metlici brisalnikov premakneta 
v navpični položaj.
V tem položaju lahko dvignete brisalnike za 
pripravo na zimo, čiščenje ali zamenjavo.

Več o zamenjavi metlic brisalnikov 
preberite v ustreznem razdelku.

Če želite vrniti brisalnika v izhodiščni položaj, 
vklopite kontakt in premaknite ročico.
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Brisalnik zadnjega stekla

F Obrnite obroč do prvega 
omejevalnika.

Pranje zadnjih stekel 

F Obroč zavrtite dalje od prvega 
omejevalnika. Pranje in brisanje 
zadnjega stekla delujeta še 
določen čas.

Pozimi, če sneži ali hudo zmrzuje, začnite 
z ogrevanjem (odmrzovanjem) zadnjega 
stekla. Ko se ogrevanje (odmrzovanje) 
stekla zaključi, počistite sneg ali zmrzal 
na zadnjem brisalniku. Nato lahko vklopite 
zadnji brisalnik.
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Splošna priporočila o 
varnosti

Nalepke so pritrjene na različnih mestih 
vašega vozila. Na njih so varnostna 
opozorila kot tudi identifikacijske 
informacije o vašem vozilu. Ne 
odstranjujte jih, ker so sestavni del 
vašega vozila.

Za kakršenkoli poseg na vozilu se obrnite 
na servisno mrežo CITROËN, kjer imajo 
na voljo tehnične podatke, usposobljene 
strokovnjake in ustrezen material.

Prosimo, bodite pozorni na naslednja 
opozorila:
- Namestitev opreme ali dodatne 

električne opreme, ki ni homologirana 
s strani CITROËN, lahko povzroči 
preveliko porabo in okvaro na 
elektronskem sistemu vozila. Prosimo, 
da upoštevate to opozorilo, hkrati pa 
vam priporočamo, da se obrnete na 
servisno mrežo CITROËN, kjer vas 
bodo seznanili s ponudbo dodatne 
opreme za vozilo.

- Iz varnostnih razlogov je dostop 
do diagnostične vtičnice, ki je del 
sistema elektronske opreme vozila, 
strogo rezerviran za servisno mrežo 
CITROËN ali usposobljeno servisno 
delavnico, ki razpolaga z ustreznim 
orodjem (tveganje za nedelovanje 
elektronskih sistemov, kar lahko 
privede do okvare ali hude nesreče). 
V primeru nespoštovanja tega 
opozorila proizvajalec ne odgovarja za 
posledice.

- Kakršno koli spreminjanje ali 
prilagajanje opreme brez dovoljenja 
CITROËN ali neupoštevanje 
proizvajalčevih tehničnih navodil ima 
za posledico razveljavitev zakonske in 
pogodbene garancije.

Namestitev dodatne opreme za 
radijske komunikacije
Preden namestite sprejemnik radijskih 
komunikacij skupaj z zunanjo anteno, se 
morate obvezno posvetovati s servisno 
mrežo CITROËN, ki vam bo posredovala 
podatke o sprejemnikih (frekvenčno 
območje, maksimalna izhodna moč, 
položaj antene, posebni pogoji montaže), 
ki so lahko vgrajeni, v skladu z direktivo o 
elektromagnetni združljivosti na področju 
avtomobilizma (2004/104/ES).

Glede na veljavno zakonodajo v 
posamezni državi je določena varnostna 
oprema lahko tudi obvezna: varnostni 
jopič, varnostni trikotnik, aparat za 
merjenje alkohola v krvi, rezervne žarnice 
in varovalke, gasilni aparat, torbica 
za nujno medicinsko pomoč, zaščitne 
zavesice zadaj itd.
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Varnostne utripalke

Varnostne utripalke uporabite le v primeru 
nevarnosti, zasilne ustavitve vozila ali v 
neobičajnih pogojih vožnje.

Samodejni vklop varnostnih 
utripalk
Odvisno od pojemka (intenzivnosti 
zmanjševanja hitrosti) se med močnim 
zaviranjem samodejno vključijo varnostne 
utripalke. Ob prvem ponovnem pospeševanju 
se prav tako samodejno izključijo.
Izključite jih lahko tudi s pritiskom na gumb na 
armaturni plošči.

Hupa
F Pritisnite na sredino volana.

Klic v sili ali klic za pomoč 
na cesti
Za Rusijo, Belorusijo in Kazahstan.

Lokaliziran klic v sili

**  Glede na geografsko pokritost storitev 
Lokaliziran klic v sili, Klic asistence z 
lokalizacijo in uradni jezik države, ki ga je 
izbral voznik. 
Seznam vključenih držav in storitve 
telematike je na voljo na prodajnih mestih ali 
na spletni strani vaše države.

V nujnem primeru za več kot dve 
sekundi pritisnite to tipko.
Utripanje zelene diode in 
glasovno sporočilo potrdita, da 
je bil klic poslan v klicni center 
storitve Lokaliziran klic v sili*.

Če takoj ponovno pritisnete na to 
tipko, razveljavite klic.
Zelena dioda ugasne.

Od vzpostavitve komunikacije dalje zelena 
dioda sveti neprekinjeno.
Ugasne, ko zaključite komunikacijo.

Lokaliziran klic v sili takoj poišče vaše vozilo, 
vzpostavi stik z vami v vašem jeziku** in – 
če je to potrebno – zahteva posredovanje 
ustreznih reševalnih služb. V državah, kjer ta 
služba ne deluje, ali pa je zahteva za storitev 
lociranja vozila zavrnjena, klic v sili sprejmejo 
neposredno klicni centri za urgentno pomoč 
(112) brez lociranja vozila.

Klic v sili se sproži samodejno, če 
računalnik varnostnih blazin zazna 
trčenje, ne glede na sprožitev varnostnih 
blazin.

F Ob pritisku na rdeči gumb začnejo smerniki 
utripati.

Varnostne utripalke delujejo tudi pri 
izključenem kontaktu.

* V skladu s splošnimi pogoji za uporabo 
storitve, ki so na voljo na prodajnem mestu in 
glede na tehnološke in tehnične omejitve.
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Če ste izbrali ponudbo Citroën Connect 
Box z vključenim paketom SOS, imate v 
vašem zasebnem spletnem prostoru na 
voljo dodatne storitve prek spletne strani 
vaše države.

Delovanje sistema 
Za Rusijo, Belorusijo, Kazahstan.

Ob vklopu kontakta za 3 sekunde 
zasveti zelena kontrolna lučka, 
ki označuje, da sistem deluje 
pravilno.

Če rdeča kontrolna lučka 
neprekinjeno sveti, opozarja na 
motnjo v delovanju sistema.

V obeh primerih se lahko zgodi, da storitvi za 
klic v sili in klic za pomoč na cesti ne bosta 
delovali.
Čim prej se obrnite na usposobljenega 
serviserja.

Motnja v delovanju sistema ne prepreči 
vožnje z vozilom.

Klic asistence z lokalizacijo

**  Glede na geografsko pokritost storitev 
»Lokaliziran klic v sili«, »Klic asistence z 
lokalizacijo« in uradni jezik države, ki ga je 
izbral voznik. 
Seznam vključenih držav in storitve 
telematike je na voljo na prodajnih mestih ali 
na spletni strani vaše države.

Če želite sprožiti klic za pomoč 
na cesti v primeru okvare vozila, 
držite to tipko več kot dve sekundi.

Glasovno sporočilo potrdi, da je bil klic 
izveden**.

Če takoj ponovno pritisnete ta 
gumb, razveljavite zahtevo.

Geolokacija

Če rdeča kontrolna lučka utripa, zamenjajte 
pomožni akumulator.

Geolokacijo lahko izklopite s hkratnim pritiskom 
gumbov »Lokaliziran klic v sili« in »Klic 

Geolokacijo lahko izklopite s hkratnim pritiskom 
gumbov »Lokaliziran klic v sili« in »Klic 
asistence z lokalizacijo«, nato za potrditev 
pritisnite gumb »Klic asistence z lokalizacijo«.

Glasovno sporočilo potrdi razveljavitev.

Če ste svoje vozilo kupili izven prodajne 
mreže znamke, lahko v servisni mreži 
preverite nastavitve teh storitev in 
zahtevate spremembo. V večjezičnih 
državah vam lahko storitve nastavijo v 
uradnem jeziku po vašem izboru.

Zaradi tehničnih razlogov, predvsem 
zaradi boljše kakovosti storitve telematike, 
si proizvajalec pridržuje pravico, da lahko 
kadarkoli nadgradi telematski sistem v 
vozilu.

asistence z lokalizacijo«, nato za potrditev 
pritisnite gumb »Klic asistence z lokalizacijo«.
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Sistem proti blokiranju 
koles (ABS/EBFD)
Sistema ABS in EBFD (elektronska 
porazdelitev zavorne sile) izboljšujeta stabilnost 
in vodljivost vozila med zaviranjem, še posebej 
na slabem ali spolzkem cestišču.
Sistem ABS preprečuje blokiranje koles, sistem 
EBFD pa omogoča nadzorovan zavorni pritisk 
po posameznih kolesih.

Sistem proti blokiranju koles se samodejno 
vklopi ob nevarnosti blokade koles. Ne zmanjša 
zavorne razdalje.
Na zelo spolzkih površinah (led, olje itd.) lahko 
ABS poveča zavorno razdaljo. Med zaviranjem 
v sili takoj močno pritisnite na zavorni pedal 
brez vmesnega popuščanja pritiska tudi 
na spolzkem cestišču, ker boste tako lahko 
obvladali vozilo in se izognili oviri.

Če zasveti ta kontrolna lučka, ki jo 
spremlja zvočni signal in sporočilo 
na zaslonu, opozarja na nepravilno 
delovanje sistema ABS, ki lahko 
onemogoči nadzor nad vozilom med 
zaviranjem.

Če ta opozorilna lučka zasveti 
skupaj z opozorilnima lučkama 
STOP in ABS, se predvaja zvočni 
signal ter se na zaslonu prikaže 
sporočilo, gre za okvaro sistema za 
elektronsko porazdelitev zavorne 
sile, ki lahko povzroči izgubo 
nadzora nad vozilom pri zaviranju.

Ustavite vozilo, takoj ko lahko to varno storite.
V obeh primerih naj vozilo pregleda servisna mreža 
CITROËN ali usposobljena servisna delavnica.

Sistem pomoči pri 
zaviranju v sili (AFU)
Ta sistem omogoča hitrejše doseganje 
optimalnega zavornega pritiska pri zaviranju 
v sili.
Sproži se glede na hitrost, s katero voznikova 
noga pritisne na zavorni pedal.
Ob tem se spremeni upor zavornega pedala.

Da ohranite delovanje sistema za pomoč 
pri močnem zaviranju, do konca pritisnite 
na zavorni pedal in zadržite pritisk.

Normalno delovanje sistema ABS lahko 
nakazujejo rahle vibracije zavornega 
pedala.

Pri zamenjavi koles (pnevmatik in platišč) 
preverite, ali jih je CITROËN homologiral.

Sistem za preprečevanje 
zdrsavanja koles (ASR) 
in elektronski nadzor 
stabilnosti (ESC)

Ta sistema sta povezana s sistemom ABS in ga 
dopolnjujeta.
Sistem ASR je izjemno koristen pri vzdrževanju 
optimalnega pogona in preprečevanju izgube 
nadzora nad vozilom pri pospeševanju.
Sistem izboljšuje pogon in preprečuje drsenje 
koles pri zaviranju s pogonskimi kolesi in 
motorjem. Izboljša tudi stabilnost vozila pri 
pospeševanju.
Pri vožnji s sistemom ESC poskušajte zadržati 
linijo, brez obračanja koles v nasprotno smer.
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Delovanje
Kontrolna lučka utripa, ko je 
vklopljen sistem ASR ali ESC.

Izklop
V posebnih okoliščinah (pri speljevanju z 
blatnih, zasneženih ali peščenih tal itd.) je 
priporočljivo izključiti sistema ASR in ESC, 
da se kolesa lahko prosto zavrtijo na mestu in 
ponovno oprimejo tal.

F Pritisnite ali zavrtite gumb v 
položaj ESC OFF (Izklop ESC) 
(glede na različico).

Zasveti kontrolna dioda: sistema ASR in ESC 
sta izklopljena.

Sistema se ponovno vklopita:
- samodejno pri hitrosti, višji od 50 km/h,

Če nastane razlika med potjo vozila in želeno 
smerjo voznika, sistem ESC samodejno deluje 
na zavore enega ali več koles in na motor, da 
usmeri vozilo v želeno smer.

- ročno, ko ponovno pritisnete 
ali zavrtite gumb v ta položaj 
(glede na različico).

Okvara
V primeru okvare sistemov zasvetita 
ustrezna opozorilna lučka in lučka 
LED, hkrati se oglasi zvočni signal in 
na zaslonu se izpiše sporočilo.

Delovanje sistema naj preveri servisna mreža 
CITROËN ali usposobljena servisna delavnica.
Kontrolna lučka se lahko vklopi tudi, če so 
pnevmatike premalo napolnjene. Preverite tlak 
v vsaki pnevmatiki.

Čeprav sistema ASR/ESC pri normalni 
vožnji zagotavljata dodatno varnost, 
voznika to ne sme spodbujati k tvegani ali 
prehitri vožnji.
Pravilno delovanje sistemov zagotovite, 
če upoštevate proizvajalčeva navodila v 
zvezi s kolesi (pnevmatike in platišča), 
zavornimi komponentami, elektronskimi 
deli ter postopki montaže in popravil.
Po trčenju naj te sisteme pregleda 
servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.

Nadzor oprijema
Gre za patentiran elektronski nadzor pogona, 
ki izboljša oprijem pri vožnji po snegu, blatu in 
pesku.
Ta sistem z optimiziranim delovanjem za vsako 
situacijo omogoča manevriranje v skoraj vseh 
primerih slabega oprijema (sistem zazna slab 
oprijem pri turni vožnji).

Pedal za plin je treba pritisniti dovolj močno, 
da sistem lahko izkoristi moč motorja. Povsem 
normalno je, da se med delovanjem sistema 
poveča število vrtljajev motorja.

S pomočjo izbirnega stikala s petimi položaji 
lahko izberete nastavitev, ki najbolj ustreza 
trenutnim voznim razmeram.
Ob vsaki izbiri se prižge kontrolna lučka, ki 
potrdi izbiro načina.

Načini delovanja
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Standardni način (ESC)
Ta način je nastavljen za rahlo 
zdrsavanje koles na cesti v 
običajnih voznih razmerah.

Po vsakem izklopu kontakta se sistem 
samodejno ponovno nastavi na način ESC.

Sistem ESC IZKLOPLJEN
Ta način je primeren le za posebne 
pogoje pri speljevanju ali nizki 
hitrosti.
Po prekoračitvi hitrosti 50 km/h se 
sistem samodejno ponovno nastavi 
na način ESC.

Vožnja po snegu
To je način vožnje, ki pri speljevanju 
prilagodi trenutni oprijem vsakemu 
sprednjemu kolesu posebej.

Pri speljevanju sistem optimizira drsenje 
koles za zagotovitev najboljšega možnega 
pospeševanja glede na oprijem cestišča.

Vožnja po vseh podlagah (blato, 
vlažna trava itd.)

Ta način pri speljevanju poveča 
drsenje kolesa z najslabšim 
oprijemom in mu omogoči boljši 
oprijem.

Obenem sistem zagotavlja kolesu z boljšim 
oprijemom čim večji navor.
Med vožnjo sistem optimizira drsenje koles 
glede na vozne razmere.

Vožnja po pesku
Ta način zmanjša drsenje obeh 
pogonskih koles hkrati, s tem pa 
vozilu omogoči speljevanje ter 
prepreči, da bi vozilo obstalo v 
pesku.

Vozilo je namenjeno vožnji po asfaltirani 
cesti, vendar lahko občasno vozite tudi po 
slabše prevoznem terenu.
Vendar pa, zlasti če je vozilo močno 
obremenjeno, ne omogoča vožnje po 
vsakem terenu, kot je na primer:
- prečkanje ali vožnja po terenu, 

predvsem preko ovir ali kamnov, pri 
čemer se lahko poškoduje podvozje ali 
se odtrgajo določeni elementi (cev za 
gorivo, hladilnik itd.),

- vožnja po strmih klancih in podlagah s 
slabim oprijemom,

- prečkanje vode.

Ne uporabljajte drugih načinov, ker se 
lahko z vozilom pogreznete in ostanete na 
mestu.
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Varnostni pasovi na zadnjih 
sedežih (5-sedežna različica)

Zadnji sedeži so opremljeni 
z varnostnimi pasovi s 
tritočkovnim vpetjem in navojnim 
mehanizmom.

Varnostni pasovi na zadnjih 
sedežih (7-sedežna različica)

Druga vrsta

Tretja vrsta

Vsi trije sedeži so opremljeni z varnostnimi 
pasovi s tritočkovnim vpetjem in navojnim 
mehanizmom.
Pri preklapljanju stranskih sedežev ali 
postavljanju sedeža v položaj za mizico pazite, 
da ne boste zagozdili varnostnega pasu 
zadnjega sredinskega sedeža.
Pri odstranjevanju ali nameščanju stranskih 
sedežev ali ob dostopanju do tretje vrste 
sedežev pazite, da ne zagozdite varnostnega 
pasu sredinskega sedeža.
Prepričajte se, da je sredinski varnostni pas 
pravilno navit v ohišje na strehi vozila.

Oba sedeža sta opremljena z varnostnim 
pasom s tritočkovnim vpetjem in navojnim 
mehanizmom.
Varnostnih pasov ne pritrjujte na obroče za 
pritrditev, označene z rdečim križcem, kot je 
prikazano na nalepki.
Varnostne pasove morate pravilno pripeti v 
temu namenjene obroče.

Varnostni pasovi
Sprednja varnostna pasova
Sprednja sedeža sta opremljena s 
pirotehničnim zategovalnim sistemom in 
omejevalnikom zatezne sile.

Varnostni pas srednjega sedeža 
sprednje klopi ni opremljen s 
pirotehničnim zategovalnim 
sistemom.
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Nastavitev višine

Sedeže v tretji vrsti, ki jih ne uporabljate, lahko 
pospravite, da povečate tovorni prostor in 
omogočite lažjo uporabo prekrivnega zaslona 
za tovor.
Vzmetno kljuko pritrdite na temu namenjeno 
mesto na oblogi zadnjega stebrička.

F Pritisnite sponko in drsno pomaknite sklop 
varnostnega pasu sedeža na voznikovi 
strani in na strani sedežev posameznih 
potnikov.

Odklepanje
F Pritisnite rdeč gumb na zaklepu.

Opozorilna lučka za 
nepripete varnostne pasove

Če voznik ali sovoznik ni pripel 
varnostnega pasu, ob zagonu 
motorja zasveti ta opozorilna lučka.

Sovoznikov sedež lahko opremite 
z zaznavalom zasedenosti 
sedeža, vendar v tem primeru 
na sedež ni priporočljivo odlagati 
težkih predmetov, saj lahko 
sprožijo opozorilo.

Zapenjanje

F Povlecite pas in vtaknite jeziček v zaponko.
F Povlecite pas in preverite, ali je pravilno 

zapet.

Varnostnega pasu srednjega 
sedeža sprednje klopi ni mogoče 
nastaviti po višini.
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Nasveti
Voznik se mora prepričati, da potniki pravilno 
uporabljajo varnostne pasove, in se pred 
vožnjo z njimi pripnejo.
Vedno se pripnite z varnostnim pasom, ne 
glede na to, kje sedite v vozilu in ne glede na 
čas trajanja vožnje.
Zaponko varnostnega pasu vedno vstavite 
v zaklep istega sedeža, ker v nasprotnem 
primeru varnostni pas ne bo opravil svoje 
vloge v polni meri.
Varnostni pasovi so opremljeni z navojnim 
mehanizmom, ki omogoča samodejno 
prilagoditev dolžine pasu vašemu telesu. 
Varnostni pas se samodejno navije na navojni 
mehanizem, ko ga ne uporabljate.
Pred in po uporabi se prepričajte, da je pas 
pravilno navit.
Spodnji del pasu mora biti nameščen kar se 
da nizko čez medenico.
Zgornji del pasu mora biti nameščen čez 
ramo, ob vratu.
Navojni mehanizmi so opremljeni s 
samodejno blokado, ki se sproži in zadrži 
potnika med trčenjem, zaviranjem v sili ali 
prevračanjem vozila. Sistem izključite tako, 
da močno povlečete pas in ga spustite, da se 
navije.

Varnostni pasovi so učinkoviti le:
- če se tesno prilegajo telesu,
- če jih pripnete z enakomernim potegom in 

pri tem preverite, da niso zviti,
- če varujejo samo eno osebo,
- če niso strgani ali razcefrani,
- če niso spremenjeni ali preoblikovani, kar 

poslabša njihovo delovanje.
Zaradi veljavnih varnostnih predpisov mora 
vsak poseg na varnostnih pasovih v vašem 
vozilu opraviti strokovnjak usposobljene 
servisne delavnice z ustreznim znanjem in 
opremo, kar sicer zagotavlja tudi servisna 
mreža CITROËN.
Poskrbite za redni pregled varnostnih pasov 
v servisni mreži CITROËN ali v usposobljeni 
servisni delavnici, še zlasti kadar so na 
pasovih vidne sledi poškodb.
Varnostne pasove očistite z milnico ali pa 
s čistilnim sredstvom za tekstil, ki ga lahko 
kupite v servisni mreži CITROËN.
Če ste sedež ali zadnjo klop preklapljali ali 
prestavljali, se prepričajte, ali je pas pravilno 
nameščen in navit.

Priporočila za otroke
Uporabite prilagojeni otroški sedež, če je 
sopotnik star manj kot 12 let, in če meri v 
višino manj kot 1,5 metra.
Nikoli ne pripenjajte več oseb z enim 
varnostnim pasom.
Nikoli ne prevažajte otrok v naročju.
Več informacij o otroških sedežih boste 
našli v ustreznem poglavju.

V primeru trka
Pirotehnični sistem varnostnih pasov se 
lahko sproži pred varnostno blazino in 
neodvisno od nje, kar je odvisno od vrste in 
silovitosti trčenja. Sprožitev pirotehničnih 
zategovalnikov lahko spremlja uhajanje 
nenevarnega dima in hrup, ki nastane ob 
aktiviranju v sistem integrirane pirotehnične 
kartuše.
V obeh primerih zasveti opozorilna lučka 
varnostne blazine.
Po trčenju poskrbite za pregled sistema in 
njegovo morebitno zamenjavo v servisni 
mreži CITROËN ali v usposobljeni servisni 
delavnici.
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Varnostne blazine
Splošno

Sistem varnostnih blazin ne deluje, ko 
je kontakt izključen.
Ta oprema se sproži samo enkrat. V 
primeru ponovnega trka (pri isti ali drugi 
nesreči) se varnostna blazina ne bo 
ponovno sprožila.

Če na sovoznikov sedež namestite otroški sedež z 
naslonjalom, obrnjenim proti vetrobranskemu steklu, 
je treba izključiti sovoznikovo varnostno blazino.

Območja zaznavanja trka

A. Območje čelnega trčenja.
B. Območje bočnega trčenja.

Ob sprožitvi varnostne blazine ali 
varnostnih blazin lahko zaznate rahel 
dim in zvok, ki sta posledica sprožitve 
pirotehničnega vložka, vgrajenega v 
sistem.
Plin ni škodljiv, lahko pa je nekoliko 
dražeč.
Zvok detonacije, ki je povezan s sprožitvijo 
ene ali več varnostnih blazin, lahko za 
kratek čas vpliva na poslabšanje sluha.

V primeru trčenja elektronski detektorji v 
območjih za zaznavanje trka zaznajo in 
analizirajo čelna in stranska trčenja:
- ob močnih trkih se varnostne blazine v 

trenutku napihnejo in bolje zavarujejo 
potnike v vozilu; takoj po trčenju se blazine 
hitro izpraznijo ter ne ovirajo vidljivosti in 
potnikov pri izstopanju iz vozila,

- v primeru manjšega trčenja, trčenja v zadnji 
del ali v nekaterih primerih prevračanja se 
varnostne blazine morda ne bodo sprožile; 
v takšnih primerih za optimalno zaščito 
zadostuje že varnostni pas.

Moč trčenja je odvisna od vrste ovire in hitrosti 
vozila v trenutku trka.

Sistem varnostnih blazin je namenjen večji 
varnosti voznika in potnikov v vozilu ob 
močnem čelnem trčenju in dopolnjuje delovanje 
sistema varnostnih pasov z zategovalnikom in 
omejevalnikom zatezne sile.
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Sprednji varnostni blazini

Vklop
Sprožita se hkrati, razen v primeru, da je 
sovoznikova varnostna blazina izklopljena, 
in sicer ob močnem čelnem trčenju v del ali 
celotno območje čelnega trčenja A, vzdolžno 
na vozilo, na vodoravni podlagi in v smeri od 
spredaj proti zadnjemu delu vozila.
Sprednja varnostna blazina se sproži med 
potnikom na sprednjem sedežu in armaturno 
ploščo, da ublaži sunek telesa naprej.

Okvara
Če začne svetiti opozorilna lučka, 
se sočasno oglasi zvočni signal, na 
zaslonu pa se izpiše sporočilo, naj 
delovanje sistema preveri servisna 
mreža CITROËN ali usposobljena 
servisna delavnica.

Če ti dve opozorilni lučki varnostne blazine še 
naprej svetita, ne nameščajte otroškega sedeža 
tako, da je otrok v njem »obrnjen s hrbtom v 
smeri vožnje«. Obrnite se na servisno mrežo 
CITROËN ali usposobljeno servisno delavnico.

Stranski varnostni blazini
Sistem ščiti glavo in prsni koš voznika in 
sopotnika na sprednjem sedežu ob močnih 
bočnih trkih.

Nameščeni sta v osrednjem delu volana za 
voznika, za sopotnika/sopotnike na sprednjem 
sedežu pa v armaturni plošči.

Stranski varnostni blazini sta nameščeni v 
stranskem delu naslonjala sprednjih sedežev 
pri vratih.

Aktivacija
Sproži se vsaka posebej, in sicer ob močnem 
bočnem trčenju v del ali celotno območje 
bočnega trčenja B, navpično na vzdolžno 
os vozila, na vodoravni podlagi in v smeri od 
zunanjega proti notranjemu delu vozila.
Stranska varnostna blazina se sproži med 
potnikom na sprednjem sedežu in oblogo vrat.

Okvara
Če začne svetiti ta opozorilna lučka na 
instrumentni plošči, se hkrati oglasi zvočno 
opozorilo, na prikazovalniku pa se izpiše 
sporočilo, naj delovanje sistema preveri 
servisna mreža CITROËN ali usposobljena 
servisna delavnica, saj obstaja nevarnost, 
da se ob močnem trčenju varnostne 
blazine ne bodo sprožile.

V primeru manjšega trka, udarca v bočni 
del vozila ali v primeru prevračanja vozila 
obstaja nevarnost, da se varnostne 
blazine ne bodo sprožile.
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Zavesaste varnostne blazine

Aktivacija
Sproži se hkrati z ustrezno stransko varnostno 
blazino, in sicer ob močnem bočnem trčenju 
v del ali celotno območje bočnega trčenja B, 
navpično na vzdolžno os vozila, na vodoravni 
podlagi in v smeri od zunanjega proti 
notranjemu delu vozila.
Stranska varnostna blazina se sproži med 
potnikom na sprednjem ali zadnjem sedežu in 
steklom.

Sistem ščiti glavo voznika in potnikov (razen 
potnika na srednjem sedežu v drugi vrsti) ob 
močnih bočnih trkih.
Zavesaste varnostne blazine so shranjene v 
stebričkih vrat in v zgornjem delu potniškega 
prostora.
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Nekaj nasvetov

Za učinkovito in brezhibno delovanje 
varnostnih blazin upoštevajte naslednja 
varnostne napotke:
Sedite vzravnano in pokončno.
Pripnite varnostni pas in se prepričajte, da je 
nameščen pravilno.
Ničesar ne nameščajte med potnike in 
varnostne blazine (otrok, živali, predmetov 
itd.); v bližino ali na pot sprožitve varnostne 
blazine ne pritrjujte ali lepite ničesar, ker 
lahko v primeru sprožitve pride do resnih 
poškodb.
Nikoli ne spreminjajte izvirnih funkcij vozila, 
zlasti v območju varnostnih blazin.
Po prometni nezgodi, vlomu ali kraji vozila 
poskrbite za pregled varnostnih blazin.
Vse posege na sistemih varnostnih blazin 
mora obvezno opraviti servisna mreža 
CITROËN ali usposobljena servisna 
delavnica.
Kljub upoštevanju vseh navedenih varnostnih 
ukrepov ni izključena nevarnost poškodb 
ali lažjih opeklin glave, prsnega koša ali rok 
med sprožitvijo varnostne blazine. Blazina 
se napihne praktično takoj (v roku nekaj 
milisekund) in se nato spusti v enakem času, 
pri čemer se skozi njene namenske odprtine 
sprosti vroč plin.

Sprednji varnostni blazini
Med vožnjo držite obroč volana, ne njegovih 
prečk. Ne polagajte rok na osrednji del 
volana.
Sovoznik naj ne naslanja nog na armaturno 
ploščo.
V vozilu ne kadite, ker se pri napihovanju 
varnostnih blazin lahko opečete ali 
poškodujete s cigareto ali pipo.
Ne razstavljajte ali prebadajte volana in ga ne 
izpostavljajte močnejšim udarcem.
Na armaturno ploščo ali volanski obroč 
ničesar ne pritrjujte ali lepite, ker se lahko 
ob sprožitvi varnostnih blazin zaradi tega 
poškodujete.

Stranski varnostni blazini
Za sedeže uporabljajte samo homologirane 
zaščitne prevleke, ki ne ovirajo sprožitve 
stranskih varnostnih blazin. Glede ustreznih 
prevlek za vaše vozilo se obrnite na servisno 
mrežo CITROËN.
Na naslonjala sedežev ne pritrjujte ali 
obešajte predmetov (oblek itd.), saj lahko v 
primeru sprožitve stranskih varnostnih blazin 
pride do poškodb prsnega koša ali rok.
Z zgornjim delom telesa se ne približujte 
preveč vratom in se nanje ne naslanjajte.

Zavesasti varnostni blazini
Na strop ne pritrjujte ali obešajte predmetov, 
saj bi lahko prišlo do poškodb glave v primeru 
sprožitve zavesastih varnostnih blazin.
Če je vozilo opremljeno z držali na stropu, 
ju ne odstranjujte, ker sta z njima dodatno 
pritrjeni zavesasti varnostni blazini.
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Splošni podatki o otroških 
sedežih

Zakonodaja, ki ureja prevoz otrok, 
je odvisna od posamezne države. 
Upoštevajte domačo zakonodajo.

Upoštevajte naslednja navodila za varno 
vožnjo:
- V skladu z evropsko zakonodajo morajo 

vsi otroci, ki so mlajši od 12 let ali 
visoki manj kot meter in pol, potovati v 
homologiranih otroških sedežih, ki so 
primerni za njihovo težo, na sedežih, ki so 
opremljeni z varnostnim pasom ali pritrdišči 
ISOFIX.

- Po statističnih podatkih so za prevoz 
otrok najbolj varni zadnji sedeži.

- Otroci, ki tehtajo manj kot 9 kg, morajo 
biti, tako na sprednjem kot na zadnjem 
sedežu, obvezno obrnjeni z naslonjalom 
sedeža proti sprednjemu delu vozila.

Otroški sedež na prednjem sopotnikovem sedežu
S hrbtom v smeri vožnje

Z obrazom v smeri vožnje

Preverite, ali je varnostni pas ustrezno 
napet.
Pri otroških sedežih z opornim drogom 
se prepričajte, da je drog v trdnem stiku 
s podom vozila. Po potrebi prilagodite 
sopotnikov sedež.

Sprednji sopotnikov sedež, nastavljen v 
najvišji položaj ter v vzdolžnem položaju 
potisnjen do konca nazaj.

Priporočamo, da prevažate otroke na 
zadnjih sedežih vozila:
- do treh let starosti tako, da so z obrazom 

obrnjeni proti zadnjemu delu vozila,
- od treh let starosti dalje pa tako, da so z 

obrazom obrnjeni v smer vožnje.

Kadar je otroški sedež nameščen na 
sovoznikov sedež tako, da je z naslonjalom 
obrnjen proti vetrobranskemu steklu, je treba 
obvezno izključiti sovoznikovo čelno varnostno 
blazino. V nasprotnem primeru se otrok lahko 
ob sprožitvi varnostne blazine resno ali 
celo smrtno poškoduje.
Nastavite sedež vozila:
- do konca nazaj in poravnajte naslonjalo, če 

sedež ni nastavljiv po višini,
- do konca nazaj in v najvišji položaj ter 

poravnajte naslonjalo, če je sedež nastavljiv 
po višini.

Kadar je otroški sedež nameščen na 
sovoznikov sedež tako, da je z naslonjalom 
obrnjen proti zadnjemu delu vozila, mora biti 
sovoznikova čelna varnostna blazina vključena.
Nastavite sedež vozila:
- do konca nazaj in poravnajte naslonjalo, če 

sedež ni nastavljiv po višini,
- do konca nazaj in v najvišji položaj ter 

poravnajte naslonjalo, če je sedež nastavljiv 
po višini.
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Otroški sedež na zadnjem sedežu

S hrbtom v smeri vožnje

Če je otroški sedež na zadnjem 
sopotnikovem sedežu nameščen tako, 
da je otrok v njem s hrbtom obrnjen proti 
vetrobranskemu steklu, pomaknite sprednji 
sedež vozila naprej in poravnajte naslonjalo 
tako, da se otroški sedež ne bo dotikal 
sprednjega sedeža vozila.

Z obrazom v smeri vožnje

Preverite, ali je varnostni pas ustrezno 
napet.
Pri otroških sedežih z opornim drogom 
preverite, ali se drog trdno stika s podom 
in je stabilen.

Sedeži v tretji vrsti

Če je otroški sedež nameščen na sedež vozila 
v tretji vrsti, naslonjala stranskih sedežev in 
srednjega sedeža v drugi vrsti, ki se nahaja 
pred otroškim sedežem, postavite v položaj za 
mizico ali, če to ne omogoča dovolj prostora, 

Na sedež v tretji vrsti ne smete nikoli 
namestiti otroškega sedeža z opornim 
drogom.

Kadar je otroški sedež nameščen na zadnjem 
sopotnikovem sedežu tako, da je njegovo naslonjalo 
obrnjeno proti zadnjemu delu vozila, premaknite 
sedež vozila pred njim naprej in poravnajte naslonjalo 
tako, da se otrokove noge v sedežu z naslonjalom, 
obrnjenim proti zadnjemu delu vozila, ne bodo 
dotikale sedeža vozila pred njim.

odstranite sedeže v drugi vrsti, da se otroški 
sedež ali otrokove noge ne bodo dotikale 
sedežev v drugi vrsti.

Izklop sprednje sovoznikove 
varnostne blazine

Nikoli ne nameščajte otroka s hrbtom 
proti vetrobranskemu steklu na sedež, ki 
ima aktivirano čelno varnostno blazino. 
To lahko povzroči smrt otroka ali ga hudo 
poškoduje.

Nalepka z opozorilom se nahaja na obeh 
straneh senčnika na sovoznikovi strani.
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V skladu z veljavno zakonodajo je to opozorilo 
v naslednjih preglednicah napisano v vseh 
potrebnih jezikih.

Izklop sovoznikove 
varnostne blazine

Izklopiti je mogoče samo sprednjo varnostno 
blazino na sovoznikovi strani.
F Izključite kontakt, vstavite ključ v stikalo 

za izklop sovoznikove varnostne blazine.
F Ključ zavrtite v položaj »OFF« (izklopljeno).
F Odstranite ključ, medtem ko je stikalo v tem 

položaju.

Kontrolna lučka varnostne blazine 
na sovoznikovi strani na armaturni 
plošči med obdobjem izklopa sveti.

Kadar na sprednji sopotnikov sedež 
namestite otroški sedež tako, da je otrok 
v njem s hrbtom obrnjen v smeri vožnje, 
zaradi zagotavljanja varnosti vašega 
otroka obvezno izključite sovoznikovo 
varnostno blazino. V nasprotnem primeru 
lahko pride do hudih poškodb otroka ali 
celo smrti, če se zračna blazina sproži.

Ponovni vklop sovoznikove 
čelne varnostne blazine
Če je stikalo v položaju »OFF« (Izklop), se 
sovoznikova čelna varnostna blazina ob trčenju 
ne sproži.

Ko odstranite otroški sedež, premaknite stikalo 
za vklop sovoznikove čelne varnostne blazine 
v položaj ON (Vklop), da ponovno vklopite 
varnostno blazino in s tem poskrbite za varnost 
sovoznika v primeru trka.
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AR

BG 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.

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.
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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.
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Priporočeni sedeži za 
otroke
Izbor priporočenih otroških sedežev, ki se 
pritrdijo s tritočkovnim varnostnim pasom.

Sedeži z opornim drogom

Pri namestitvi otroškega sedeža z opornim 
drogom v vozilo je potrebna previdnost. 
Preveriti morate zlasti, ali se pod prostorom 
za noge potnikov na zadnjih sedežih nahaja 
prostor za shranjevanje.
Zadnji sedež na sredini ni opremljen s 
prostorom za shranjevanje pod prostorom za 
noge potnikov, zato lahko na to mesto zlahka 
namestite otroški sedež z opornim drogom, ki 
se namesti s pritrdilnimi elementi ISOFIX ali s 
tritočkovnim varnostnim pasom.

Opornega droga ne nameščajte na 
pokrov prostora za shranjevanje, 
sicer se lahko v primeru močnega trka 
zlomi. Če nastavitve opornega droga 
to omogočajo, sta priporočljiva še dva 
načina namestitve.

Na dnu prostora za shranjevanje

Skupina 0+: od rojstva do 13 kg

L1
»RÖMER Baby-Safe Plus«

Sedež se namesti tako, da je z naslonjalom 
obrnjen proti vetrobranskemu steklu.

Skupini 2 in 3: od 15 do 36 kg

L4
»Klippan Optima«

Za otroke od 22 kg dalje (od približno 
šestih let naprej) uporabljajte samo sedežni 

podstavek.

Skupini 2 in 3: od 15 do 36 kg

L5
»RÖMER KIDFIX«

Otroški sedež, ki ga lahko pritrdite na 
pritrdišča ISOFIX v vozilu.

Otrok je v njem pripet z varnostnim pasom.
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Poleg prostora za shranjevanje

Če je oporni drog dovolj dolg, ga lahko 
nastavite tako, da je uprt na dno prostora za 
shranjevanje. Pred namestitvijo opornega 
droga iz prostora za shranjevanje odstranite 
vse predmete.

Če je oporni drog dovolj dolg in ga lahko 
nastavite pod ustreznim kotom (vedno 
upoštevajte navodila za namestitev otroškega 
sedeža), ga lahko namestite tako, da je uprt 
na pod vozila poleg prostora za shranjevanje. 
Prilagodite vzdolžno nastavitev zadnjega ali 
sprednjega sedeža pred otroškim sedežem, da 
omogočite ustrezen položaj opornega droga 
poleg prostora za shranjevanje.

Če opornega droga ne morete namestiti 
tako, kot je opisano zgoraj, na ta sedež 
ne smete namestiti otroškega sedeža z 
opornim drogom.

Namestitev otroških 
sedežev, pritrjenih z 
varnostnim pasom
V spodnji tabeli so v skladu z evropsko 
zakonodajo navedene možnosti namestitve 
posameznih univerzalno (a) homologiranih 
otroških sedežev, ki se pripnejo z varnostnim 
pasom, glede na otrokovo težo in glede na 
mesto v vozilu.
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Otrokova teža in starostna skupina

Sedež(i) Pod 13 kg
(skupini 0 (b) in 0+)
Do starosti približno 

1 leta

9 - 18 kg
(skupina 1)

Od približno 1 do 
3 let

15 - 25 kg
(skupina 2)

Od 3 do približno 
6 let

22 - 36 kg
(skupina 3)

Od 6 do približno 
10 let

Prva vrsta (c) (d) Sovoznikov sedež U U U U

Druga vrsta (e)
(5 in 7 sedežev)

Stranska sedeža U* U* U U

Sredinski sedež U U U U

Tretja vrsta (f) (g)
(7 sedežev) Vsi sedeži U** U** U U

* Na zadnji sedež v drugi vrsti ne smete nikoli namestiti otroškega sedeža z opornim drogom, razen če ga lahko namestite v skladu s priporočili v 
razdelku »Namestitev otroških sedežev z opornim drogom«.

**  Na sedež v tretji vrsti ne smete nikoli namestiti otroškega sedeža z opornim drogom.
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(a) Univerzalni otroški sedež: otroški 
sedež, ki se lahko namesti v vsa vozila z 
varnostnim pasom.

Otrokova teža in starostna skupina

Položaj sedeža Pod 13 kg
(skupini 0 (b) in 0+)
Do starosti približno 

1 leta

9 - 18 kg
(skupina 1)

Od približno 1 do 
3 let

15 - 25 kg
(skupina 2)

Od 3 do približno 
6 let

22 - 36 kg
(skupina 3)

Od 6 do približno 
10 let

Prva vrsta (c) (d)

Samostojni sedež U U U U

Sedežna klop, 
stranski sedež U U U U

Sedežna klop, 
srednji sedež (e) U U U U

(b) Skupina 0: od rojstva do 10 kg. Na 
sovoznikov sedež ali na sedež v tretji vrsti 
ni mogoče namestiti sedežev in košar za 
dojenčke. Če jih namestite v drugo vrsto, 
lahko zasedejo tudi sosednje sedeže.

(c) Preden otroka namestite na ta sedež, 
preverite veljavno zakonodajo v svoji 
državi.

U: Sedež, na katerega lahko namestite 
otroški sedež, ki se pritrdi z varnostnim 
pasom in je univerzalno homologiran 
za takšno uporabo, pri kateri je otrok z 
obrazom obrnjen proti zadnjemu delu 
vozila in/ali v smeri vožnje.
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Pritrdilni elementi ISOFIX

Vozilo je bilo homologirano v skladu z zadnjimi 
zakonskimi predpisi ISOFIX.
Vsak sedež je opremljen s tremi obroči:

- dva sprednja obroča A, ki sta nameščena 
med naslonjalom in sediščem 
avtomobilskega sedeža, z oznako ISOFIX,

- zadnji obroč B za naslonjalom sedeža, za 
pritrditev zgornjega pasu, imenovan »top 
tether«.

Zgornji obroč služi za pritrjevanje zgornjega 
pasu otroškega sedeža, če je z njim opremljen. 
Ta naprava v primeru čelnega trčenja omeji 
prevrnitev otroškega sedeža naprej.
Pritrdilni sistem ISOFIX omogoča hitro, 
zanesljivo in varno namestitev otroškega 
sedeža v vozilo.

Preden namestite otroški sedež z 
naslonjalom na sovoznikov sedež, 
odstranite in pospravite naslon za glavo.
Ko otroški sedež odstranite, ponovno 
namestite naslon za glavo.

(d) Kadar je otroški sedež nameščen na 
prednjem sopotnikovem sedežu tako, da je 
otrok v njem s hrbtom obrnjen v smeri vožnje, 
mora biti sopotnikova varnostna blazina 
obvezno izklopljena. V nasprotnem primeru se 
ob sprožitvi varnostne blazine otrok lahko 
hudo ali celo smrtno poškoduje.
Kadar je otroški sedež nameščen na 
sovoznikov sedež »tako, da je otrok v njem 
obrnjen v smeri vožnje«, mora biti sovoznikova 
čelna varnostna blazina vključena.

(e)

Pri nameščanju otroškega sedeža na 
zadnji sedež, pri čemer bo otrok obrnjen 
v smeri vožnje ali s hrbtom v smeri 
vožnje, pomaknite sedež pred njim naprej 
in poravnajte njegovo naslonjalo tako, 
da bo dovolj prostora za otroški sedež in 
otrokove noge.

(e)

Na to mesto ne smete namestiti 
otroškega sedeža »RÖMER Baby-Safe 
Plus«.

(f) Naslonjala stranskih sedežev in 
srednjega sedeža v drugi vrsti, ki se 
nahaja pred otroškim sedežem, postavite 
v položaj za mizico ali, če to ne omogoča 
dovolj prostora, odstranite sedeže v drugi 
vrsti, da se otroški sedež ali otrokove 
noge ne bodo dotikale sedežev v drugi 
vrsti.

(g) Če so sedeži v tretji vrsti zasedeni, 
odstranite sedež, nameščen na zložljivem 
sedežu v drugi vrsti, da omogočite dostop 
do tretje vrste.



99

5

Varnost

Otroški sedeži ISOFIX so opremljeni z 
dvema zaskočkama, ki ju pripnete na prednja 
obroča A.
Nekateri so opremljeni tudi z zgornjim pasom, 
ki se pripne na zadnji obroč B.

Otroški sedež na zgornji obroč »Top Tether« 
pritrdite tako, da:
- preden namestite na to mesto otroški sedež, 

odstranite in varno pospravite naslon za glavo 
(ko odstranite otroški sedež ga namestite 
nazaj),

- povlecite pas otroškega sedeža preko 
zgornjega dela naslona avtomobilskega sedeža 
na njegovo hrbtno stran in ob tem pazite, da bo 
potekal med vodili naslona za glavo,

- pritrdite zaponko zgornjega pasu na B-obroč 
zadaj,

- napnite zgornji pas.

Nepravilno nameščen otroški sedež v 
vozilu pomeni večjo nevarnost za otroka v 
primeru nevarnosti.
Strogo upoštevajte navodila za namestitev 
otroškega sedeža, ki ste jih prejeli skupaj 
s sedežem.

Da se boste seznanili s tem, katere 
otroške sedeže ISOFIX lahko namestite 
v svoje vozilo, si poglejte preglednico 
namestitev otroških sedežev.

Priporočeni sedeži ISOFIX Namestitev otroških 
sedežev ISOFIX
V spodnji preglednici so v skladu z evropsko 
zakonodajo navedene možnosti namestitve 
otroških sedežev ISOFIX na avtomobilske 
sedeže, opremljene s pritrdilnimi elementi 
ISOFIX.
Za univerzalne in poluniverzalne otroške 
sedeže ISOFIX je velikost otroškega sedeža 
ISOFIX, za katero se uporabljajo črke od A 
do G, označena na otroškem sedežu poleg 
logotipa ISOFIX.

RÖMER Duo Plus ISOFIX
(razred velikosti: B1)

Skupina 1: od 9 do 18 kg

Namestite ga lahko samo tako, da je otrok z 
obrazom obrnjen proti vetrobranskemu steklu.

Pritrdite ga z zgornjim trakom na pritrdilne 
obroče A in B, t.i. zgornji pritrdilni obroč.

Možni so trije položaji naklona naslonjala: 
sedeči, za počitek in ležeči.

Ta otroški sedež lahko uporabite tudi na 
sedežih, ki niso opremljeni s pritrdilnimi 
elementi ISOFIX. V tem primeru ga je 
na avtomobilski sedež treba pripeti s 

tritočkovnim varnostnim pasom. Upoštevajte 
proizvajalčeva navodila za namestitev 

otroškega sedeža.
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Preden namestite otroški sedež z 
naslonjalom na sovoznikov sedež, 
odstranite in pospravite naslon za glavo.
Ko otroški sedež odstranite, ponovno 
namestite naslon za glavo.

Otrokova teža in starost

Pod 10 kg
(skupina 0)
Do približno 
6 mesecev

Pod 10 kg
(skupina 0)
Pod 13 kg

(skupina 0+)
Do približno 1 leta

9 - 18 kg
(skupina 1)

Od 1 do približno 3 let

Različica otroškega sedeža 
ISOFIX Otroška košara s hrbtom v smeri vožnje s hrbtom v smeri 

vožnje v smeri vožnje

Razred velikosti sedeža 
ISOFIX F G C D E C D A B B1

Druga vrsta
(5 in 7* 

sedežev)

Stranski 
sedeži** IL-SU IL-SU IL-SU IUF, IL-SU

Sredinski 
sedež Brez pritrdilnih elementov ISOFIX

Tretja vrsta
(7 sedežev) Vsi sedeži Brez pritrdilnih elementov ISOFIX

* Pri različici s sedmimi sedeži morajo biti pred 
namestitvijo otroškega sedeža nameščeni 
vsi trije sedeži v drugi vrsti.

**  Na stranski sedež v drugi vrsti ne smete 
nikoli namestiti otroškega sedeža z opornim 
drogom, razen če ga lahko namestite v 
skladu s priporočilu v razdelku »Namestitev 
otroških sedežev z opornim drogom«.

IUF: sedež, primeren za namestitev univerzalnega 
otroškega sedeža ISOFIX, pritrjenega z 
zgornjim trakom, v katerem je otrok obrnjen v 
smeri vožnje.

IL-SU: sedež, primeren za namestitev 
poluniverzalnega otroškega sedeža ISOFIX;
- v katerem je otrok s hrbtom obrnjen v 

smeri vožnje in je opremljen z zgornjim 
pritrdilnim pasom ali z opornim drogom,

- v katerem je otrok obrnjen v smeri vožnje 
in je opremljen z opornim drogom,

- sedeža (zibke) za dojenčke, ki je 
opremljen z zgornjim pritrdilnim pasom ali 
z opornim drogom.
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Navodila za namestitev otroških sedežev
Nepravilna namestitev sedeža za otroke v 
vozilo lahko v primeru trčenja ogrozi otrokovo 
življenje.
Preverite, da pod otroškim sedežem ni 
varnostnega pasu ali zapenjala, ker bi to 
lahko ogrozilo trdnost namestitve sedeža.
Tudi med kratkotrajnimi vožnjami pripnite 
varnostni pas (pasova) ali trakova otroškega 
sedeža tako, da se čim tesneje prilegata 
otrokovemu telesu.
Pri namestitvi otroškega sedeža, ki se pripne 
z varnostnim pasom, preverite, ali se pas 
dobro prilega otroškemu sedežu in ali ga 
trdno drži na avtomobilskem sedežu. Če je 
sovoznikov sedež nastavljiv, ga po potrebi 
pomaknite naprej.
Na zadnjih sedežih vedno pustite dovolj 
prostora med sedežem pred otroškim 
sedežem in:
- otroškim sedežem, nameščenim tako, da 

je otrok v njem s hrbtom usmerjen v smeri 
vožnje,

- nogami otroka, ki sedi v otroškem sedežu, 
obrnjen v smeri vožnje.

V ta namen potisnite sedež naprej in po 
potrebi pomaknite naslonjalo v pokončni 
položaj.

Če je otroški sedež nameščen na sedež 
vozila v tretji vrsti, naslonjala stranskih 
sedežev in srednjega sedeža v drugi vrsti 
postavite v položaj za mizico ali odstranite 
sedeže v drugi vrsti, da se otroški sedež ali 
otrokove noge ne bodo dotikale sedežev v 
drugi vrsti.
Za optimalno namestitev otroškega sedeža, 
pri katerem je otrok z obrazom obrnjen v 
smer vožnje, preverite, ali je naslonjalo 
otroškega sedeža kar se da blizu naslonjalu 
avtomobilskega sedeža oziroma se po 
možnosti naslanja nanj.
Pred namestitvijo otroškega sedeža z 
naslonjalom na sopotnikov sedež morate 
odstraniti vzglavnik sedeža.
Preverite, ali je naslon za glavo shranjen 
oz. pritrjen tako, da se v primeru močnega 
zaviranja ne bo spremenil v izstrelek.
Ko otroški sedež odstranite, ponovno 
namestite naslon za glavo.

Namestitev sedežnega podstavka
Prsni del varnostnega pasu mora biti napet 
prek otrokove rame in se ne sme dotikati 
njegovega vratu.
Preverite ali poteka spodnji del varnostnega 
pasu čez otrokova stegna.
CITROËN priporoča uporabo sedežnega 
podstavka z naslonjalom, ki je opremljen z 
vodilom za varnostni pas ob rami.
Varnostna opozorila:
- Otrok nikoli ne puščajte v vozilu samih, 

brez nadzora.
- Nikoli ne puščajte otrok ali živali v vozilu z 

zaprtimi okni na sončni pripeki.
- Kontaktnega ključa nikoli ne puščajte v 

vozilu oziroma tako, da ga otroci lahko 
dosežejo.

Če želite preprečiti, da bi otrok nehote odprl 
vrata, uporabite stikalo za varnost otrok 
(»Child lock«).
Stekla ob zadnjih sedežnih mestih naj bodo 
spuščena največ za tretjino.
Majhne otroke zaščitite pred sončno pripeko 
s senčniki, ki jih namestite na zadnja stranska 
stekla.

Otrok spredaj
Zakonodaja, ki govori o prevozu otrok na 
sprednjem sedežu, se razlikuje glede na 
državo. Upoštevajte zakonodajo, ki je v veljavi 
v vaši državi.
Kadar na sovoznikov sedež namestite otroški 
sedež tako, da je otrok v njem s hrbtom 
obrnjen v smeri vožnje, obvezno izključite 
sovoznikovo varnostno blazino. V nasprotnem 
primeru se otrok lahko ob sprožitvi varnostne 
blazine resno ali celo smrtno poškoduje.
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Stikalo za zaščito otrok

Preprečuje odpiranje zadnjih drsnih stranskih 
vrat iz notranjosti vozila.

Ročno nastavljanje

Električni sistem

Ta sistem deluje neodvisno od gumba za 
centralno zaklepanje.

Preden zapustite vozilo, četudi samo 
za kratek čas, vedno iztaknite ključ iz 
kontaktne ključavnice in ga vzemite s 
seboj.
Priporočamo, da preverite delovanje 
stikala za zaščito otrok vsakič, ko ga 
vklopite.
V primeru močnega trka se stikalo za 
zaščito otrok samodejno izklopi.

Na oznaki sta navedena položaj ročice in 
status stikala za zaščito otrok.
F Popolnoma ga odprite prek točke upora.
F Nagnite ročico, ki je nameščena na 

zadnjem delu vrat.

F Pri vklopljenem kontaktu pritisnite ta gumb.
Vklopljena kontrolna lučka = vklopljeno stikalo 
za zaščito otrok
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Priporočila za vožnjo
Upoštevajte prometne predpise in vozite 
zbrano ne glede na prometne pogoje.
Zbrano spremljajte promet in z obema rokama 
držite volanski obroč, da se lahko v katerem 
koli trenutku primerno odzovete.
Iz varnostnih razlogov lahko voznik tiste 
postopke, ki zahtevajo njegovo pozornost, 
opravi le pri zaustavljenem vozilu.
Na daljših poteh je zelo priporočljivo, da se 
vsaki dve uri ustavite in si odpočijete.
V primeru slabega vremena vožnjo prilagodite 
razmeram, posebej ob zaviranju, in povečajte 
varnostno razdaljo.

Vožnja po poplavljenem 
cestišču
Vožnja po poplavljenem cestišču je 
odsvetovana, ker lahko povzroči hude 
poškodbe motorja, menjalnika in seveda 
električnega sistema vašega vozila.

Pomembno!

Nikoli ne vozite z zategnjeno parkirno 
zavoro, ker to lahko povzroči pregretje in 
poškodbe zavornega sistema!
Ne parkirajte in pri zaustavljenem vozilu 
ne puščajte motorja delovati na krajih, 
kjer lahko vnetljivi materiali (suha trava, 
listje itd.) pridejo v stik z vročim izpušnim 
sistemom – obstaja nevarnost, da pride 
do požara!

Vozila z delujočim motorjem nikoli ne 
puščajte brez nadzora. Če ga morate 
zapustiti, medtem ko motor deluje, 
zategnite parkirno zavoro in prestavite 
prestavno ročico v prosti tek ali glede na 
vrsto menjalnika v položaj N oziroma P.

V primeru vleke

Če se vožnji po poplavljenem cestišču ni 
mogoče izogniti:
- prepričajte se, da na cestišču ni več kot 

15 cm vode, in pri tem upoštevajte višino 
valovanja, ki ga lahko povzročijo drugi v 
vaši okolici,

- izklopite funkcijo Stop & Start,
- vozite tako počasi, kot je le mogoče, brez 

sunkov. V nobenem primeru ne presežite 
hitrosti 10 km/h,

- ne ustavljajte se in ne ugašajte motorja.
Po izhodu iz poplavljenega cestišča, takoj ko 
je mogoče, večkrat narahlo zavirajte, da se 
zavorni diski in zavorne ploščice posušijo.
Če niste prepričani o stanju svojega vozila, naj 
delovanje preveri servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.

Pri vleki je vlečno vozilo bolj obremenjeno, 
voznik pa mora biti dodatno pozoren.

Bočni veter
F Upoštevajte povečano občutljivost na veter.

Hlajenje
Zaradi vleke prikolice v klanec se zviša 
temperatura hladilne tekočine.
Ker ventilator deluje na električni pogon, 
njegova zmogljivost hlajenja ni odvisna od 
števila vrtljajev motorja.
F Če želite zmanjšati število vrtljajev motorja, 

zmanjšajte hitrost.
Največja dovoljena obremenitev prikolice 
na klancu je odvisna od naklona in zunanje 
temperature.
V vsakem primeru redno nadzorujte 
temperaturo hladilne tekočine.
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V nekaterih primerih pri še posebej velikih 
obremenitvah (vleka maksimalno obremenjene 
prikolice na strmih klancih pri visoki zunanji 
temperaturi) se moč motorja samodejno 
omeji. V takšnih primerih se klimatska naprava 
samodejno izklopi, da se poveča razpoložljiva 
moč motorja.

F Če začneta svetiti ta opozorilna 
lučka in opozorilna lučka STOP, 
ustavite vozilo in čim prej 
izklopite motor.

Novo vozilo
Ne vlecite prikolice, dokler z vozilom ne 
prevozite vsaj 1000 kilometrov.

Zavorni sistem
Vleka prikolice podaljša zavorno pot.
Da bi se izognili pregrevanju zavor, 
priporočamo zaviranje z motorjem.

Pnevmatike
F Preverite tlak v pnevmatikah vlečnega vozila 

in prikolice ter upoštevajte priporočene 
vrednosti.

Osvetlitev
F Preverite električno osvetlitev in 

signalizacijo prikolice in višino svetlobnega 
snopa žarometov na vašem vozilu.

Več informacij o nastavitvi svetlobnega 
snopa žarometov najdete v ustreznem 
poglavju.

Če boste uporabili originalno vlečno 
kljuko CITROËN, bo funkcija pomoči 
pri vzvratnem parkiranju samodejno 
izklopljena, da preprečite oglašanje 
zvočnega signala.

Zagon in ustavitev

Položaj za zagon in dodatno opremo
Volan odklenete tako, da ga rahlo premaknete, 
vendar ne premočno, in hkrati obrnete ključ. V 
tem položaju ključa lahko uporabljate določeno 
dodatno opremo.

Položaj za zagon
Vključite zaganjalnik. Ko se motor zažene, 
spustite ključ.

Položaj STOP: protivlomna zaščita.
Kontakt je izključen. Obračajte volan, dokler se 
volanski drog ne zaklene. Izvlecite ključ.

Če zasveti ta opozorilna lučka, vrata 
ali pokrov motornega prostora niso 
pravilno zaprti. Preverite ali so vsa 
vrata in pokrovi zaprti.

Dizelski motorji
Če je motor ogret, opozorilna lučka 
zasveti za manj kot sekundo, zato 
motor lahko takoj zaženete.

Pri nizkih zunanjih temperaturah počakajte, 
da ta opozorilna lučka ugasne, nato vključite 
zaganjalnik (položaj za zagon), dokler se motor 
ne zažene.

Ko izključite kontakt, naj motor deluje 
še nekaj sekund, da se turbopolnilnik 
(dizelski motor) vrne v prosti tek.
Ko je kontakt izključen, ne pritiskajte na 
pedal za plin.
Pri parkiranju vozila ni treba uporabljati 
prestav.
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Elektronska blokada vžiga

Vsi ključi so opremljeni s funkcijo elektronske 
blokade zagona.
S pomočjo te funkcije se sistem za napajanje 
motorja zaklene. Samodejno se vključi, ko 
izvlečete ključ iz kontaktne ključavnice.
Ko vključite kontakt, se vzpostavi povezava 
med ključem in sistemom elektronske blokade 
zagona.
Da zagotovite dobro povezavo, mora biti 
kovinski ključ pravilno razprt.

V primeru izgubljenih ključev
V tem primeru vam lahko pomaga servisna 
mreža CITROËN, s seboj morate imeti 
prometno dovoljenje ter osebni dokument.
V servisni mreži CITROËN bodo pridobili kodo 
ključa in kodo transponderja ter naročili nov 
ključ.

Ob zapuščanju vozila preverite, da so luči 
izklopljene in da ni vrednih premetov na 
vidnih mestih.
Zaradi varnosti (otroci v vozilu) odstranite 
ključ iz kontaktne ključavnice vsakič, ko 
zapustite vozilo, pa čeprav le za kratek 
čas.

Parkirna zavora

Uporaba
F Potegnite ročico parkirne zavore, da 

preprečite premikanje vozila.
F Preden zapustite vozilo, preverite, ali je 

parkirna zavora dobro zategnjena.

Če parkirate vozilo na pobočju, obrnite 
njegova kolesa proti pločniku in zategnite 
ročno zavoro.
Ko parkirate vozilo, ne zadošča, da 
prestavite ročico v prestavo, še posebej, 
če je vozilo obteženo.

Parkirno zavoro uporabite samo, ko vozilo 
stoji in se ne premika.
V izjemnih primerih uporabe parkirne 
zavore med vožnjo parkirno zavoro 
zategnite tako, da ne bo prišlo do blokade 
zadnjih koles (nevarnost zdrsa).

Odklepanje
F Rahlo povlecite ročico gor in pritisnite na 

gumb na koncu ročice, da jo sprostite.

Če med vožnjo začne svetiti 
ta opozorilna lučka, označuje, 
da je parkirna zavora še vedno 
zategnjena ali da ni povsem 
popuščena.

Ročni menjalnik
Ko prestavljate ročico menjalnika, vedno do 
konca pritisnite na pedal sklopke.
Nič ne sme ovirati delovanja pedala, zato:
- pazite na pravilno namestitev preproge in 

njeno pritrditev na pod,
- nikoli ne nameščajte preprog ene na drugo.
Med vožnjo ne držite roke na držalu prestavne 
ročice, ker lahko tudi z rahlim pritiskom 
sčasoma povzročite obrabo notranjih 
elementov ohišja.
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Vklop vzvratne prestave Ta gib morate izvesti počasi, da zmanjšate 
hrup.
V vzvratno prestavo lahko prestavitev 
šele, ko vozilo stoji na mestu.

Izbira pete ali šeste 
prestave
F Za pravilen preklop v prestavo pomaknite 

prestavno ročico do konca na desno.

6-stopenjski robotizirani 
menjalnik
Izbor načina

Za varnost:
Položaj N lahko sprostite le, če je zavorni 
pedal pritisnjen.
Sprememba iz položaja A (vožnja v 
avtomatiziranem načinu) v položaj M 
(vožnja v ročnem načinu) ali obratno se 
lahko izvede kadarkoli. Kontrolna lučka A 
na instrumentni plošči se izklopi.

Zagon vozila/speljevanje
F Za zagon vozila mora biti prestavna ročica v 

položaju N.
F Močno pritisnite na zavorni pedal.
F Zaženite motor.
F Ko motor deluje, prestavite prestavno ročico 

v položaj R, A ali M, kot je potrebno.
F Spustite zavorni pedal in pritisnite na pedal 

za plin, da vozilo premaknete.

Če prestavna ročica ni v položaju N in/ali 
zavorni pedal ni pritisnjen, se motor ne bo 
zagnal. Ponovite zgornji postopek.

Vzvratna prestava
Prestavljanje v vzvratno prestavoF Pri 6-stopenjski konfiguraciji. Dvignite 

obroček, ki je nameščen okrog prestavne 
ročice.

- Način vožnje z avtomatiziranim prestavljanjem: prestavna ročica v 
položaju A.

- Način vožnje z ročnim prestavljanjem: prestavna ročica v položaju M.
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F Prestavite ročico v položaj R.
V vzvratno prestavo prestavite samo, kadar 
vozilo stoji na mestu.

Prosti tek
Prestavljanje v prosti tek

F Prestavno ročico prestavite v položaj N. 
Med vožnjo ne smete nikoli izbrati tega 
položaja.

Samodejni način
Preklapljanje na samodejni način

F Prestavite ročico v položaj A.
Menjalnik deluje samodejno, brez posegov 
voznika.
Menjalnik izbira tisto prestavo, ki upošteva:
- način vožnje,
- ustroj vozišča,
- optimalno porabo goriva.

Ročni način
Prestavljanje v ročni način

F Prestavite ročico v položaj M.

Menjava prestav

F Za višjo prestavo potisnite ročico »+«.
F Za nižjo prestavo potisnite ročico »-«.

- Ko je vozilo zaustavljeno ali če se hitrost 
zmanjša (npr. približevanje cestnemu znaku 
ustavi (STOP)), se menjalnik samodejno 
zamenja v 1. prestavo.

- Med prestavljanjem ni treba popolnoma 
spustiti pedala za pospeševanje.

- Ukazi za menjavo prestav se izvajajo le, če 
to dopušča število vrtljajev motorja.

- Iz varnostnih razlogov se lahko glede na 
število vrtljajev motorja prestava samodejno 
zamenja na nižjo prestavo.

Če je hitrost motorja visoka (močno 
pospeševanje), se naslednja višja 
menjava prestave ne bo izvedla voznikove 
ročne menjave prestave.

Pospeševanje
Za optimalno pospeševanje (npr. pri 
prehitevanju drugega vozila), močno pritisnite 
na pedal za plin prek točke upora, dokler ni tik 
nad ležiščem.

Vozilo je zaustavljeno, 
motor deluje
V primeru dolgotrajnejše zaustavitve motorja 
se menjalnik samodejno vrne v prosti tek N.

Ustavitev vozila
F Preden zaustavite motor, prestavite 

prestavno ročico v položaj N.
Po ustavitvi morate vedno zategniti parkirno 
zavoro. Preverite, ali na instrumentni plošči 
zasveti kontrolna lučka parkirne zavore.

Pred vsakim posegom v motornem 
prostoru preverite, ali se prestavna ročica 
nahaja v prostem teku (položaj N).
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Kazalnik predlagane 
menjave prestave
Sistem omogoča zmanjšanje porabe goriva s 
predlogom najustreznejše prestave.
Pri robotiziranem menjalniku je sistem aktiven 
samo v načinu vožnje z ročnim prestavljanjem.

Podatek se prikaže na instrumentni plošči v 
obliki puščice. Poleg puščice se lahko pojavi 
številka priporočenega razmerja.

Sistem prilagodi predloge učinkovitosti 
prestavnega razmerja pogojem vožnje 
(strm klanec, tovor itd.) in načinu vožnje 
voznika (močno pospeševanje, zaviranje 
itd.).
Sistem nikoli ne predlaga, da prestavite v:
- prvo prestavo,
- vzvratno prestavo.

Stop & Start
Sistem Stop & Start med mirovanjem v prometu 
(rdeča luč, zastoji itd.) motor začasno prestavi 
v stanje pripravljenosti – način STOP. Motor se 
ponovno zažene samodejno – način START – 
takoj, ko želite speljati. Ponovni zagon se zgodi 
v trenutku, hitro in tiho.
Sistem Stop & Start je prilagojen mestni vožnji 
in vpliva na manjšo porabo goriva, manjše 
onesnaževanje z izpušnimi plini in manjši hrup 
pri zaustavljenem vozilu.

Delovanje
Preklop motorja v način STOP

Kontrolna lučka »ECO« (ekološki 
način vožnje) zasveti na 
instrumentni plošči in motor preide v 
stanje pripravljenosti:

- pri ročnem menjalniku: pri hitrosti pod 
20 km/h (odvisno od različice), ko prestavite 
ročico v prosti tek in spustite pedal sklopke.

- pri 6-stopenjskem robotiziranem 
menjalniku: pri zaustavljenem vozilu ali pri 
hitrosti pod 8 km/h, ko pritisnete na zavorni 
pedal ali prestavite ročico v položaj N.

Če je vaše vozilo tako opremljeno, števec 
sešteva čas, ko je motor med vožnjo izključen 
(način STOP). Ob vsaki vključitvi kontakta s 
ključem se števec ponovno nastavi na ničlo.

Glede na vožnjo in opremo vozila lahko sistem 
predlaga povišanje prestavnega razmerja 
za eno ali več stopenj. Prestavite lahko 
neposredno v priporočeno prestavno razmerje.
Priporočila za spremembo prestavnega 
razmerja so samo predlogi. Pri izbiri morajo 
imeti najpomembnejšo vlogo konfiguracija 
cestišča, gostota prometa in varnost. Voznik 
upošteva to priporočilo na svojo odgovornost.
Te funkcije ni mogoče izklopiti.
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Pri 6-stopenjskem robotiziranem 
menjalniku zaradi vašega udobja med 
parkiranjem način STOP ne deluje nekaj 
sekund po izklopu vzvratne prestave.
Sistem Stop & Start ne vpliva na delovanje 
funkcij vozila, kot so zaviranje, servovolan 
itd.

Ko je motor v načinu STOP, ne dolivajte 
goriva. Obvezno najprej izključite kontakt 
s ključem.

Posebni primeri: način STOP ni 
na voljo
Način STOP se ne vklopi:
- če je vozilo na strmem klancu (navzgor ali 

navzdol),
- če so odprta voznikova vrata,
- če voznikov varnostni pas ni pripet,
- če hitrost vozila ni presegla 10 km/h od 

zadnjega zagona motorja s ključem,
- če mora motor vzdrževati ugodno 

temperaturo v potniškem prostoru,
- če je vklopljeno sušenje stekel,

- če so prisotni določeni pogoji (polnjenje 
akumulatorja, temperatura motorja, 
pomoč pri zaviranju, zunanja temperatura 
itd.), ki zahtevajo delovanje motorja za 
zagotavljanje nadzora nad sistemom.

V tem primeru nekaj sekund utripa 
kontrolna lučka »ECO«, ki nato 
ugasne.

To delovanje je povsem normalno.

Preklop motorja v način START

Kontrolna lučka »ECO« (ekološki 
način vožnje) ugasne in motor se 
ponovno zažene:

- pri ročnem menjalniku, ko do konca 
pritisnete na pedal sklopke,

- pri 6-stopenjskem robotiziranem 
menjalniku
• ko spustite zavorni pedal in je prestavna 

ročica v položaju A ali M,
• ali ko prestavite ročico iz položaja N 

v položaj A oziroma M, potem ko ste 
spustili zavorni pedal,

• ali ko prestavite v vzvratno prestavo.

Če se ročni menjalnik nahaja v načinu 
STOP in prestavite, ne da bi do konca 
pritisnili na pedal sklopke, se izpiše 
sporočilo, ki vas opozori, da morate 
pritisnite na pedal sklopke, da bi zagnali 
motor.

Posebni primeri: samodejni 
vklop načina START
Zaradi varnosti ali za ohranjanje udobja v vozilu 
se način START samodejno vklopi:
- če odprete voznikova vrata,
- če odpnete voznikov varnostni pas,
- če pri ročnem menjalniku hitrost 

vozila preseže 25 km/h ali 11 km/h pri 
robotiziranem 6-stopenjskem menjalniku,

- če so prisotni določeni pogoji (polnjenje 
akumulatorja, temperatura motorja, 
pomoč pri zaviranju, zunanja temperatura 
itd.), ki zahtevajo delovanje motorja za 
zagotavljanje nadzora nad sistemom ali 
vozilom.

V tem primeru nekaj sekund utripa 
kontrolna lučka »ECO«, ki nato 
ugasne.

To delovanje je povsem normalno.
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Ročni izklop
V nekaterih primerih, kot denimo v primeru 
potrebe po vzdrževanju toplotnega udobja v 
potniškem prostoru, je lahko izključitev sistema 
Stop & Start uporabna.
Po vklopu kontakta lahko sistem kadar koli 
izklopimo.

F Za izklop sistema lahko kadarkoli pritisnete 
stikalo »ECO OFF« (izklop ekološkega 
načina vožnje).

Ob tem zasveti kontrolna lučka stikala, sočasno 
pa se na zaslonu izpiše sporočilo.

Če se sistem izklopi v načinu STOP, se bo 
motor samodejno ponovno zagnal.

Ponovni ročni vklop
F Znova pritisnite gumb ECO OFF.
Sistem ponovno deluje; ob tem ugasne 
opozorilna lučka gumba in se izpiše sporočilo 
na zaslonu instrumentne plošče.

Sistem se ponovno vključi samodejno ob 
vsakem zagonu motorja s ključem.

Okvara

V primeru motenj v delovanju sistema začne 
utripati opozorilna lučka gumba ECO OFF, ki 
nato sveti neprekinjeno.

Delovanje sistema naj preveri servisna mreža 
CITROËN ali usposobljena servisna delavnica.
Če pride do motenj v delovanju načina STOP, 
lahko vozilo zablokira. Vse opozorilne lučke na 
instrumentni plošči zasvetijo. V tem primeru 
morate izključiti kontakt in ponovno zagnati 
motor s ključem.

Odpiranje pokrova motornega prostora
Pred kakršnim koli posegom pod 
pokrovom motorja najprej izklopite sistem 
Stop & Start, da preprečite poškodbe, 
do katerih bi lahko prišlo v primeru 
samodejnega vklopa načina START.

Vožnja po poplavljenem vozišču
Močno priporočamo, da izklopite sistem 
Stop & Start, preden zapeljete na 
poplavljeno vozišče.
Več nasvetov o vožnji po poplavljenem 
vozišču najdete v ustreznem razdelku.

Sistem Stop & Start (Zaustavitev in 
Zagon) zahteva 12-voltni akumulator 
posebne tehnologije in lastnosti. Vse 
posege na tej vrsti akumulatorja lahko 
izvede samo servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.
Vgradnja akumulatorja, ki ga ni 
homologiral CITROËN, lahko povzroči 
motnje v delovanju sistema.
Več informacij o akumulatorju najdete v 
ustreznem razdelku.
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Pomoč pri speljevanju na 
klancu
Sistem pri speljevanju na klancu za kratek 
čas (približno 2 sekundi) zadrži vozilo na 
mestu. V tem času morate premakniti stopalo z 
zavornega pedala na pedal za pospeševanje.
Sistem (poimenovan tudi HHC – Hill Holder 
Control) je del sistema za dinamično kontrolo 
stabilnosti, vključi pa se v naslednjih pogojih:
- vozilo je ustavljeno, motor deluje, noga na 

zavornem pedalu,
- naklon mora biti večji od 5 %,
- pri vožnji navzgor mora biti menjalnik v 

prostem teku ali v katerikoli prestavi razen v 
vzvratni,

- pri vožnji navzdol mora biti vključena 
vzvratna prestava.

Pomoč pri speljevanju na klancu nudi 
udobje pri vožnji, pri čemer ne gre 
za samodejno parkiranje vozila ali za 
samodejno ročno zavoro.

Delovanje

Nogi držite na zavornem pedalu in pedalu 
sklopke. Ko popustite pritisk na zavorni pedal, 
imate približno dve sekundi časa, da speljete. 
V tem času vozilo miruje brez zategnjene ročne 
zavore.

Med speljevanjem se funkcija samodejno 
izključi in postopoma zmanjša zavorni tlak. 
V tem trenutku lahko zaznate značilen zvok 
mehanskega popuščanja zavor, ki označuje 
skorajšnje premikanje vozila.

Ko je vozilo s pomočjo funkcije za pomoč 
pri speljevanju na klancu začasno 
zadržano, ne izstopajte iz vozila.
Če morate zapustiti vozilo pri delujočem 
motorju, ročno zategnite parkirno zavoro. 
Nato se prepričajte, da na instrumentni 
plošči sveti kontrolna lučka parkirne 
zavore.

Pomoč pri speljevanju na klancu se izključi v 
naslednjih situacijah:
- če popustite pedal sklopke,
- če zategnete ročno zavoro,
- če izključite motor,
- če motor ugasne.

Okvara

Kadar zasveti ta kontrolna lučka, 
se oglasi zvočni signal in prikaže 
sporočilo na zaslonu, gre za 
nepravilno delovanje sistema. 
Delovanje naj preveri servisna 
mreža CITROËN ali usposobljena 
servisna delavnica.
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Zaznavanje prenizkega 
tlaka
Sistem zagotavlja samodejno spremljanje tlaka 
v pnevmatikah med vožnjo.
Sistem stalno nadzira tlak v štirih pnevmatikah, 
takoj ko se vozilo začne premikati.
Tipalo tlaka se nahaja v ventilu vsake 
pnevmatike (razen v ventilu rezervnega kolesa).
Takoj ko sistem zazna padec tlaka v eni ali več 
pnevmatikah, sproži alarm.

Sistem vas ne odvezuje odgovornosti za 
mesečno kontrolo tlaka v pnevmatikah 
(vključno s kontrolo tlaka v rezervnem 
kolesu) in kontrolo tlaka pred daljšo potjo.
Vožnja s premalo napolnjenimi 
pnevmatikami poslabša vodenje in 
oprijem na cestišču, podaljša zavorno pot, 
povzroči prezgodnjo izrabo pnevmatik, 
posebej v posebnih pogojih vožnje (velika 
obremenitev, večja hitrost vožnje, daljše 
poti).

Zaradi vožnje s premalo napolnjenimi 
pnevmatikami pride tudi do večje porabe 
goriva.

Predpisane vrednosti tlaka v pnevmatikah 
za vaše vozilo so zabeležene na nalepki 
za tlak v pnevmatikah.
Tlak morate preveriti na hladnih 
pnevmatikah (ko je vozilo zaustavljeno več 
kot eno uro ali po vožnji, krajši od 10 km, 
z nižjo hitrostjo). V nasprotnem primeru 
morate vrednostim, navedenim na nalepki, 
dodati 0,3 bara.
Več informacij o identifikacijskih 
elementih in nalepki s podatki o tlaku 
v pnevmatikah boste našli v ustreznem 
razdelku.

Opozorilo za prenizek tlak 
Opozorilna lučka sveti neprekinjeno, 
oglasi se zvočni signal in odvisno od 
opreme se na zaslonu prikaže tudi 
sporočilo.

- Če je pnevmatika predrta, uporabite 
komplet za hitro popravilo pnevmatike ali 
rezervno kolo (glede na opremo);

ali
- če razpolagate s kompresorjem, npr. s 

tistim, ki je v kompletu za zasilno popravilo 
pnevmatike, po ohladitvi pnevmatik 
preverite tlak v vseh štirih pnevmatikah;

ali
- če ni mogoče izvesti te kontrole takoj, 

previdno vozite z zmanjšano hitrostjo.

Zaznan padec tlaka ni vedno takoj viden 
na pnevmatiki. Ne zanašajte se samo na 
vizualno kontrolo.

Opozorilo se pojavlja, dokler pnevmatika 
ni ponovno napolnjena, popravljena ali 
zamenjana.
Rezervno kolo (zasilno rezervno kolo ali 
rezervno kolo z jeklenim platiščem) ni 
opremljeno s tipalom.

V primeru težav z eno od pnevmatik grafični 
prikaz ali sporočilo (glede na opremo) pomaga 
določiti mesto motnje.
- Takoj zmanjšajte hitrost ter se izogibajte 

sunkovitemu obračanju volana in ostremu 
zaviranju.

- Takoj, ko to lahko varno storite, ustavite 
vozilo.
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Motnja v delovanju

Na motnjo v delovanju sistema 
opozarja utripanje in nato 
neprekinjen prižig te kontrolne lučke 
za padec tlaka v pnevmatikah ter 
sočasen prižig kontrolne lučke za 
servis in, glede na opremo, prikaz 
sporočila.

V tem primeru sistem za zaznavanje tlaka v 
pnevmatikah ne deluje.

To opozorilo je prikazano tudi, ko 
zaznavala niso nameščena na eni ali 
več pnevmatikah (na primer pri zasilnem 
rezervnem kolesu ali rezervnem kolesu z 
jeklenim platiščem).

Delovanje sistema naj preveri servisna mreža 
CITROËN ali usposobljena servisna delavnica, 
ali pa se nanjo obrnite po popravilu predrte 
pnevmatike, da se namesti originalno kolo, 
opremljeno z zaznavalom tlaka.

Ponovna inicializacija sistema 
zaznavanja prenizkega tlaka 
v pnevmatikah

Takoj, ko se začne vozilo premikati, začne 
sistem spremljati tlak v vseh štirih pnevmatikah.
Primerja podatke, ki jih dobi od zaznavala 
hitrosti koles z referenčnimi podatki, ki 
morajo biti ponovno inicializirani po 
vsakem polnjenju pnevmatike ali menjavi 
kolesa.
Sistem sproži alarm takoj, ko zazna nižanje 
tlaka v eni ali več pnevmatikah.

Sistem za zaznavanje prenizkega tlaka 
v pnevmatikah ne nadomešča voznikove 
pozornosti.
Sistem vas ne odvezuje odgovornosti za 
mesečno preverjanje tlaka v pnevmatikah 
(vključno s preverjanjem tlaka v 
rezervnem kolesu) in preverjanjem tlaka 
pred daljšo potjo.
Vožnja s premalo napolnjenimi 
pnevmatikami poslabša vodenje in 
oprijem na cestišču, podaljša zavorno pot, 
povzroči prezgodnjo izrabo pnevmatik, 
posebej v posebnih pogojih vožnje (velika 
obremenitev, večja hitrost vožnje, daljše 
poti).

Zaradi vožnje s premalo napolnjenimi 
pnevmatikami pride tudi do večje porabe 
goriva.Sistem za zaznavanje prenizkega tlaka omogoča 

samodejni nadzor tlaka v pnevmatikah med vožnjo.

Predpisane vrednosti tlaka za vaše 
vozilo so navedene na nalepki za tlak v 
pnevmatikah.
Več informacij o identifikacijskih elementih 
najdete v ustreznem razdelku.
Kontrola tlaka se mora izvesti, ko so 
pnevmatike hladne (vozilo, ustavljeno več 
kot 1 uro ali po vožnji, krajši od 10 km, pri 
zmerni hitrosti).
V nasprotnem primeru (če so pnevmatike 
vroče) morate navedenim vrednostim na 
oznaki dodati 0,3 bara.

Opozorilo za nizek tlak v pnevmatiki
V opozorilo lučka sveti neprekinjeno, 
oglasi se zvočni signal in odvisno od 
opreme se na zaslonu prikaže tudi 
sporočilo.

F Takoj zmanjšajte hitrost, izognite se 
sunkovitemu obračanju volana in ostremu 
zaviranju.

F Takoj, ko prometne razmere dopuščajo, 
ustavite vozilo.
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Zaznan padec tlaka ni vedno takoj viden 
na pnevmatiki.
Ne zadovoljite se samo z vizualno 
kontrolo.

F Če razpolagate s kompresorjem, npr. s 
tistim, ki je v kompletu za zasilno popravilo 
pnevmatike, preverite po ohladitvi 
pnevmatik tlak v vseh štirih pnevmatikah,

F Če ni mogoče izvesti te kontrole takoj, 
previdno vozite z zmanjšano hitrostjo.

ali
F Če je pnevmatika predrta, uporabite 

komplet za zasilno popravilo pnevmatike ali 
rezervno kolo (glede na opremo).

Opozorilo se pojavlja tako dolgo, dokler 
sistem ni ponovno inicializiran.

Ponovna inicalizacija
Sistem morate ponovno inicializirati po vsakem 
polnjenju ene ali več pnevmatik in po vsaki 
menjavi enega ali več koles.

Pred vsako ponovno inicializacijo sistema 
je potrebno preveriti, ali je tlak v vseh 
pnevmatikah primeren za uporabo vozila 
in je v skladu s priporočili na nalepki za 
tlak v pnevmatikah.
Opozorilo o premalo napolnjeni 
pnevmatiki je zanesljivo samo v primeru, 
da je bila pravilno izvedena ponovna 
inicializacija sistema s pravilno nastavitvijo 
tlaka v vseh štirih pnevmatikah.
Sistem za zaznavanje prenizkega tlaka 
pnevmatike med ponovno inicializacijo 
ne zazna, ali je napolnjenost pnevmatike 
pravilna.

Sistem je treba ponastaviti pri vklopljenem 
kontaktu in zaustavljenem vozilu:
- prek menija za konfiguracijo vozila pri 

vozilih, ki so opremljena s prikazovalnikom,
- z gumbom na armaturni plošči pri vozilih 

brez zaslona na dotik.

Zaslon A
F Za dostop do glavnega menija pritisnite 

gumb MENU (Meni).
F Pritisnite na tipko »5« ali »6« za izbor 

menija »Vehic config (Konfiguracija 
vozila)«, nato na tipko OK za potrditev 
izbire.

F Pritisnite na tipko »5« ali »6« za 
izbor menija »Tyre inflation (Tlak v 
pnevmatikah)«, nato na tipko OK za 
potrditev izbire.

Prikaže se sporočilo za potrditev zahteve.
F Potrdite s pritiskom na gumb OK.

Zaslon C
F Pritisnite na tipko MENU (Meni) za prikaz 

glavnega menija.
F Pritisnite na gumba »5« ali »6« za izbor 

menija »Personalisation-configuration 
(Personalizacija - konfiguracija)«, nato 
potrdite izbiro s pritiskom na gumb OK.

F Pritisnite na gumba »5« ali »6« za izbor 
menija »Define the vehicle parameters« 
(Določanje parametrov vozila), nato 
potrdite izbiro s pritiskom na gumb OK.

F Pritisnite na tipko »5« ali »6« za 
izbor menija »Tyre pressures 
(Tlaki v pnevmatikah)« in nato 
menija »Reinitialisation (Ponovna 
inicializacija)« in potrdite s pritiskom 
na tipko OK. Sporočilo potrdi ponovno 
inicializacijo.

Zaslon na dotik
F Pritisnite na tipko MENU (MENI).
F Izberite meni »Driving (Vožnja)«.
F Na drugi strani izberite »Under-inflation 

initialisation (Inicializacija zaznavanja 
prenizkega tlaka v pnevmatikah)«.

Prikaže se sporočilo za potrditev zahteve za 
ponovno inicializacijo.
F Izberite »Yes« ali »No« in potrdite.
Sporočilo potrdi ponovno inicializacijo.
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Gumb na armaturni plošči

F Držite ta gumb pritisnjen.
Ponastavitev potrdi visok zvočni signal.
Nizek zvočni signal pomeni, da ponastavitev ni 
bila uspešna.
Nove shranjene parametre za tlak sistem 
shrani kot referenčne vrednosti.

Opozorilo za prenizek tlak v pnevmatiki 
je zanesljivo samo, če se je ponovna 
inicializacija sistema izvedla s pravilno 
napolnjenimi vsemi štirimi pnevmatikami.

Snežne verige
Po namestitvi ali odstranitvi snežnih verig 
sistema ni potrebno ponovno inicializirati.

Motnja v delovanju

Pred vsakim popravilom sistema je treba 
preveriti tlak v vseh štirih pnevmatikah in 
nato sistem ponovno inicializirati.

Opozorilna lučka za prenizek tlak v pnevmatiki, 
ki najprej utripa in nato neprekinjeno sveti, 
hkrati pa zasveti še opozorilna lučka za servis, 
opozarja na napako v delovanju sistema.
V tem primeru sistem za zaznavanje 
prenizkega tlaka ne deluje.
Sistem naj preveri pooblaščena servisna mreža 
CITROËN ali usposobljena servisna delavnica.

Omejevalnik hitrosti

Sistem preprečuje, da bi vozilo 
prekoračilo nastavljeno hitrost, ki jo 
je določil voznik.

1. Izbira/ustavitev delovanja načina 
omejevalnika hitrosti

2. Zmanjša nastavljeno vrednost
3. Poveča nastavljeno vrednost
4. Vklop/začasni izklop omejevalnika hitrosti

Nastavitev hitrosti lahko izberete ob delujočem 
motorju, ne glede na to, ali vozilo miruje ali 
se premika. Najnižja vrednost programirane 
hitrosti je 30 km/h.
Vozilo odgovarja na zahteve voznika do točke 
upora pedala za plin, ki opozori, da je vozilo 
doseglo programirano hitrost omejevalnika.
Če pritisnete na pedal za plin prek točke upora, 
lahko programirano hitrost prekoračite. Če 
želite ponovno uporabiti funkcijo omejevalnika 
hitrosti, postopoma popustite pritisk na pedal 
za plin, da se vrnete na hitrost, ki je nižja od 
programirane.
Nastavitev in delovanje sistema lahko 
izvajate ob delujočem motorju, ko vozilo 
miruje ali med vožnjo.
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Stanje izbora omejevalnika hitrosti in 
programirana hitrost sta prikazana na 
upravljalni plošči.

Izbran sistem,
Prikazan simbol 
»omejevalnika hitrosti«.

Sistem je izklopljen,
zadnja nastavljena 
hitrost – OFF 
(Izklopljeno).

Sistem je vklopljen.

Hitrost vozila, ki je večja
od programirane hitrosti, 
utripa.

Zaznano nedelovanje,
OFF (izklopljeno) – 
črtice utripajo.

Izbor funkcije

F Zavrtite gumb v položaj LIMIT. 
Omejevalnik hitrosti je izbran, vendar še 
ne deluje. Prikazovalnik prikazuje zadnjo 
programirano hitrost.

Programiranje hitrosti

Hitrost lahko shranite, ne da bi vključili omejevalnik 
hitrosti, vendar pri vključenem motorju.

Če želite shraniti hitrost, ki je višja od 
predhodne:
F Pritisnite gumb SET +.

Shranitev hitrosti, ki je manjša od predhodne:
F Pritisnite gumb SET –.
S kratkim pritiskom znižujete vrednost za 1 km/h.
Z zadržanim pritiskom znižujete vrednost po 
korakih za 5 km/h.

Vklop/izklop

S prvim pritiskom tega gumba omejevalnik 
vklopite, z drugim pritiskom ga izklopite (OFF).

Prekoračitev shranjene 
hitrosti

S kratkim pritiskom povečate vrednost za 
1 km/h.
Z zadržanim pritiskom povečujete vrednost po 
korakih za 5 km/h.
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Če pritisnete pedal za plin z namenom 
pospeševanja, to ne bo imelo učinka, razen če 
pedal pritisnete tako močno, da prekoračite 
točko upora.
Omejevalnik hitrosti se začasno izklopi, 
prikazana shranjena hitrost utripa in oglasi se 
zvočni signal.
Če želite ponovno vključiti omejevalnik, morate 
zmanjšati hitrost na enako ali manjšo vrednost 
od nastavljene.

Utripanje nastavljene hitrosti
Hitrost utripa:
- ko pedal za pospeševanje pritisnite prek 

točke upora,
- ko omejevalnik ne more preprečiti povišanja 

hitrosti vozila zaradi lastnosti vozišča ali v 
primeru strmega spusta po klancu,

- v primeru močnega pospeševanja.

Izklop sistema

F Zavrtite gumb v položaj 0 ali izklopite 
kontakt za ustavitev sistema.

Zadnja shranjena hitrost ostane v pomnilniku.

Okvara

Shranjena hitrost je izbrisana, namesto nje se 
pojavijo tri črtice.
Delovanje sistema naj preveri servisna mreža 
CITROËN ali usposobljena servisna delavnica.

Omejevalnik hitrosti v nobenem primeru 
ne more nadomestiti voznikovega 
upoštevanja prometnih omejitev hitrosti in 
pazljivosti pri vožnji.
Bodite pazljivi na profil cestišča in pri 
hitrem pospeševanju ter ohranite popoln 
nadzor nad vozilom.
Nič ne sme ovirati delovanja pedalov, zato:
- pazite na pravilno namestitev preproge 

in njeno pritrditev na pod,
- nikoli ne nameščajte preprog ene na 

drugo.

Tempomat

Sistem samodejno ohranja hitrost 
vozila, ki jo je programiral voznik, 
brez pritiskanja pedala za plin.

1. Izbor/ustavitev delovanja tempomata
2. Zmanjša nastavljeno vrednost
3. Poveča nastavljeno vrednost
4. Začasni izklop/ponovni vklop tempomata

Tempomat lahko nastavite ali vključite, če 
hitrost presega 40 km/h in je ročica menjalnika 
najmanj v 4. prestavi.

Stikalo v upravljalni plošči prikazuje izbiro 
funkcije in programirano hitrost.
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Izbran sistem,
prikazana oznaka 
»Cruise control« 
(Tempomat).

Sistem je izklopljen,
OFF (Izklopljeno).

Sistem je vklopljen.

Hitrost vozila, ki je večja
od programirane hitrosti, 
utripa.

Zaznana napaka v 
delovanju,
OFF (Izklopljeno) – 
črtice utripajo.

Izbor funkcije

F Vrtljivi gumb zavrtite v položaj CRUISE. 
Tempomat je izbran, vendar še ni vklopljen 
in nobena hitrost ni shranjena.

Prvi vklop sistema in 
programiranje hitrosti

F Želeno hitrost dosežete s pritiskom pedala 
za plin.

F Pritisnite gumb SET – ali SET +.
Nastavitev hitrosti je shranjena/vklopljena in 
vozilo bo vzdrževalo to hitrost.

Začasna prekoračitev 
hitrosti

Za trenutek lahko pospešite in vozite z 
večjo hitrostjo od shranjene hitrosti. Vrednost 
shranjene hitrosti utripa.
Ko spustite pedal za plin, začne vozilo znova 
voziti s shranjeno hitrostjo.

Izklop (off)

F Pritisnite ta gumb ali zavorni pedal ali pedal 
sklopke.
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Ponovni vklop

F Po izklopu tempomata pritisnite ta gumb.
Vozilo ponovno vozi z zadnjo hitrostjo, ki je bila 
shranjena.
Lahko pa ponovite postopek »prvega vklopa 
sistema«.

Sprememba programirane 
hitrosti

Za shranitev hitrosti, ki je večja od predhodne, 
obstajata dve možnosti.

Brez uporabe pedala za pospeševanje
F Pritisnite gumb SET +.
S kratkim pritiskom povečate vrednost za 
1 km/h.
Z zadržanim pritiskom povečujete vrednost po 
korakih za 5 km/h.

Z uporabo pedala za pospeševanje
F Prekoračite shranjeno hitrost do želene 

hitrosti.
F Pritisnite gumb SET – ali SET +.

Shranitev hitrosti, ki je manjša od predhodne:
F Pritisnite gumb SET –.
S kratkim pritiskom znižujete vrednost za 
1 km/h.
Z zadržanim pritiskom znižujete vrednost po 
korakih za 5 km/h.

Izklop sistema

F Zavrtite gumb v položaj 0 ali izklopite 
kontakt za ustavitev sistema.

Razveljavitev vrednosti 
programirane hitrosti
Ko se vozilo ustavi in izklopite kontakt, sistem 
ne shrani nobene hitrosti.

Okvara

Programirana hitrost se izbriše, nadomestijo 
pa jo tri črtice. Delovanje sistema naj preveri 
servisna mreža CITROËN ali usposobljena 
servisna delavnica.
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Ko spreminjate hitrost tako, da držite 
pritisnjen gumb, bodite pozorni, ker se 
lahko hitrost hitro povečuje ali zmanjšuje.
Tempomata ne uporabljajte na spolzkem 
cestišču ali v gostem prometu.
V primeru močnega spusta po klancu 
tempomat ne more zadržati vozila, da ne 
bi prekoračilo programirane hitrosti.
Tempomat v nobenem primeru ne 
nadomešča voznikovega upoštevanja 
omejitev hitrosti in njegove pazljivosti pri 
vožnji.
Priporočljivo je, da držite nogi v bližini 
pedal.
Nič ne sme ovirati delovanja pedalov, zato:
- pazite na pravilno namestitev preproge 

in njeno pritrditev na pod,
- nikoli ne nameščajte preprog ene na 

drugo.

Active City Brake 
(Samodejno zaviranje v sili)
Active City Brake je sistem za pomoč pri vožnji, 
ki pomaga preprečiti čelno trčenje ali zmanjšati 
hitrost vozila ob trku, kadar se voznik ne 
odzove ustrezno (nezadostno zaviranje).

Sistem je zasnovan tako, da poveča 
varnost pri vožnji.
Voznik mora vedno spremljati stanje v 
prometu in ocenjevati razdaljo in relativno 
hitrost v primerjavi z drugimi vozili na 
cesti.
Sistem Active City Brake (Samodejno 
zaviranje v sili) nikakor ne nadomešča 
pozornosti voznika pri vožnji.

Laserskega zaznavala nikoli ne glejte 
z optičnim pripomočkom (povečevalno 
steklo, mikroskop itd.) na razdalji manj 
kot 10 centimetrov, saj lahko pride do 
poškodbe oči.

Princip delovanja

S pomočjo laserskega zaznavala, ki je 
nameščeno na vrhu vetrobranskega stekla, 
sistem zazna, če se vozilo premika v isto smer 
ali stoji pred vašim vozilom.

Samodejno zaviranje v sili se sproži 
pozneje kot zaviranje s strani voznika, da 
se sproži samo v primeru resne nevarnosti 
trčenja.

Pogoji za vključitev
Active City Brake (Samodejno zaviranje v sili) 
deluje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- vključen kontakt,
- vozilo se pomika naprej,
- hitrost vozila je med 5 in 30 km/h,
- Sistemi pomoči pri zaviranju (ABS, EBFD, 

EBA) delujejo.
- sistemi za kontrolo stabilnosti (ASR, DSC) 

so vključeni in na njih ni okvar,
- vozilo ni v ostrem ovinku.
- Sistem se ni sprožil v zadnjih desetih 

sekundah.

Po potrebi bo sistem vklopil samodejno 
zaviranje, da se izognete trčenju z vozilom pred 
sabo.
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Delovanje
Ko je vaše vozilo preblizu vozilu pred njim ali 
pa se mu prehitro približuje, sistem samodejno 
sproži zaviranje, da prepreči trčenje.
Na to vas opozori sporočilo.
Vključijo se zavorne luči na vašem vozilu, da 
opozorijo druge udeležence v prometu na 
zaviranje.

Trčenju se lahko izognete, če razlika v 
hitrosti vašega vozila in vozila pred vami 
ne presega 15 km/h.
Če je razlika višja, bo sistem poskušal 
preprečiti trčenje ali zmanjšati hitrost ob 
trčenju.

Samodejno zaviranje v sili lahko povsem 
zaustavi vozilo, če je to potrebno.
Vozilo ostane zaustavljeno približno 
1,5 sekunde, da lahko voznik v tem času 
prevzame nadzor in pritisne na zavorni pedal.

Če voznik med samodejnim zaviranjem 
ne pritisne dovolj hitro na pedal sklopke, 
lahko zaradi sprožitve sistema zablokira 
motor.

Med samodejnim zaviranjem v sili lahko 
voznik kadar koli precej bolj zmanjša 
hitrost kot sistem, če močno pritisne na 
zavorni pedal.

Po trčenju sistem samodejno preide v 
stanje okvare in ne deluje več.
Ponovno delovanje sistema vam lahko 
zagotovi servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.

Omejitve delovanja
Sistem zazna samo vozila, ki se premikajo ali 
so zaustavljena v smeri vožnje vašega vozila.

Sistem ne zaznava manjših vozil (koles, 
motorjev), pešcev, živali ali neodsevnih 
stoječih predmetov.

Sistem se ne sproži ali odzove, ko voznik:
- močno pritisne na pedal za plin
- ali sunkovito zasuka volan (da se izogne 

oviri).

V zahtevnejših vremenskih razmerah 
(močni nalivi, sneženje, megla, toča 
itd.) se pot zaviranja podaljša, kar 
lahko zmanjša učinkovitost sistema za 
preprečevanju trčenja.
Zato mora biti voznik še posebej pozoren.

Pod pokrovom motorja se ne sme nabirati 
sneg, prav tako nad pokrovom motorja 
ali pred sprednjim delom strehe ne sme 
biti predmetov, ki bi lahko prekrili polje 
zaznavanja senzorja in ovirali njegovo 
pravilno delovanje.

Izklop
Sistem izklopite v meniju za konfiguracijo 
vozila, pri vklopljenem kontaktu.
Stikalo za varnostne utripalke na armaturni 
plošči je vklopljeno.

Ob vsakem vklopu kontakta vas na 
izključen sistem opozori sporočilo.
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Enobarvni zaslon C
F Za dostop do glavnega menija pritisnite 

gumb MENU (Meni).
F Izberite »Personalisation-configuration 

(Personalizacija - konfiguracija)«.
F Izberite »Define the vehicle parameters 

(Določanje parametrov vozila)«.
F Izberite »Driving assistance (Pomoč pri 

vožnji)«.
F Izberite »Automatic emergency braking: 

OFF (Izklop samodejnega zaviranja v 
sili)« ali »Automatic emergency braking: 
ON (Vklop samodejnega zaviranja v 
sili)«.

F Pritisnite gumb »7« ali »8«, da označite 
ali odznačite polje in s tem vklopite oziroma 
izklopite sistem.

F Pritisnite gumb »5« ali »6« in nato gumb 
OK, da izberete okence OK in ga potrdite, 
ali pritisnite na gumb Back (Nazaj) za 
preklic.

Z zaslon na dotik
F Pritisnite na tipko MENU (Meni).
F Izberite meni »Driving (Vožnja)«.
F Na drugi strani izberite Vehicle settings 

(Nastavitve vozila).
F Izberite zavihek »Driving assistance 

(Pomoč pri vožnji)«. 
F Označite ali odznačite polje za vklop ali 

izklop sistema Auto emergency braking 
(Samodejno zaviranje v sili).

F Potrdite.

Napaka delovanja

Napaka senzorja
Zaradi delovanja laserja lahko senzor utrpi 
motnje zaradi kopičenja blata ali megljenja 
vetrobranskega stekla. V tem primeru vas 
opozori prikaz sporočila.
Uporabite sušenje vetrobranskega stekla in 
redno čistite območje vetrobranskega stekla, ki 
se nahaja pred senzorjem.

Ne prilepite ali kako drugače pričvrstite 
objektov na vetrobransko steklo, ki se 
nahajajo pred vetrobranskim steklom.

Napaka sistema
V primeru okvare sistema, vas opozori zvočni 
signal in prikaz sporočila »Automatic braking 
system fault «.
Sistem naj pregleda zastopnik CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.

V primeru udarca vetrobranskega stekla 
ob senzorju, deaktivirajte sistem in 
kontaktirajte prodajalca vozil CITROËN 
ali usposobljeno servisno delavnico, za 
zamenjavo vetrobranskega stekla.

Ne poskušajte odstraniti, spremeniti, ali 
testirati senzorja.
Na sistemu lahko dela samo servisna 
mreža CITROËN ali usposobljena 
servisna delavnica.

V primeru vleke prikolice ali v primeru 
vleke vozila, mora biti sistem aktiviran.

Sistem pomoči pri parkiranju

Sistem zvočne (spredaj in zadaj) in/ali grafične 
(zadaj) pomoči pri parkiranju sestavljajo 
zaznavala, ki zaznavajo bližino ovire in so 
vgrajena v odbijače.
Sistem zaznava ovire, ki vstopajo v vidno polje 
(osebo, vozilo, drevo, pregrade itd.) za vozilom 
med manevriranjem.
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Lahko se zgodi, da sistem na začetku vzvratne 
vožnje zazna oviro, ko pa se vozilo tej oviri 
približa, ga zaznavala ne zaznavajo več (mrtev 
kot med zaznavali in pod njimi).
Npr. količek, prometni ali opozorilni znak ali 
robnik pločnika.

Vklop vzvratne prestave

Ko prestavite v vzvratno prestavo, zvočni signal 
potrdi vklop sistema.
Voznika na bližino ovire opozarja zvočni signal, 
ki se s približevanjem oviri vse hitreje ponavlja.
Ko je razdalja med zadnjim delom vozila in 
oviro manjša od približno 30 centimetrov, se 
zvočni signal spremeni v neprekinjeni pisk.

Prikaz na zaslonu

Vklop prve prestave

Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj se 
vklopi, ko zaznavala zaznajo oviro pred vozilom 
in je hitrost vozila nižja od 10 km/h.

Zvočni signal, ki ga oddaja sprednji ali 
zadnji zvočnik, opozarja na oviro pred ali 
za vozilom.

Izklop pomoči
Prestavno ročico prestavite v prosti tek.

Vklop/izklop

Okvara

V primeru okvare zasveti opozorilna lučka 
LED za servis, hkrati se oglasi zvočni signal in 
izpiše se sporočilo na zaslonu.
Delovanje sistema naj preveri servisna mreža 
CITROËN ali usposobljena servisna delavnica.

Pozimi ali v slabem vremenu se 
prepričajte, da zaznavala niso prekrita z 
blatom, ivjem ali snegom.

Sistem vklopite ali izklopite s pritiskom tega 
gumba.
Vklop in izklop sistema se shrani, ko se vozilo 
ustavi.
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V primeru vleke prikolice ali namestitve 
nosilca za kolesa se bo sistem samodejno 
izključil (če je vozilo opremljeno z vlečno 
kljuko ali z nosilcem za kolesa, ki ju 
priporoča CITROËN).

Sistem za pomoč pri parkiranju v 
nobenem primeru ne nadomešča 
voznikove pazljivosti.

Kamera za vzvratno vožnjo

Slika s kamere se predvaja na zaslon na dotik.
Kamera za vzvratno vožnjo lahko vsebuje 
sistem pomoči pri parkiranju.

Kamera za vzvratno vožnjo v nobenem 
primeru ne nadomešča pozornosti 
voznika.

Predstavitev s prekrivnimi črtami olajša 
manevriranje z vozilom.
Črte so označene »na tleh« in ne omogočajo 
določitve položaja višjih ovir (na primer drugih 
vozil) glede na vozilo.
Normalno je, da je slika nekoliko izkrivljena.

Modre črte predstavljajo glavno smer vozila 
(razmik med njimi ustreza širini vozila brez 
vzvratnih ogledal).
Rdeče črte prikazujejo razdaljo približno 30 cm 
za robom zadnjega odbijača vozila.
Zelene črte predstavljajo razdaljo od približno 1 
do 2 metra od zadnjega odbijača vozila.
Modro turkizne krivulje predstavljajo največji 
možni obračalni krog.

Pri odpiranju dvižnih vrat prtljažnika prikaz 
izgine.

Visokotlačno pranje
Med pranjem svojega vozila curka ne 
usmerjajte na manj kot 30 cm od kamer.
Kamero za vzvratno vožnjo redno čistite z 
mehko in suho krpo.

Priporočljivo je, da sistem izklopite, če je 
vaše vozilo zadaj opremljeno z lestvijo ali 
če prevažate tovor, ki je daljši od vozila.

Kamera za vzvratno vožnjo se vklopi 
samodejno, ko prestavite v vzvratno prestavo.



ZAUPAJTE
MAZIVOM 
TOTAL QUARTZ

TOTAL in CITROËN že več kot 45 let 
delita skupne vrednote: odličnost, 
kreativnost in tehnološke inovacije.
V duhu teh vrednot TOTAL razvija 
paleto maziv TOTAL QUARTZ, 
prilagojenih posebej za motorje 
CITROËN za še boljši izkoristek 
goriva in manjši vpliv na okolje.
TOTAL in CITROËN preizkušata 
zanesljivost in učinkovitost svojih 
izdelkov med dirkami motošportov 
v ekstremnih pogojih.

Izberite lubrikante QUARTZ 
TOTAL za svoje vozilo; 
to je zagotovilo za večjo 
zmogljivost in boljše 
delovanje vašega vozila.
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Gorivo
Nizek nivo goriva

Ko gorivo doseže nizek nivo v 
rezervoarju, zasveti ta opozorilna 
lučka.

Ko lučka zasveti, je glede na vaš slog vožnje in 
motor vašega vozila v rezervoarju še približno 
8 litrov goriva.
Čim prej morate doliti gorivo, da vam ga ne bi 
zmanjkalo.
Nikoli ne izpraznite posode za gorivo do konca, 
sicer lahko pride do poškodb sistema proti 
onesnaževanju in sistema za vbrizgavanje.

Polnjenje
Gorivo nalivajte pri izključenem motorju.

Z nalivanjem goriva prenehajte po 3. samodejni 
prekinitvi polnilnega nastavka, ker lahko sicer 
nastanejo motnje pri delovanju vozila.

Prostornina posode je približno 60 litrov (ali 
53 litrov, kar je odvisno od različice dizelskega 
motorja BlueHDi).
F Ko napolnite rezervoar za gorivo, zaklenite 

črni pokrovček in zaprite loputo.

Pri dolivanju mehanski 
sistem preprečuje odpiranje 
levih stranskih vrat. 
Poskrbite, da nihče ne 
poskuša odpreti teh vrat, 
ko je loputa odprtine za 
dolivanje goriva odprta.
Ko zaprete loputo, se lahko 
drsna vrata zablokirajo. 
Potisnite vrata, da jih 
zaprete, in jih nato odprite.

Pri dolivanju goriva 
poskrbite, da nihče ne 
poskuša odpreti drsnih vrat, 
ko je loputa odprtine za 
dolivanje goriva odprta.

F Odprite loputo posode za gorivo.
F Vstavite ključ in ga obrnite četrtino obrata.
F Odstranite pokrovček in ga zataknite na 

kljuko na notranji strani lopute.

Na nalepki na notranji strani lopute je 
navedeno, katero vrsto goriva lahko 
uporabljate.
V rezervoar morate naliti najmanj 5 litrov 
goriva, da ga merilnik goriva zazna.
Ko odprete pokrovček, se lahko zniža tlak in 
zaslišite zvok, ki je posledica dotoka zraka. 
To je povsem normalen pojav, ki je posledica 
zatesnitve sistema za gorivo.
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Prekinitev dotoka goriva

V primeru močnega trka sistem samodejno 
prekine dotok goriva v motor.

Poleg utripajoče kontrolne lučke se 
na zaslonu prikaže sporočilo.

Prepričajte se, da zunaj vozila ni vonja po 
gorivu in ne prihaja do iztekanja goriva ter 
znova vklopite napajanje:
F izklopite kontakt (položaj ustavitve),
F izvlecite ključ iz kontaktne ključavnice,
F znova vstavite ključ v kontaktno ključavnico,
F vklopite kontakt in zaženite vozilo.
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Združljivost goriv  

Gorivo za bencinske 
motorje
Dizelski motorji so združljivi z biogorivi, ki 
ustrezajo sedanjim in tudi prihodnjim evropskim 
standardom in so na voljo na črpalkah:

Bencinsko gorivo, ki ustreza 
standardu EN228 zmešano z 
biogorivom, ki ustreza standardu 
EN15376.

Gorivo za dizelske motorje

Dizelski motorji so združljivi z biogorivi, 
ki ustrezajo aktualnim in tudi prihodnjim 
evropskim standardom in so na voljo na 
črpalkah:

Dizelsko gorivo, ki ustreza 
standardu EN590 v zmesi z 
biogorivom, ki ustreza standardu 
EN14214 (možnost primesi od 0 do 
7 % metil estra maščobne kisline).
Dizelsko gorivo, ki ustreza 
standardu EN16734, zmešano z 
biogorivom, ki ustreza standardu 
EN14214 (lahko vsebuje do 10 % 
metila estra maščobne kisline).

Parafinsko dizelsko gorivo, ki 
ustreza standardu EN15940 v zmesi 
z biogorivom, ki ustreza standardu 
EN14214 (možnost primeri od 0 do 
7 % metil estra maščobne kisline).

Za vaš dizelski motor lahko 
uporabljate gorivo B20 ali B30, ki 
ustreza standardu EN16709. Tudi 
če ga uporabljate samo občasno, 
morate pri tem obvezno upoštevati 
posebne pogoje vzdrževanja.

Več informacij vam lahko zagotovi servisna 
mreža CITROËN ali usposobljena servisna 
delavnica.

Uporaba kateregakoli drugega tipa 
(bio)goriva (100 % ali razredčeno olje 
rastlinskega ali živalskega izvora, gorivo 
za gospodinjsko rabo, itd.) je strogo 
prepovedana (nevarnost za poškodbe 
motorja in krogotoka za gorivo).

Dovoljena je samo uporaba aditiva za 
dizelski motor, ki ustreza standardu 
B715000.

Dizelsko gorivo pri nizki temperaturi
Pri temperaturah pod 0 °C lahko zaradi 
nastanka parafinov v dizelskih gorivih za 
poletne čase pride do napak v delovanju obtoka 
za gorivo. Da to preprečite, priporočamo 
uporabo dizelskega goriva za zimsko obdobje 
in da posodo za gorivo ves čas ohranjate več 
kot 50 % polno.
Če kljub temu pri temperaturah pod -15 °C  
pride do težav z zagonom motorja, vozilo nekaj 
časa pustite v garaži ali ogrevani delavnici.

Dovoljena je samo uporaba aditivov za 
bencinsko gorivo, ki ustrezajo standardu 
B715001.
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Uporaba vozila v tujini
Nekatere vrste goriva lahko poškodujejo motor.
Zaradi zagotavljanja dobrega delovanja motorja 
je v določenih državah lahko zahtevana 
uporaba posebne vrste goriva (posebna 
oznaka oktanov, posebna prodajna oznaka 
itd.).
Za več informacij o tem se obrnite na prodajno 
mesto.

Snežne verige
Snežne verige v zimskih razmerah na cesti 
izboljšajo trenje in stabilnost vozila ob 
zaviranju.

Snežne verige namestite na pogonski 
kolesi; ne smete jih namestiti na zasilno 
rezervno kolo.

Upoštevajte veljavno zakonodajo v vaši 
državi o uporabi snežnih verig in največji 
dovoljeni hitrosti vožnje z njimi.

Uporabljajte samo tiste verige, ki so bile 
zasnovane za namestitev na vrsto koles, s 
katerimi je opremljeno vaše vozilo:

Dimenzije originalnih 
pnevmatik

Maksimalna višina 
člena

195/65 R15

9 mm

195/70 R15

205/65 R15

215/55 R16

215/50 R17

Več informacij o snežnih verigah vam lahko 
zagotovi servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.

Priporočamo, da za vajo snežne verige 
poskusite namestiti pred odhodom na pot 
na ravni in suhi podlagi.

Izogibajte se vožnji z verigami po 
nezasneženem cestišču, ker s tem 
lahko poškodujete pnevmatike in tudi 
cestišče. Če je vaše vozilo opremljeno 
z aluminijastimi platišči, po nameščanju 
preverite, da verige nikjer niso v stiku s 
platiščem.

Napotki za nameščanje

F Če morate snežne verige namestiti med 
potjo, ustavite vozilo na ravni podlagi ob 
robu cestišča.

F Zategnite parkirno zavoro in po potrebi pod 
kolesa vstavite zagozde, da preprečite zdrs 
vozila.

F Namestite snežne verige po navodilih 
proizvajalca.

F Nežno speljite in vozite krajši čas, ne da bi 
presegli hitrost 50 km/h.

F Ustavite vozilo in preverite, ali so snežne 
verige pravilno napete na kolesih.



130

Praktične informacije

Odstranljiva zaščita pred 
snegom (pokrov)

Pri izvedbah za nekatere države je na 
spodnjem delu prednjega odbijača nameščen 
pokrov za zaščito pred snegom, ki preprečuje 
nabiranje snega pred ventilatorjem za hlajenje 
motorja.

Odstranljivo zaščito pred snegom 
odstranite, ko zunanje temperature 
presežejo 10 °C (ni nevarnosti za 
sneženje) ali pri vleki.

Namestitev

F Postavite zaščito pred snegom pred jeziček 
za centriranje A na sprednjem odbijaču.

F Namestite ga tako, da pritisnete na sponke 
B v kotih.

Odstranitev
F Postavite izvijač v luknjo v bližini vsake 

sponke.
F Nagnite izvijač, da odpnete sponke B.

Zamenjava metlice 
brisalnika
Nameščanje metlic 
brisalnikov vetrobranskega 
stekla v posebni položaj

Zamenjava metlice brisalnika 
na vetrobranskem steklu

F Nekaj trenutkov po izključitvi kontakta 
premaknite ročico brisalnikov navzdol, da 
se metlici brisalnikov na vetrobranskem 
steklu postavita ob stebrička vrat (posebni 
položaj).
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Če želite vrniti brisalnika v izhodiščni položaj, 
vključite kontakt in ponovno pritisnite ročico.

Menjava zadnjega brisalnika

F Dvignite ročico brisalnika.
F Odpnite metlico in jo snemite.
F Namestite novo metlico.
F Ponovno namestite ročico brisalnika v 

prvotni položaj.

F Dvignite ročico, odpnite metlico in jo 
snemite.

F Namestite novo metlico in vrnite ročico v 
prvotni položaj.

Vlečna kljuka
Razporeditev obremenitve
F Tovor na prikolici porazdelite tako, da 

so najtežji predmeti čim bližje osi in da 
obremenitev vlečne kljuke ne presega 
največje dovoljene obremenitve.

Z naraščanjem nadmorske višine je gostota 
zraka manjša, s tem pa je manjša tudi 
zmogljivost motorja. Za vsakih 1000 m 
nadmorske višine zmanjšajte največjo 
dovoljeno obremenitev prikolice za 10 %.

Uporabljajte vlečne kljuke in originalne 
kabelske snope, ki jih je odobril CITROËN. 
Priporočamo, da vgradnjo opravi servisna 
mreža CITROËN ali usposobljena 
servisna delavnica.
Če namestitve ne izvede servisna mreža 
CITROËN, morate obvezno upoštevati 
priporočila proizvajalca.
Pri uporabi homologirane vlečne kljuke 
se samodejno izklopijo določeni sistemi 
za pomoč pri vožnji ali pomoč pri 
manevriranju.

Upoštevajte največje dovoljene 
vlečne obremenitve, navedene na 
homologacijskem potrdilu ali na nalepki 
proizvajalca ter v razdelku Tehnični 
podatki tega vodnika.
Največje dovoljene vlečne 
obremenitve, ki veljajo za vlečno 
kljuko, je treba upoštevati tudi pri 
uporabi dodatne opreme (nosilci za 
kolesa, strešni kovčki itd.).

Upoštevajte veljavno zakonodajo v državi, 
kjer vozite.

Vlečna kljuka s podaljšanim 
vratom, z možnostjo zaklepanja 
in odstranjevanja brez orodja
Predstavitev

Vlečno kljuko s podaljšanim vratom, ki je ob 
dobavi že nameščena, lahko zlahka namestite 
ali odstranite. Ob tem ne potrebujete orodja.
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Navodila za namestitev in pred 
vsako uporabo
Na naslednjih mestih preverite, ali je vrat kljuke 
pravilno zaklenjen:
- zelena oznaka premičnega zaklepa je 

vidna,
- varnostna ključavnica premičnega zaklepa 

je obrnjena nazaj,
- varnostna ključavnica je zaklenjena, ključ je 

izvlečen; premični zaklep se ne premika,
- vrat vlečne kljuke se ne sme premikati v 

nosilcu.
Ob priključitvi vlečne kljuke ne pozabite 
priključiti tudi električnega kabelskega snopa.

Namestitev

Med uporabo
Nikoli ne odklapljajte vlečne naprave, 
dokler je na vrat vlečne kljuke priključena 
prikolica ali nosilec tovora.

Po uporabi
Med vožnjo, ko ne izvajate vleke ali 
prevažate tovora na nosilcu, mora biti vrat 
vlečne kljuke odstranjen, element zapore 
mehanizma vlečne kljuke pa umaknjen v 
ohišje. To je še posebej pomembno, kadar 
bi vrat vlečne kljuke lahko onemogočal 
dobro vidljivost registrske tablice ali luči.

Odstranitev
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Vzdrževanje
Pravilno delovanje je mogoče samo, če sta vrat 
vlečne kljuke in podporno ohišje čista.
Pred čiščenjem vozila z visokotlačnim čistilcem 
morate odstraniti vrat vlečne kljuke in zaporni 
mehanizem pospraviti v ohišje.

Strešni prtljažni nosilci

Če na te nosilce namestite prečne strešne 
nosilce, upoštevajte težo, ki jo priporoča 
proizvajalec, in ne prekoračite 75 kg.

Strešni prtljažni nosilci 
Modutop

Vzdolžna strešna nosilca Modutop lahko 
odstranite.
Največja dovoljena obremenitev posameznega 
strešnega nosilca je 35 kg.
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F Odprite zaščitne pokrove.
F S pomočjo ključa odvijte štiri vijake in jih 

odstranite.
F Nosilce obrnite za 90°, tako da dele z utori 

obrnete proti sprednjemu delu vozila.
F Ponovno namestite in s pomočjo ključa 

privijte štiri vijake.
F Zaprite zaščitne pokrove.

Največja obremenitev nosilcev

F Za pravilno pritrditev tovora uporabite samo 
pritrdilna mesta za trakove A.

Tovor mora biti vedno pritrjen s priloženimi 
protizdrsnimi trakovi, ki so temu namenjeni, in 
se ne sme dotikati strehe ali laka na strehi.

- Prečni nosilci na vzdolžnih nosilcih: 75 kg 
(navedeni nosilci niso združljivi s streho 
Modutop).

- Strešni prtljažnik: 120 kg.
- Prečni strešni nosilci: 100 kg.
- Prečni nosilci na vzdolžnih nosilcih: 75 kg.

Druga dodatna oprema
Dodatna oprema in rezervni deli so, potem 
ko je bila njihova zanesljivost in varnost 
preizkušena in potrjena, popolnoma prilagojeni 
vašemu vozilu. Na voljo je velik izbor originalnih 
rezervnih delov.

Prav tako je na voljo izbor dodatne opreme, 
ki je povezana z udobjem, športno vožnjo in 
vzdrževanjem:

protivlomni alarm, gravirana stekla, oprema 
za prvo pomoč, varnostni jopič, pomoč pri 
parkiranju naprej in pri vzvratnem parkiranju, 
varnostni trikotnik, varnostni vijaki za 
aluminijasta platišča itd.,

sedežne prevleke, ki omogočajo neovirano 
delovanje varnostnih blazin za sprednja 
sedeža, sedežna klop, preproge iz gume, talna 
obloga, snežne verige, senčniki, nosilec za 
kolesa na prtljažnih vratih itd.
Nič ne sme ovirati delovanja pedalov, zato:
- pazite, da preprogo pravilno namestite v 

pritrdišča,
- nikoli ne nameščajte preprog ene na drugo.

Priporočila za postavitev 
tovora na streho
Za izvedbo tega postopka potrebujete ključ, 
ki je priložen skupaj z orodjem za zamenjavo 
kolesa.

Več o zamenjavi kolesa preberite v 
ustreznem poglavju.

Avdio sistemi, oprema za prostoročno 
telefoniranje, izmenjevalnik zgoščenk, 
navigacija, priključek za USB, video kamera itd.
Na trgu je na voljo velik izbor zvočne in 
telematske opreme, zato je na podlagi 
tehničnih omejitev glede nameščanja naprav iz 
teh družin izdelkov treba upoštevati natančna 
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navodila za naprave in njihovo združljivost 
z zmogljivostmi standardne opreme vašega 
vozila. O tem se vnaprej posvetujte s servisno 
mrežo CITROËN.

Oddelek za rezervne dele objavi katalog 
dodatne opreme, v katerem ponuja različno 
opremo in pripomočke, kot so:
zadrževanje tovora (vse vrste),
valj za olajšanje natovarjanja,
vlečna kljuka, kabelski snop z vtičnico za vleko 
prikolice: vlečna kljuka za vleko prikolice, ki jo 
mora namestiti servisna mreža CITROËN,
pregradne stene in pregradne mreže, gladka 
lesena notranja zaščita z nedrsečim podom,
zaščitna mreža.

Obseg profesionalne 
opreme

Pokrov motornega prostora
Odpiranje
Iz notranjosti vozila

Iz zunanjosti vozila

Oporni drog pokrova motornega 
prostora

Zapiranje
F Pokrov motornega prostora spustite šele tik 

pred koncem zapiranja. Preverite, ali se je 
pokrov dobro zaskočil.

F Za sprostitev pokrova motornega prostora 
povlecite ročico za sprostitev pod armaturno 
ploščo k sebi.

F Nekoliko privzdignite pokrov motornega 
prostora in z vzravnano dlanjo sezite pod 
pokrov za lažji dostop do ročice.

F Z isto roko potisnite varnostno ročico v levo 
in dvignite pokrov motornega prostora.

F Oporni drog pritrdite v zarezo, ki je 
označena z nalepko na levi strani vozila, da 
zadrži pokrov v odprtem položaju.

F Preden pokrov zaprete, namestite oporni 
drog v njegovo ležišče, pri čemer ga ne 
pritiskajte premočno.

Pokrova v primeru močnega vetra ne 
odpirajte.
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Motorji
Bencinski

Dizelski

Pri vsakem posegu pod pokrovom motornega 
prostora je potrebna previdnost.

8. Posoda s tekočino za servovolan
9. Črpalka za odzračevanje (razen motorja 

BlueHDi).

Priključka akumulatorja:

Kontrola nivojev
Redno kontrolirajte nivoje v skladu s 
proizvajalčevim načrtom vzdrževanja. Po 
potrebi dolijte tekočine, razen če ni v navodilih 
drugače navedeno.
V primeru znatnega znižanja nivoja naj 
delovanje sistema preveri servisna mreža 
CITROËN ali usposobljena servisna delavnica.

Če morate odstraniti ali namestiti okrasni 
pokrov motorja, to storite zelo previdno, 
da ne bi poškodovali pritrditvenih sponk.

Izrabljene tekočine
Kože ne izpostavljajte dolgotrajnejšemu 
stiku z izrabljenim motornim oljem in 
drugimi tekočinami.
Večina teh tekočin je zdravju škodljivih in 
so zelo korozivne.

Izrabljenega olja in drugih tekočin ne 
zlivajte v kanalizacijo ali v zemljo.
Izrabljeno motorno olje zlijte v posebne 
kontejnerje, ki jih ima servisna mreža 
CITROËN ali usposobljena servisna 
delavnica.

Nivo motornega olja
Nivo motornega olja je priporočljivo preverjati 
vsakih 5000 km in ga po potrebi doliti med 
dvema servisnima pregledoma.
Nivo olja preverite ob hladnem motorju s 
pomočjo merilne palice, ko je vozilo parkirano 
na ravni podlagi.

Palica za ročno merjenje nivoja olja

1. Posoda za tekočino za pranje 
vetrobranskega stekla

2. Ohišje varovalk
3. Posoda za hladilno tekočino motorja
4. Posoda za zavorno tekočino in tekočino 

za sklopko
5. Filter zraka
6. Palica za ročno merjenje nivoja olja
7. Pokrovček odprtine za dolivanje 

motornega olja

+ Pozitivni priključek
– Negativni priključek (masa)

Na merilni palici sta dve črtici za 
merjenje nivoja olja:
A = maksimalni nivo
Če je ta oznaka presežena, se obrnite 
na servisno mrežo CITROËN ali naj 
vam svetuje usposobljena servisna 
delavnica. Zaradi odvečnega olja se 
lahko poškoduje motor.
B = minimalni nivo

Če nivo olja ne dosega te oznake, skozi odprtino 
za nalivanje olja dolijte ustrezno vrsto olja.
Nivo olja se ne sme nikoli spustiti pod to oznako.
Motornemu olju ne dodajajte aditivov, če želite 
ohraniti zanesljivo delovanje motorja in naprav 
proti onesnaževanju okolja.



7

137

Praktične informacije

Menjavo olja morate opraviti v predvidenih 
presledkih, kot določa proizvajalčev načrt 
vzdrževanja. Podrobnejše informacije vam 
lahko zagotovi servisna mreža CITROËN.

Izbira stopnje viskoznosti olja

V vsakem primeru mora biti izbrano olje v 
skladu s proizvajalčevim načrtom vzdrževanja.

Zamenjava zavorne tekočine

Nivo hladilne tekočine

Ko je motor ogret, regulira temperaturo hladilne 
tekočine ventilator hladilnika motorja. Deluje 
lahko tudi ob izključenem kontaktu. Ker je 
krogotok hladilne tekočine pod tlakom, izključite 
kontakt in počakajte vsaj eno uro, preden se 
lotite posegov.
Pred nevarnostjo opeklin se zavarujte tako, da 
odvijete zamašek za četrtino obrata, da se tlak 
zniža. Ko se tlak dovolj zniža, odstranite čep in 
dolijte hladilno tekočino.
Če morate pogosto dolivati hladilno tekočino, 
je to znak za motnje v delovanju, zato naj 
delovanje čim prej preveri servisna mreža 
CITROËN.

Dolivanje

Menjava olja

Zavorno tekočino obvezno menjajte v 
predvidenih presledkih, ki so v skladu s 
proizvajalčevim načrtom vzdrževanja.
Uporabljajte samo zavorne tekočine, ki jih 
priporoča proizvajalec in ustrezajo predpisom 
DOT4.
Nivo zavorne tekočine se mora nahajati med 
oznakama na rezervoarju MIN in MAX.
Če morate redno dolivati tekočino, je to znak 
motnje v delovanju, zato naj delovanje čim 
prej preveri servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.

Dolijte hladilno tekočino, ki jo priporoča 
proizvajalec.
V nasprotnem primeru lahko pride do hudih 
poškodb motorja.

F Pred dolivanjem olja odstranite merilno 
palico za ročno merjenje količine olja.

F Po končanem dolivanju preverite količino 
olja (ne sme preseči najvišjega nivoja).

F Preden zaprete pokrov motornega prostora, 
ponovno namestite pokrovček odprtine za 
dolivanja olja.

Nivo tekočine mora biti med oznakama MIN in 
MAX na ekspanzijski posodi. Če dolijete več 
kot 1 liter tekočine, naj sistem preveri servisna 
mreža CITROËN ali usposobljena servisna 
delavnica.

Raven tekočine za 
servovolan
Vozilo mora stati na ravni podlagi, motor pa 
mora biti hladen. Odvijte čep z merilno palico 
in preverite nivo, ki se mora nahajati med 
oznakama MIN in MAX.
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Nivo tekočine za pranje stekel
Za optimalno kakovost in varnost čiščenja 
priporočamo uporabo izdelkov CITROËN.
Za čim bolj učinkovito čiščenje in 
preprečevanje zmrzovanja tekočini ne 
dodajajte vode.
Prostornina rezervoarja je približno 3 litre.

Nivo aditiva za plinsko olje 
(dizelski motorji s filtrom 
trdnih delcev)

Na nizek nivo aditiva opozarjajo 
opozorilna lučka za servis, zvočni 
signal in sporočilo na zaslonu.

Če je sporočilo še vedno prikazano in 
opozorilna lučka za servis sveti, naj delovanje 
preveri servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.

Dolivanje
Aditiv mora obvezno nemudoma doliti servisna 
mreža CITROËN ali usposobljena servisna 
delavnica.

Kontrole nivojev
Akumulator

Akumulator ne zahteva vzdrževanja.
Kljub temu redno preverjajte čistost 
in privitost kabelskih čevljev (pri 
različicah brez objemke).

Različice, ki so opremljene s Stop & Start, 
vsebujejo 12-voltni svinčeni akumulator s 
posebno tehnologijo in karakteristikami.
Zamenjavo tega akumulatorja mora izvesti 
izključno servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.

Zavorne ploščice
Obraba zavornih ploščic je odvisna 
od načina vožnje, še posebno pri 
vozilih, ki se uporabljajo predvsem 
za mestno vožnjo in kratke razdalje. 
Včasih je treba stanje zavor preveriti 
tudi med servisnimi pregledi vozila.

Razen če gre za uhajanje tekočine v krogotoku, 
znižanje količine zavorne tekočine opozarja na 
obrabo zavornih ploščic.

Obraba zavornih diskov/
zavornega bobna

Informacije glede obrabe zavornih 
diskov/bobna vam lahko zagotovi 
servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.

Parkirna zavora
Če je zaznana prevelika razdalja ali 
učinkovitost tega sistema, morate 
preveriti parkirno zavoro tudi med 
dvema servisnima intervaloma.

Sistem mora pregledati servisna mreža 
CITROËN ali usposobljena servisna delavnica.

Ob zagonu motorja se pojavijo zaradi začetne 
zasičenosti filtra trdnih delcev (dolgotrajna 
mestna vožnja: nizka hitrost, prometni zastoji 
itd.).
Za regeneracijo filtra je priporočljivo vsaj pet 
minut voziti s hitrostjo najmanj 60 km/h, takoj 
ko to dovoljujejo prometne razmere in prometni 
predpisi (da ugasne kontrolna lučka in/ali izgine 
sporočilo).
Med regeneracijo filtra trdnih delcev je pod 
armaturno ploščo lahko slišati zvoke releja.

Pred zimo poskrbite za pregled akumulatorja 
v servisni mreži CITROËN ali usposobljeni 
servisni delavnici.
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Ogljeni filter in filter za 
potniški prostor

Filter olja
Filter olja zamenjajte ob vsaki 
menjavi olja.
Glede menjave filtra olja glejte 
proizvajalčev načrt vzdrževanja.

Filter trdnih delcev (dizelski 
motor)
Vzdrževanje filtra trdnih delcev mora obvezno 
opraviti servisna mreža CITROËN.

Dostopna vratca vam omogočajo menjavo 
filtrov.
Ogljeni filter neprekinjeno in učinkovito filtrira 
prah.
Če je filter za potniški prostor zamašen, lahko 
zmanjša učinkovitost klimatske naprave in 
povzroči neprijetne vonjave.

Priporočamo uporabo kombiniranega filtra za 
potniški prostor. Dodatni posebni aktivni filter 
očisti zrak v potniškem prostoru (vpliva na 
zmanjšanje alergijskih simptomov, odpravlja 
neprijetne vonjave in mastne usedline).
Za podrobnosti o intervalih menjave navedenih 
komponent glejte servisno knjižico z 
garancijskimi pogoji.

Glede na okolje (prašno okolje, itd.) in uporabo 
vozila (mestna vožnja, itd.) ju po potrebi 
menjajte dvakrat pogosteje.

Odzračevanje vodnih hlapov 
v filtru za plinsko olje
(Glede na državo prodaje)

Če zasveti ta opozorilna lučka, 
je treba odzračiti filter. Sicer 
odzračevanje filtra opravite po vsaki 
menjavi motornega olja.

F Vodo izpustite tako, da odvijete vijak za 
odzračevanje na filtru.

F Počakajte, da po prozorni cevi izteče 
vsa voda, in ponovno privijte vijak za 
odzračevanje.

Motorji HDi so izdelani v skladu z visoko 
tehnologijo. Za kakršno koli delo na 
sistemu je potrebno strokovno znanje, 
ki ga lahko zagotovi le servisna mreža 
CITROËN.

Po daljši počasni vožnji ali daljšem delovanju 
motorja v prostem teku lahko v izjemnih 
okoliščinah med pospeševanjem pri izpuhu 
zaznate vodno paro. To ne vpliva na vozilo ali 
okolje.
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Ročni menjalnik
Menjalnik ne zahteva vzdrževanja 
(brez menjave olja).

Uporabljajte samo izdelke, ki jih priporoča 
CITROËN, ali izdelke enake kakovosti in 
enakih lastnosti.
CITROËN izbira in ponuja posebej izbrane 
izdelke za optimalno delovanje tako 
pomembnih komponent kot je zavorni 
sistem.

AdBlue® (motorji BlueHDi)

Sistem SCR
Z uporabo tekočine, poimenovane AdBlue®, 
ki vsebuje sečnino, lahko katalizator do 85 % 
dušikovih oksidov (NOx) pretvori v dušik in 
vodo, ki sta povsem neškodljiva za zdravje in 
okolje.

Tekočina AdBlue® je shranjena v posebni 
posodi s prostornino približno 17 litrov. Ko je 
dosežen nivo rezerve, se sproži opozorilna 
naprava: do izpraznitve posode s tekočino 
lahko prevozite še približno 2400 km.

Proizvajalec CITROËN se je za namene 
varovanja okolja in zagotavljanja skladnosti 
z novim standardom Euro 6 odločil, da za 
obdelavo izpušnih plinov opremi svoja vozila 
z napravo, ki združuje sistem SCR (selektivna 
katalitična redukcija) in filter trdnih delcev 
(FAP), ne da bi to vplivalo na zmogljivost ali 
porabo goriva pri dizelskih motorjih.

Ko je posoda z AdBlue® prazna, sistem v 
skladu s predpisi prepreči zagon motorja.
Če v sistemu SCR pride do napake, 
nivo izpustov vašega vozila ne ustreza 
več predpisom Euro 6, zato vaše vozilo 
postane onesnaževalec.
V primeru potrjenega nepravilnega 
delovanja sistema SCR, se morate takoj, 
ko je mogoče, oglasiti v servisni mreži 
CITROËN ali v usposobljeni servisni 
delavnici: po nadaljnjih 1100 prevoženih 
kilometrih se bo samodejno aktivirala 
naprava, ki bo preprečila zagon motorja.
V obeh primerih vam indikator avtonomije 
omogoča vpogled v razdaljo, ki jo še lahko 
prevozite, preden vozila ne boste mogli 
več zagnati.
Več informacij o opozorilnih lučkah in 
povezanih opozorilih najdete v ustreznem 
poglavju.

Po pranju vozila se lahko pojavi vlaga (ali 
pozimi zmrzal) na zavornih ploščicah ali 
zavornih kolutih, zato se lahko poslabša 
učinkovitost zaviranja. Večkrat poskusite 
narahlo zavreti in tako posušiti ali 
odmrzniti zavore.
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Zamrznitev AdBlue®

AdBlue® pri zunanji temperaturi pod -11 °C 
zmrzne
Del sistema SCR je tudi naprava za 
ogrevanje rezervoarja AdBlue®, kar 
omogoča vožnjo v vseh vremenskih 
pogojih.

Dolivanje tekočine AdBlue®

Pred dolivanjem tekočine pozorno 
preberite naslednja opozorila.

Previdnostni ukrepi

V nekaterih pogojih (npr. pri visoki zunanji 
temperaturi) lahko pride do sproščanja 
amoniaka, zato tekočine ne vdihavajte. Hlapi 
amoniaka dražijo sluznico oči, nosu in grla.

AdBlue® hranite v originalni steklenici ali 
posodi zunaj dosega otrok.
Aditiva AdBlue® nikoli ne prelivajte v 
drugo posodo, saj se lahko s tem njegova 
kakovost poslabša.

Uporabljajte samo tekočino AdBlue®, skladno s 
standardom ISO 22241.

AdBlue® je raztopina na osnovi sečnine. Ta 
tekočina je nevnetljiva, brez barve in vonja 
(hrani se jo v hladnem prostoru).
Če pride ta tekočina v stik s kožo, predel kože 
umijte z milom in obilo tekoče vode. Če pride v 
stik z očmi, oči takoj začnite spirati z obilo vode 
ali raztopino za oči in spirajte vsaj 15 minut. Če 
se pojavi občutek opeklin ali draženja kože, se 
posvetujte z zdravnikom.
V primeru zaužitja sperite usta s čisto vodo, 
nato popijte veliko vode.

AdBlue® nikoli ne redčite z vodo.
Nikoli ne zlijte AdBlue® v rezervoar za 
dizelsko gorivo.

Posodo lahko kupite pri zastopniku za 
CITROËN ali v usposobljeni servisni delavnici.

Obiščete lahko tudi servisno delavnico, ki 
zagotavlja črpalke AdBlue®, ki so posebej 
zasnovane za določena vozila in lahka 
tovorna vozila.

Tekočine nikoli ne dolivajte iz odmernika 
za tekočino AdBlue®, ki je namenjen za 
težka tovorna vozila.

Priporočila za shranjevanje

AdBlue® zmrzne pri temperaturi približno -11 °C 
in se poslabša pri temperaturah nad 25 °C. 
Priporočamo, da steklenico ali ročko hranite 
na hladnem, zaščiteno pred neposrednimi 
sončnimi žarki.
V takšnih pogojih tekočino lahko shranjujete 
najmanj eno leto.
Tekočino, ki je zmrznila, lahko ponovno 
uporabite, ko odmrzne na bivalni temperaturi.

Steklenice ali ročke z AdBlue® ne 
shranjujte v vašem vozilu.

Ročke ali steklenice z AdBlue® ne 
odlagajte med gospodinjske odpadke.
Odložite jo v za to namenjen zabojnik ali 
jo oddajte pri vašem serviserju.
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Postopek
Pred dolivanjem se prepričajte, ali je vozilo 
parkirano na ravni vodoravni podlagi.
V zimskem času preverite, ali je temperatura 
vozila višja od -11 °C. V nasprotnem primeru 
lahko aditiv AdBlue® zamrzne in ga ni mogoče 
zliti v rezervoar. Parkirajte vozilo v toplejši 
prostor in počakajte nekaj ur, preden dolijete 
tekočino.

F Priskrbite si posodo aditiva AdBlue®. 
Preden dolijete tekočino v rezervoar aditiva 
AdBlue, preverite datum uporabnosti in 
pazljivo preberite navodila za uporabo, ki so 
na nalepki posode.

Ali

F Vstavite polnilni nastavek črpalke AdBlue® 
in dolivajte tekočino, dokler se polnilni 
nastavek samodejno ne ustavi.

Pomembno:
- Da rezervoarja za aditiv AdBlue® 

ne napolnite preveč, je priporočljivo 
naslednje:
• Nalijte 10 - 13 litrov tekočine iz 

posode aditiva AdBlue®.
Ali
• Če tekočino dolivate na bencinski 

črpalki, nehajte dolivati tekočino po 
prvi samodejni ustavitvi šobe.

- Če je posoda za tekočino AdBlue® 
popolnoma prazna – to potrdijo 
opozorilna sporočila in nezmožnost 
ponovnega zagona vozila – morate v 
doliti najmanj 5 litrov.

Pomembno: če AdBlue dolivate po 
izpraznjenju AdBlue, morate pred 
vklopom kontakta počakati približno 
5 minut; medtem ne odpirajte 
voznikovih vrat, ne odklepajte vozila, 
niti ne vstavljajte ključa v kontaktno 
ključavnico.
Vklopite kontakt, počakajte 10 sekund in 
nato zaženite motor.

F Ko je vozilo odklenjeno, odprite loputo 
posode za gorivo; modri zamašek posode 
za tekočino AdBlue® je levo od črnega 
zamaška posode za gorivo.

F Modri zamašek zavrtite za šestino vrtljaja v 
nasprotni smeri urnega kazalca.

F Odstranite modri zamašek.
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Komplet za popravilo 
predrte pnevmatike
Komplet se nahaja v prostoru za shranjevanje 
pod sprednjim sedežem.
Vozila, ki so opremljena s kompletom za 
začasno popravilo predrte pnevmatike, nimajo 
rezervnega kolesa in ustreznega orodja 
(dvigalke, ključa za kolesne vijake itd.).

Komplet za začasno popravilo predrte 
pnevmatike vsebuje kompresor in steklenico s 
sredstvom za zatesnitev.

Uporaba kompleta 

1. Steklenica s sredstvom za zatesnitev z 
vgrajeno cevjo
2. Kompresor
A. Gumb za zagon

F Označite predrto pnevmatiko na nalepki 
z omejitvijo hitrosti in jo pritrdite na volan 
vozila, kjer voznika opozarja na začasno 
uporabo kolesa.

F Pritrdite steklenico 1 na kompresor 2.
F S cevjo priključite steklenico 1 na ventil 

pnevmatike, ki jo nameravate popraviti.
F Pazite, da ne odvijete cevi s kompresorja, 

preden jo priključite na steklenico.
F Priključite kabel na eno izmed 12-voltnih 

vtičnic v vozilu.
F Vklopite kompresor s pritiskom na gumb A 

in počakajte, da tlak v pnevmatiki doseže 
2,0 bara. Če tlak ne doseže zahtevane 
ravni, pnevmatike ni mogoče popraviti.

F Odstranite kompresor in ga pospravite.
F Takoj prevozite nekaj kilometrov pri nizki 

hitrosti, da zatesnite predrto pnevmatiko.
F Prilagodite tlak v pnevmatiki s pomočjo 

kompresorja, ki ga priporoča proizvajalec 
vozila, in preverite, ali je ustrezno 
zatesnjena (ne prihaja do dodatnega 
znižanja tlaka).

F Vozite pri zmanjšani hitrosti (največ 
80 km/h). Pnevmatiko mora čim prej 
pregledati in popraviti strokovnjak.

Po uporabi lahko steklenico shranite v plastično 
vrečko, ki je na voljo v kompletu, da ne 
umažete vozila s tekočino.

Sredstvo za zatesnitev je v primeru 
zaužitja strupeno in draži očesno sluznico.
Hraniti ga morate zunaj dosega otrok.
Steklenice ne odvrzite v naravi, ampak 
jo odnesite na ustrezno mesto, kot je 
servisna mreža CITROËN ali temu 
namenjen zbirni center.
Steklenice s sredstvom za zatesnitev 
si lahko priskrbite v servisni mreži 
CITROËN.

Zamenjava kolesa
Parkiranje vozila

F Preden parkirate vozilo, morajo potniki 
zapustiti vozilo in počakati na varnem 
mestu.

F Če je to mogoče, vozilo parkirajte na 
vodoravnih, trdnih tleh, na katerih ne drsi.

F Zategnite parkirno zavoro, izklopite kontakt 
in prestavite v prvo ali vzvratno prestavo.

F Pod kolo, diagonalno nasproti tistemu, ki ga 
menjate, namestite zagozdo.
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Če je vozilo opremljeno z vlečno kljuko, boste 
morda morali nekoliko dvigniti vozilo, da boste 
lažje odstranili rezervno kolo z nosilca.

Če je podlaga problematična in/ali prevažate 
težka bremena, se obrnite na servisno mrežo 
CITROËN ali usposobljeno servisno delavnico.
Dvigalka in komplet orodja sta namenjena 
vašemu vozilu, zato ju ne uporabljajte v druge 
namene.

Dostop do orodja

4.

Ključ za strešne nosilce Modutop in 
zadnje luči

Ključ za zadnje luči
5. Orodje za odstranjevanje aluminijastega 

okrasnega pokrova

To orodje ni potrebno za različico vašega 
vozila.

6. Obroč za vleko

Dostop do rezervnega kolesa

F Za dostop do rezervnega kolesa odprite 
zadnja vrata.

Orodje je spravljeno v prostoru za shranjevanje, 
zaprtem z loputo, pod sprednjim sedežem.

Če vozilo ni opremljeno z 
rezervnim kolesom, se obroč 
za vleko nahaja v prostoru za 
shranjevanje pod prostorom 
za noge potnika za voznikovim 
sedežem.

F Po potrebi pomaknite sedež naprej, 
da omogočite dostop do prostora za 
shranjevanje z zadnje strani.

F Odstranite loputo in izvlecite dvigalko ter 
nosilec orodja.

F Iz nosilca vzemite potrebno orodje.

1. Dvigalka
2. Ključ za odstranitev kolesa
3. Zagozda
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F Sprostite nosilec s kljuke in rezervno kolo 
položite poleg kolesa, ki ga nameravate 
zamenjati.

Odstranjevanje kolesa s 
predrto pnevmatiko

F Odvijte vijak s ključem za kolesne vijake, da 
se nosilec do konca spusti.

F Odstranite okrasni pokrov.
F Sprostite kolesne vijake in jih nekoliko 

odvijte.

F Opornico dvigalke namestite na tla in se 
prepričajte, da je dvigalka natanko pod 
sprednjim ali zadnjim dvižnim mestom na 
podvozju, najbližje kolesu, ki ga menjate.

F Dvigalko razprite tako, da bo njena glava 
v stiku z uporabljenim dvižnim mestom; 
mesto naslona A se mora dobro usidrati v 
sredinski del glave dvigalke.

F Dvignite vozilo, da bo med kolesom in tlemi 
dovolj prostora za enostavno namestitev 
rezervnega kolesa, ki ni predrto.

F Do konca odvijte kolesne vijake.
F Odstranite vijake in kolo.
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Namestitev rezervnega 
kolesa

Če uporabite zasilno rezervno kolo, z njim 
ne smete preseči hitrosti 80 km/h.
Z rezervnim kolesom ne smete prevoziti 
daljše razdalje. Privitost vijakov in 
tlak v rezervnem kolesu naj čim prej 
preveri servisna mreža CITROËN ali 
usposobljena servisna delavnica.
Za popravilo in ponovno namestitev 
predrte pnevmatike se čim prej obrnite 
na servisno mrežo CITROËN, na voljo 
pa vam je tudi usposobljena servisna 
delavnica.

F Namestite rezervno kolo na pesto in ročno 
privijte vijake.

Prepričajte se, da je dvigalka stabilna. 
Opornica dvigalke mora biti na tleh in 
neposredno pod uporabljenim dvižnim 
mestom.
Če je podlaga drseča ali ugrezljiva, lahko 
dvigalka zdrsne ali se ugrezne – nevarnost 
poškodbe!
Dvigalko vedno namestite samo na eno od 
dvižnih mest na podvozju in se prepričajte, 
da je mesto naslona na vozilo pravilno na 
sredini glave dvigalke.
V nasprotnem primeru lahko pride do 
poškodb vozila in/ali zdrsa dvigalke. 
Obstaja nevarnost telesnih poškodb!
Ne dvignite dvigalke, dokler niste nekoliko 
odvili vijakov na kolesu, ki ga nameravate 
zamenjati, in namestili zagozde pod 
kolo, diagonalno nasproti tistemu, ki ga 
menjate.

F S ključem za kolesne vijake do konca 
privijte vijake.

F Znižajte dvigalko in do konca spustite vozilo, 
nato odstranite dvigalko.

F Ponovno do konca privijte kolesne vijake s 
ključem za kolesne vijake, vendar ne prek 
točke upora.

F Kolo, ki ga je treba popraviti, namestite v 
nosilec.
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Nikoli ne opravljajte del pod vozilom, ki 
je dvignjeno samo z dvigalko (uporabite 
dvigalo za namestitev pod osjo).
Namesto ključa za kolesne vijake nikoli ne 
uporabljajte vrtalnega vijačnika.

Ponovna namestitev 
popravljenega kolesa
Ponovna namestitev popravljenega kolesa 
je enaka namestitvi rezervnega kolesa; ne 
pozabite namestiti tudi okrasnega pokrova.

Več informacij o identifikacijskih 
oznakah in nalepki s podatki o 
pnevmatikah boste našli v ustreznem 
razdelku.

Več informacij o zaznavanju prenizkega 
tlaka v pnevmatikah, vključno s 
priporočenimi postopki po zamenjavi 
kolesa s zaznavalom prenizkega tlaka, 
boste našli v ustreznem razdelku.

F Pripnite nosilec s kavljem in ga nekoliko 
dvignite tako, da privijete vijak s pomočjo 
ključa za kolesne vijake.

F Vijak privijte do konca in preverite, ali je kolo 
nameščeno vodoravno na tla vozila.

V nasprotnem primeru ponovite postopek.

Namestitev okrasnega 
pokrova na platišče

Ventil kolesa mora biti poravnan ob zatiču na 
okrasnem pokrovu.
Za namestitev okrasnega pokrova na kovinsko 
platišče mora biti ventil obvezno v tem 
položaju. (Če ventil ni pravilno nameščen ob 
zatiču, je sistem proti vrtenju v stiku z glavami 
vijakov in se lahko poškoduje, če uporabnik 
okrasni pokrov še naprej namešča v napačen 
položaj.)

- Zunanji rob okrasnega pokrova ne sme 
pritiskati ob platišče ali segati v platišče.

Pravilni položaj okrasnega pokrova
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Preverite položaj ventila na kolesu, pri 
čemer upoštevajte obroč okrasnega 
pokrova.

Nepravilni položaj okrasnega pokrova

- Zataknite vse pritrditvene jezičke razen 
zadnjega (nasproti zareze za ventil).

- Z dlanjo na hitro udarite jeziček nasproti 
ventila (pritrditveni jeziček, ki se vedno 
zatakne zadnji).

Nepravilni položaj ventila: pod obročem

Izkrivljen rob okrasnega obroča pri ventilu 
zaradi neustrezne namestitve.
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Upoštevajte postopek namestitve 
okrasnega obroča, da preprečite 
poškodbe pritrditvenega jezička in 
izkrivljenje roba okrasnega obroča na 
kolesu.

Pravilni položaj ventila: nad obročem

Zamenjava žarnice
Vrste žarnic

V vozilo so nameščene različne vrste žarnic.
Odstranjevanje:

Tip A

Steklena žarnica: rahlo povlecite, ker je 
nameščena pod pritiskom.

Tip B

Žarnica z okovom: pritisnite na žarnico in jo 
zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.

Tip C

Halogenska žarnica: odstranite celoten sklop 
iz ležišča.

Tip D

Svetleča dioda (LED): za zamenjavo dnevnih 
luči se obrnite na servisno mrežo CITROËN ali 
na usposobljeno servisno delavnico.



150

V primeru okvare

Odprite pokrov motornega prostora. Za dostop 
do žarnic z roko sezite za sklop žarometa.
Pri ponovni namestitvi žarnice izvedite 
postopek v obratnem vrstnem redu in preverite, 
ali je pokrov motornega prostora dobro zaprt.

Pred zamenjavo halogenske žarnice 
morajo biti žarometi izklopljeni. Po 
izklopu žarometov počakajte nekaj minut 
(nevarnost hudih opeklin). Žarnice ne 
prijemajte s prsti. Uporabite krpo, ki ne 
pušča vlaken.
Kondenzat v notranjosti žarometov je 
normalen pojav, ki ga odpravite z redno 
uporabo vozila.
Pred zamenjavo žarnice je treba izklopiti 
kontakt in odklopiti akumulator. Ko 
zamenjate žarnico, počakajte približno 
tri minute, preden ponovno priklopite 
akumulator.
Po vsakem posegu preverite, ali luči 
pravilno delujejo.

Visokotlačno pranje vozila

Pri visokotlačnem pranju za 
odstranjevanje trdovratne umazanije ne 
usmerjajte curka v žaromete in robove 
žarometov, da ne bi poškodovali laka in 
tesnil.

Sprednje luči Zasenčene/dolge luči

Tip C, H4 – 55W
F Odstranite osrednji pokrov tako, da 

povlečete prožni jeziček iz gume.
F Odklopite električni konektor.
F Sprostite pritrdilni jeziček.
F Zamenjajte žarnico in pazite, da se njen 

kovinski del prilega utorom na luči.
F Ponovno namestite pritrdilni jeziček.
F Preverite, ali je pokrov pravilno nameščen 

po celotnem obodu, da zagotovite ustrezno 
zatesnitev.

Pozicijske luči
Tip A, W5W – 5W

F Odstranite pokrov tako, da povlečete prožni 
jeziček iz gume.

F Odstranite vstavljivi nosilec žarnice tako, da 
povlečete konektor.

F Zamenjajte žarnico.
F Preverite, ali je pokrov pravilno nameščen 

po celotnem obodu, da zagotovite ustrezno 
zatesnitev.

Smerniki
Tip B, PY21W – 21W (jantarne barve)

F Odstranite pokrov tako, da povlečete prožni 
jeziček iz gume.

F Zavrtite nosilec žarnice za četrt vrtljaja v 
nasprotni smeri vrtenja urinega kazalca.

1. Zasenčene luči
2. Pozicijske luči
3. Smerniki
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Meglenke
Tip C, H1 – 55W

F Odstranite tri sponke in pritrdilni vijak 
zavese blatnika pod odbijačem.

F Pomaknite zaveso blatnika navzgor.
F S pritiskom zgornjega dela jezička odklopite 

konektor nosilca žarnice.

F Rahlo pritisnite na žarnico in jo zavrtite 
v nasprotni smeri urinega kazalca ter 
izvlecite.

F Zamenjajte žarnico.
F Preverite, ali je pokrov pravilno nameščen 

po celotnem obodu, da zagotovite ustrezno 
zatesnitev.

Bočni smernik
Tip A, WY5W – 5W (jantarne barve)

F Izvlecite nosilec žarnice tako, da s palcem 
in kazalcem stisnete obe sponki (zgoraj in 
spodaj).

F Zamenjajte modul (nosilec in žarnico).
F Za ponovno namestitev modula in blatnika 

izvedite postopek v obratnem vrstnem redu. F Bočni smernik potisnite nazaj in ga 
odstranite tako, da ga povlečete naprej.

F Nov bočni smernik s tesnilom si priskrbite v 
servisni mreži CITROËN.

F Pri ponovni namestitvi potisnite bočni 
smernik nazaj, nato pa naprej.
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Zadnje luči

1. Zavorne luči/pozicijske luči
Tip B, P21/5W – 21/5W

2. Smerniki
Tip B, PY21W – 21W (jantarne barve)

3. Luči za vzvratno vožnjo
Tip B, P21W – 21W

4. Meglenke
Tip B, P21W – 21W

Več informacij o vrstah žarnic najdete v 
ustreznem razdelku.

Visokotlačno pranje vozila
Pri visokotlačnem pranju za 
odstranjevanje trdovratne umazanije ne 
usmerjajte curka v žaromete in robove 
žarometov, da ne bi poškodovali laka in 
tesnil.

Za izvedbo tega postopka potrebujete ključ, 
ki je priložen skupaj z orodjem za zamenjavo 
kolesa.

Več o zamenjavi kolesa preberite v 
ustreznem poglavju.

F Poiščite pregorelo žarnico, nato odprite 
zadnja vrata za 180°.

Več podatkov o zadnjih krilnih bočnih 
vratih in posebej o odpiranju za 180° 
najdete v ustreznem razdelku.

Stropne luči
Tip A, 12V5W – 5W

Spredaj/zadaj
F Odpnite prosojno masko tako, da vtaknete 

izvijač v zarezo na vsaki strani stropne 
lučke.

F Izvlecite žarnico in jo zamenjajte.
F Zapnite masko v svoje ležišče in se 

prepričajte, da je pravilno pritrjena.
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Za odstranitev svetilne enote:
F pri vozilu s prtljažnimi vrati povlecite luč 

proti sredini vozila,
F pri vozilu s stranskimi krilnimi vrati povlecite 

svetilno enoto proti sebi.

F Odstranite pritrdilna vijaka s pomočjo 
priloženega ključa.

F Z zunanje strani izvlecite luč.
F Držite luč in hkrati odklopite električni 

konektor.

F Odmaknite štiri jezičke in izvlecite nosilec 
žarnice.

F Rahlo pritisnite na žarnico in jo hkrati 
zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca 
ter izvlecite.

F Zamenjajte žarnico.

Pri ponovni namestitvi pazite na pravilen 
položaj jezičkov in napeljave, da se 
slednja ne uklešči.

Ko zamenjate žarnico zadnjega smernika, 
ponovna inicializacija traja več kot dve minuti.

Luči za osvetlitev registrske 
tablice
Tip A, W5W – 5W

S prtljažnimi vrati

F S pomočjo izvijača odstranite plastično 
masko.

F Zamenjajte žarnico.
F Namestite plastično masko nazaj in 

pritisnite nanjo.

S krilnimi stranskimi vrati

F Odpnite notranjo oblogo.
F Odmaknite jeziček konektorja in odklopite 

konektor luči.
F Zavrtite nosilec žarnice za četrt vrtljaja v 

nasprotni smeri vrtenja urinega kazalca.
F Zamenjajte žarnico.
F Nosilec žarnice namestite nazaj in priklopite 

konektor.
F Znova namestite oblogo.
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Tretja zavorna luč
Tip A, W16W – 16W

F Odvijte dve matici.
F Stisnite jezičke.
F Po potrebi odpnite konektor in izvlecite luč.
F Zamenjajte žarnico.

Zamenjava varovalke
Ohišja varovalk so nameščena:

Za serviserje: vse informacije o varovalkah 
in relejih so na voljo v shematskih prikazih 
in navodilih, ki jih dobite v servisni mreži.

Odstranitev in namestitev varovalke

Delujoča Okvarjena

CITROËN zavrača vsakršno odgovornost 
za stroške popravila vozila ali popravila 
okvar zaradi vgradnje dodatne opreme, ki 
je ni dobavil in priporočil CITROËN, in ni 
bila vgrajena v skladu s specifikacijami, 
kar še zlasti velja za vse dodatno vgrajene 
naprave, pri katerih skupna poraba 
energije presega 10 miliamperov.

- na spodnji levi strani armaturne plošče (pod 
pokrovom),

- pod pokrovom motornega prostora (poleg 
akumulatorja).

Če je vozilo opremljeno z 
dodatnim ohišjem varovalk, je 
slednje namenjeno varovalkam 
za vleko vozila, vlečno kljuko ter 
priključke na karoseriji in na podu 
kabine. Ohišje je nameščeno na 
desni strani za zaščitno pregrado 
za tovor.

Navedene oznake veljajo le za varovalke, ki 
jih lahko zamenja uporabnik s pomočjo klešč, 
ki so nameščene za odprtim prostorom za 
shranjevanje na desni strani armaturne plošče. 
Za vse ostale posege se obrnite na servisno 
mrežo CITROËN ali na usposobljeno servisno 
delavnico.

Preden zamenjate varovalko, morate ugotoviti 
vzrok napake in jo odpraviti.

F Uporabite klešče.
Pregorelo varovalko vedno zamenjajte z 
varovalko enake jakosti.
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Varovalke v armaturni plošči
Za dostop do varovalk nagnite pokrov.

Varovalke
F

Amperi
A Razporeditev

1 15 Brisalnik zadnjega stekla

2
 –

 30

 Prosto

 Centralno zaklepanje

3 5 Varnostne blazine

4 10 Klimatska naprava, diagnostična vtičnica, stikalo vzvratnega 
ogledala, svetlobni snop žarometov

5 30 Električni pomik stekel

6 30 Ključavnice

7 5 Zadnja stropna luč, sprednji lučki za branje zemljevidov, stropna lučka

8 20 Avdio sistem, prikazovalnik, zaznavanje prenizkega tlaka v pnevmatikah, alarmna naprava in sirena

9 30 Sprednja in zadnja 12-voltna vtičnica

10 15 Srednja konzola

11 15 Nizkonapetostna protivlomna zaščita

12 15 Zaznavalo za dež in osvetljenost, varnostne blazine

13 5 Instrumentna plošča

14 15 Pomoč pri parkiranju, stikala za samodejno upravljanje 
klimatske naprave, oprema za prostoročno telefoniranje

15 30 Ključavnice

16 – Prosto

17 40 Sušenje zadnjih stekel/vzvratnih ogledal
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Varovalke v potniškem prostoru

Varovalke
F

Amperi
A Razporeditev

1 – Prosto

2 20 Ogrevanje sedežev

3 – Prosto

4 15 Releji za preklop 
vzvratnih ogledal

5 15 Rele vtičnice za 
hladilno opremo

Varovalke za vleko prikolice/
vlečna kljuka/proizvajalci 
karoserije/pod kabine

Navedene oznake veljajo le kot smernice, saj 
za to dodatno ohišje veljajo druge informacije, 
odvisne od predelovalca/proizvajalca 
karoserije, zato navodila za uporabo ne morejo 
zagotoviti tehnične podpore.

Varovalke F Amperi A Razporeditev

1 15 Prosto

2 15 Kontaktni rele, izbirni generator

3 15 12-voltno napajanje priklopnega vozila

4 15 Neprekinjeno napajanje za predelovalce/proizvajalce karoserij

5 40 Varnostne utripalke
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Varovalke pod pokrovom 
motornega prostora
Za dostop do varovalk odprite pokrov 
motornega prostora ter odprite in nagnite 
ustrezno ohišje.

Varovalke
F

Amperi
A Razporeditev

1 20 Kontrola motorja

2 15 Hupa

3 10 Črpalka za pranje sprednjega in zadnjega stekla

4
 –

 20

 Prosto

 LED

5 15 Komponente motorja

6 10 Zaznavalo kota volana, ESC

7 10 Stikalo za izklop, stikalo sklopke

8 25 Zaganjalnik

9 10 Motor za nastavitev žarometov, enota za beleženje podatkov o vozilu

10 30 Komponente motorja

11 40 Prosto

12 30 Brisalniki stekel

13 40 Računalnik BSI

14 30 Črpalka

15 10 Desna žarnica dolgih luči

16 10 Leva žarnica dolgih luči

17 15 Desna žarnica zasenčenih luči

18 15 Leva žarnica zasenčenih luči
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Akumulator
Zagon motorja s pomočjo drugega 
akumulatorja ali polnjenje izpraznjenega 
akumulatorja.

Po ponovni namestitvi akumulatorja bo 
funkcija Stop & Start ponovno delovala 
šele potem, ko vozilo nekaj časa miruje, 
kar je odvisno od vremenskih pogojev 
in stanja napolnjenosti akumulatorja (do 
približno osem ur).
Pri sistemu Stop & Start polnjenje 
akumulatorja ne zahteva odklopa.

Polnjenje akumulatorja s 
polnilnikom
F Odklopite akumulator.
F Upoštevajte navodila, ki jih je pripravil 

proizvajalec polnilnika.
F Ponovno priključite akumulator, tako da 

najprej priključite negativni priključek (–).
F Kontrolirajte stanje priključkov in sponk. 

Če so oksidirani (zelenkasta ali belkasta 
prevleka), jih odstranite in očistite.

Zagon z drugim 
akumulatorjem

F Drugi konec zelenega ali črnega kabla 
priključite na masno točko vozila v okvari, 
čim dlje od akumulatorja.

F Zaženite zaganjalnik in pustite motor 
delovati.

F Počakajte, da se vrtljaji spustijo do prostega 
teka, nato odklopite kable.

Če vozila ne uporabljate več kot mesec 
dni, je priporočljivo, da odklopite 
akumulator.

Ko izključite kontakt, počakajte 2 minuti, preden 
odklopite akumulator.
Ne odklapljajte kabelskih čevljev, medtem ko 
motor deluje.
Ne polnite akumulatorja, ne da bi izključili 
kabelske čevlje.
Po vsaki ponovni priključitvi akumulatorja 
vključite kontakt in počakajte eno minuto, 
preden zaženete motor, da se elektronski 
sistem inicializira. Če kljub temu prihaja do 
manjših motenj, naj vam svetuje servisna 
mreža CITROËN ali usposobljena servisna 
delavnica.
Ko zamenjate žarnico, počakajte približno tri 
minute, preden ponovno priklopite akumulator.

Ta nalepka predvsem pri sistemu Stop 
& Start označuje uporabo 12-voltnega 
svinčenega akumulatorja s posebno 
tehnologijo in karakteristikami. Če ga želite 
zamenjati ali odklopiti, se morate obrniti 
izključno na servisno mrežo CITROËN ali 
naj vam svetuje usposobljena servisna 
delavnica.
V primeru neupoštevanja teh priporočil 
lahko pride do prezgodnje obrabe 
akumulatorja.

F Rdeči kabel priključite na pozitivne 
priključke (+) obeh akumulatorjev.

F Na priključek (–) pomožnega akumulatorja 
priklopite en konec zelenega ali črnega 
kabla.



8

159

V primeru okvare

Varčevalni način delovanja
Ko izklopite motor in ključ pustite v položaju 
za vklopljen kontakt, lahko nekatere funkcije 
(brisalnike vetrobranskega stekla, električni 
pomik stekel, stropne luči, avtoradio itd.) 
uporabljate le trideset minut, s čimer se 
prepreči izpraznitev akumulatorja.
Po tridesetih minutah se vklopljene funkcije 
začasno izklopijo, utripati začne indikator za 
akumulator in na zaslonu se prikaže sporočilo.
Če želite takoj uporabiti te funkcije, vklopite 
motor in ga pustite delovati nekaj minut.
Na voljo imate še enkrat toliko časa, kot je 
trajalo delovanje motorja, vendar vedno med 
petimi in tridesetimi minutami.

Izpraznjeni akumulator ne omogoča 
zagona motorja.

Vleka vozila

Več informacij o zamenjavi kolesa in 
posebno o orodjih boste našli v ustreznem 
razdelku.

Vozila z ročnim menjalnikom (dizelske 
različice) 
Pri vozilih, ki so opremljena z ročnim 
menjalnikom, mora biti prestavna ročica 
v prostem teku. Če tega opozorila ne 
upoštevate, lahko pride do poškodb 
sestavnih delov menjalnika in zavornega 
sistema in do tega, da pomoč pri zaviranju 
ob ponovnem zagonu motorja ne bo 
delovala.

S sprednje strani

F Odpnite pokrov tako, da pritisnete na njegov 
spodnji del.

F Obroč za vleko vozila privijte do konca.

Za izvedbo tega postopka potrebujete obroč 
za vleko, ki je priložen orodju za zamenjavo 
kolesa.
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Z zadnje strani

F S kovancem ali ploščatim koncem vlečnega 
obroča odpnite pokrov.

F Obroč za vleko vozila privijte do konca.

Dviganje vozila (ko sta na 
tleh samo dve kolesi)
Vozilo je priporočljivo dvigniti s profesionalno 
opremo za dviganje.

Splošni nasveti 
Upoštevajte domačo zakonodajo.
Teža vlečnega vozila mora biti večja od 
teže vlečenega vozila.
Voznik vlečenega vozila mora ostati 
za volanom in imeti veljavno vozniško 
dovoljenje.
Pri vleki vozila z vsemi kolesi na tleh 
vedno uporabite homologiran vlečni drog. 
Prepovedana je uporaba trakov ali vrvi.
Z vlečnim vozilom speljujte počasi in 
postopoma.
Ko motor vlečenega vozila ni zagnan, tudi 
ne delujeta servovolan in funkcija pomoči 
pri zaviranju.
V naslednjih primerih obvezno pokličite 
profesionalno vlečno službo:
- pri okvari vozila na avtocesti ali hitri 

cesti,
- pri vozilih s štirikolesnim pogonom,
- če ne morete prestaviti ročice 

menjalnika v prosti tek, odblokirati 
volana ali sprostiti parkirne zavore,

- pri vleki vozila s samo dvema 
kolesoma na tleh,

- če nimate homologiranega vlečnega 
droga itd.

Prekinitev dovoda goriva 
(dizelski motorji)
Če pride do prekinitve dovoda goriva, morate 
napolniti sistem za dovajanje goriva.

Motor BlueHDi
F V posodo za gorivo nalijte najmanj pet litrov 

dizelskega goriva.
F Vključite kontakt (brez zagona motorja).
F Počakajte približno šest sekund, nato 

izključite kontakt.
F Postopek ponovite desetkrat.
F Zaženite zaganjalnik, da zaženete motor.

Drugi motorji HDi
F V posodo za gorivo nalijte najmanj pet litrov 

dizelskega goriva.
F Vključite ročno črpalko za odzračevanje, 

ki se nahaja pod zaščitnim pokrovom v 
motornem prostoru.

F Vključite zaganjalnik, dokler se motor ne 
zažene.
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Značilnosti motorjev in 
obremenitev

Motorji
Specifikacije motorja vašega vozila (delovna 
prostornina, največja moč, največja hitrost, 
gorivo, izpusti CO2 itd.) so navedene 
v prometnem dovoljenju in prodajni 
dokumentaciji.
Ti podatki ustrezajo homologiranim vrednostim, 
merjenim na preizkuševališču, v pogojih, ki 
so določeni z evropsko zakonodajo (direktiva 
1999/99/ES).
Za več informacij se obrnite na servisno mrežo 
CITROËN ali usposobljeno servisno delavnico.

Mase in dovoljene 
obremenitve
Podatki o največjih dovoljenih masah in 
obremenitvah za vaše vozilo so navedeni 
v prometnem dovoljenju in prodajni 
dokumentaciji.

Te vrednosti so navedene tudi na proizvajalčevi 
ploščici ali nalepki.

Za več informacij se obrnite na servisno mrežo 
CITROËN ali usposobljeno servisno delavnico.

Navedene vrednosti skupne mase vozila in 
prikolice (skupna dovoljena masa, MTRA) 
ter vlečne obremenitve veljajo za največjo 
nadmorsko višino, ki je 1000 metrov. Za vsakih 
1000 m nadmorske višine morate vlečno 
obremenitev postopoma zmanjšati za 10 %.
Največja dovoljena vlečna masa ustreza 
največji dovoljeni masi vlečne kljuke.

MTRA: Skupna dovoljena masa.

Visoke zunanje temperature lahko 
zmanjšajo zmogljivost vozila in tako 
zaščitijo motor.Če zunanja temperatura 
presega 37 °C, omejite maso prikolice.

Če je vlečno vozilo malo obteženo, to 
lahko vpliva na njegovo stabilno lego na 
cesti.
Pri vleki prikolice se zavorna pot poveča.
Hitrost vlečnega vozila ne sme preseči 
100 km/h (upoštevajte veljavno lokalno 
zakonodajo).

Kadar je zunanja temperatura povišana, 
se zaradi lažjega ohlajanja motorja 
priporoča, da po zaustavitvi vozila 
počakate še eno do dve minuti, preden 
ustavite motor.



162

Tehnični podatki

Bencinski motorji/mase

Pet sedežev

Motorji Menjalnik
Prostornina motornega 
olja z menjavo filtra (v 

litrih)
Prikolica brez zavor (kg)

Priporočena vertikalna 
obremenitev vlečne kljuke 

(kg)

1,6 110 KM Ročni 5-stopenjski 3,25 750 55

1,6 VTi 100 KM Ročni 5-stopenjski 4,25 600 70

1,6 VTi 120 KM Ročni 5-stopenjski 4,25 690 70

1,6 VTi 120 KM Euro 6 Ročni 5-stopenjski 4,25 600 70

1,2 PureTech S&S 110 KM 
Euro 6 Ročni 5-stopenjski 3,45 600 70

Sedem sedežev

Motorji Menjalnik
Prostornina motornega 

olja z menjavo filtra 
(v litrih)

Prikolica brez zavor (kg)
Priporočena vertikalna 

obremenitev vlečne kljuke 
(kg)

1,6 110 KM Ročni 5-stopenjski 3,25 750 70
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Dizelski motorji/mase

Pet sedežev

Motorji Menjalnik
Prostornina motornega 

olja z menjavo filtra 
(v litrih)

Prikolica brez zavor (kg)
Priporočena vertikalna 

obremenitev vlečne kljuke 
(kg)

1,6 HDi 75 KM Ročni 5-stopenjski – 600 70

1,6 HDi 75 KM FAP Ročni 5-stopenjski – 715 70

BlueHDi 75 KM Euro 6 Ročni 5-stopenjski – 720 70

1,6 HDi 90 KM Ročni 5-stopenjski 3,75 735 70

1,6 HDi 92 KM FAP Ročni 5-stopenjski 3,75 715 70

1,6 e-HDi 92 KM FAP Ročni 5-stopenjski 3,75 690 70

1,6 BlueHDi 100 KM Euro 6 Ročni 5-stopenjski 3,75 600 70

1,6 BlueHDi 100 S&S
Ročni 5-stopenjski

3,75
600 70

Robotizirani 6-stopenjski 600 70

1,6 HDi 115 KM FAP Ročni 5-stopenjski 3,75 735 70

1,6 BlueHDi 120 KM Euro 6 Ročni 6-stopenjski 3,75 600 70

FAP: filter trdnih delcev.
e-HDi: model, opremljen s sistemom Stop & Start 

(Zaustavitev in zagon).
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Sedem sedežev

Motorji Menjalnik
Prostornina motornega 

olja z menjavo filtra 
(v litrih)

Prikolica brez zavor (kg)
Priporočena vertikalna 

obremenitev vlečne kljuke 
(kg)

1,6 HDi 92 KM FAP Ročni 5-stopenjski 3,75 750 70

1,6 BlueHDi 100 KM Euro 6 Ročni 5-stopenjski 3,75 600 70

1,6 BlueHDi 100 KM 
Euro 6 S&S Ročni 5-stopenjski 3,75 600 70

1,6 HDi 115 KM FAP Ročni 5-stopenjski 3,75 750 70

1,6 BlueHDi 120 KM Euro 6 Ročni 6-stopenjski 3,75 600 70

FAP: filter trdnih delcev.
e-HDi: model, opremljen s sistemom Stop & Start 

(Zaustavitev in zagon).
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Mere
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L Skupna dolžina 4380

H Skupna višina 1801 - 1862

A Medosna razdalja 2728

B Previs spredaj 925

C Previs zadaj 727

D Širina glede na pločevino
brez ogledal 1810

z ogledali 2112

E Širina sprednje osi 1505 - 1507

F Širina zadnje osi 1554 - 1556

– Dolžina površine za nalaganje tovora do 
sedeža

Druga vrsta 990

Druga vrsta, sedež v povsem poklopljenem položaju 1343

S poklopljenim sovoznikovim sedežem 3000
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Zadnja vrata (mm) Krilna vrata
Prtljažna vrata

Majhna Velika

M
Najv. višina praga prtljažnika 

s pnevmatikami 205/65 R15 in 
letvijo zadnjih vrat

582

N Dejanska višina odprtine 
(pod pločevino) 1118

O Širina 495 543 1582
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Stranska drsna vrata (mm)

P Uporabna višina 1009

Q Uporabna širina 640

– Višina do dvignjenih pprtljažnih vrat 1892
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Tovorno vozilo
Vozilo je na voljo v dveh dolžinah (L1 in L2).
L1: 3,3 m³
L2: 3,7 m³
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Kratek – L1 Dolg – L2

625 850 750

L Skupna dolžina 4380 4628

H Skupna višina 1805 - 1834

A Medosna razdalja 2728

B Previs spredaj 925

C Previs zadaj 727 975

D Širina glede na jekleno 
pločevino

brez ogledal 1810

z ogledali 2112

E Širina sprednje osi 1505

F Širina zadnje osi 1554

G Dejanska dolžina prtljažnega dela 1800 2050

I Dejanska dolžina s poklopljenim sovoznikovim sedežem 3000 3250
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Zadnja vrata (mm) L1 – 625 L1 – 850 L2

M Najv. višina praga prtljažnika s 
pnevmatikami 195/65 R15 584 609 612

Krilna vrata
Prtljažna vrata

Majhna Velika

N Dejanska višina odprtine 
(pod jekleno pločevino) 1148 1313

O Širina 495 543 1582
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Stranska drsna vrata (mm)

L1 L2

P Uporabna višina 1100

Q Uporabna širina 650

– Višina do dvignjenih zadnjih vrat 1892
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Ploščad s kabino (mm)

L Skupna dolžina 4237

H Skupna višina 1821 - 1822

A Medosna razdalja 2728

B Previs spredaj 925

C Previs zadaj 584

D Širina glede na jekleno pločevino (brez ogledal) 1810

E Širina sprednje osi 1505

F Širina zadnje osi 1554
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Identifikacijske oznake

A. Proizvajalčeva ploščica
1. Tip VT in serijska številka

2. Največja dovoljena masa vozila (MTAC)

3. Največja skupna dovoljena masa vozila 
s prikolico (MTRA)

4.1. Največja dovoljena obremenitev 
sprednje osi

4.2. Največja dovoljena obremenitev zadnje 
osi

B. Serijska številka
Vgravirana je na sprednjem desnem blatniku.

C. Pnevmatike in oznaka 
barve

Tlak v pnevmatikah morate preveriti pri 
hladnih pnevmatikah vsaj enkrat mesečno.

Na nalepki C na sprednjih vratih so navedeni 
naslednji podatki:
- mere platišč in pnevmatik,
- tlak v pnevmatikah pri neobremenjenem in 

obremenjenem vozilu,
- tlak v pnevmatiki rezervnega kolesa,
- oznaka barve.
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7-palčni zaslon na dotik

7-palčni zaslon na dotik

GPS navigacija – 
multimedijska avdio oprema 
– telefon Bluetooth®

Vsebina
Prvi koraki 1
Upravljalni elementi na volanu 2
Meniji 3
Navigacija 4
Radio 7
Radio DAB (Digital Audio Broadcasting) 8
Mediji 9
Nastavitve 11
Spletne storitve 12
Telefon 14
Pogosta vprašanja 17

Sistem je zaščiten tako, da deluje samo v 
vašem vozilu.

Zaradi varnosti mora voznik vse postopke, 
ki zahtevajo njegovo pozornost, izvajati pri 
mirujočem vozilu.
Prikazano sporočilo o varčevalnem načinu 
delovanja napoveduje skorajšnji prehod v 
stanje pripravljenosti. Več o tem preberite 
razdelku Varčevalni način delovanja.

Osnovne funkcije
Za dostop do vrtiljaka menijev uporabite gumbe 
nad zaslonom na dotik, nato pritisnite na 
prikazane gumbe na zaslon na dotik.
Vsak meni je prikazan na eni ali dveh straneh 
(prva in druga stran).

V zelo vročih razmerah gre sistem lahko 
v način pripravljenosti (zaslon in zvok 
popolnoma izklopljena) za največ 5 minut.

Bližnjice: z uporabo virtualnih gumbov v 
zgornjem delu zaslona na dotik greste lahko 
neposredno na izbiro avdio vira, seznama 
postaj (ali naslovov, odvisno od vira).

Izbiranje avdio vira (odvisno od izvedenke):
- Radijske postaje FM/DAB*/AM*.
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* Odvisno od opreme. 

Pritisnite na MENU (MENI), da se 
prikaže »vrtiljak« menijev.

Nastavitev glasnosti (vsak vir je neodvisen, kar 
velja tudi za prometna sporočila in navodila za 
navigacijo).

Povečanje glasnosti.

Zmanjšanje glasnosti.

S sočasnim pritiskom na tipki za povečanje in 
zmanjšanje glasnosti izključite zvok.

V primeru zelo visokih temperatur se 
nastavitev glasnost lahko omeji in tako 
zaščiti sistem. Sistem spet normalno 
deluje, ko se temperatura v prostoru za 
potnike zniža.

Zaslon je »uporne« vrste, pritisniti ga 
morate močno, predvsem pri »drsnih« 
potezah (listanje po seznamu, premikanju 
zemljevida...). Preprost poteg ne bo 
zadoščal. Sistem ne prepozna pritiska z 
več kot enim prstom.
Zaslon lahko uporabljate tudi z rokavicami. 
Ta tehnologija omogoča uporabo pri vseh 
temperaturah.

Za čiščenje zaslona uporabljajte mehko 
krpo, ki ni abrazivna (krpo za očala), brez 
drugih izdelkov.
Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti.
Zaslona se ne dotikajte z mokrimi rokami.

- Tipka USB.
- Pametni telefon prek možnosti MirrorLinkTM 

ali CarPlay®.
- Telefon, povezan prek možnosti 

Bluetooth®*, in multimedijsko predvajanje 
Bluetooth®* (pretočno predvajanje).

- Predvajalnik medijev, priključen prek 
dodatne vtičnice (kabel za vtičnico Jack ni 
priložen).

Zvok spet vključite s pritiskom na eno od tipk 
za glasnost. Ročica ob volanu

Radio: izbor prejšnje/naslednje 
shranjene postaje.
Mediji: izbor zvrsti/izvajalca/mape s 
seznama, odvisno od razvrstitve.
Izbor prejšnjega/naslednjega 
elementa v meniju.

Radio: samodejno iskanje višje 
frekvence.
Mediji: izbor naslednje skladbe.
Mediji, zadržan pritisk: hitro 
predvajanje naprej.
Preskoči po seznamu.

Zamenjava zvočnega vira.
Potrditev izbire.
Sprejem/prekinitev telefonskega 
klica.
Pritisk za več kot dve sekundi: 
dostop do glavnega menija telefona.

Radio: samodejno iskanje nižje 
frekvence.
Mediji: izbor prejšnje skladbe.
Mediji, zadržan pritisk: hitro 
predvajanje nazaj.
Preskoči po seznamu.
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Povečanje glasnosti.

Zmanjšanje glasnosti.

Tišina: prekinitev zvoka s sočasnim 
pritiskom na tipki za povečanje in 
zmanjšanje glasnosti.
Ponovna vključitev zvoka: pritisk na 
eno od tipk za glasnost.

Meniji
Navigation (Navigacija)
(Odvisno od opreme)

Vnos nastavitev navigacije in izbor 
cilja potovanja.

Connected services (Spletne storitve)
(Odvisno od opreme)

Upravljanje nekaterih aplikacij na 
vašem pametnem telefonu prek 
funkcije MirrorLinkTM ali CarPlay®.

Radio Media (Radio in mediji)
Izbor zvočnega vira, radijske 
postaje, prikaza fotografij.

Telephone (Telefon)
Povežite telefon prek povezave 
Bluetooth®.
Dostop do funkcije CarPlay® po 
povezavi pametnega telefon prek 
kabla USB.

Settings (Nastavitve)
Nastavitve zvoka (ravnovesje, 
ambient...), barvne sheme in 
zaslona (jezik, enote, datum, ura...).
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Driving (Vožnja)
Dostop do potovalnega računalnika.
Vklop, izklop ali konfiguracija 
nekaterih funkcij vozila.

Navigacija
Izbira profila
Nov cilj

Pritisnite na Navigation (Navigacija) 
za prikaz prve strani.

Pritisnite drugo stran.

Izberite »Enter destination (Vnesi 
cilj)«

Izberite »Address (Naslov)«.

Izberite »Country (Država)« na ponujenem 
seznamu, nato na isti način izberite »Town 
(Mesto)« ali poštno številko, »Street (Ulico)« 
in »No. (Številko)« .
Vedno izberite »Confirm (Potrditev)« .

Izberite »Save (Shrani)« za shranjevanje 
naslova, ki ste ga vnesli kot stik.
Sistem omogoča do dvesto stikov.

Izberite »Guide to (Vodi do)« .

Izberite kriterije navigacije: »Fastest 
(Najhitrejša)« ali »Shortest 
(Najkrajša)« ali  »Time/Distance 
(Čas/Razdalja)« ali »Ecological 
(Ekološka)«.

Izberite omejitvene kriterije: »Tolls 
(Cestnine)«, »Ferries (Trajekti)«, 
»Traffic (Promet)«, »Strict 
(Natančno)«, »Close (Blizu)«.

Izberite »Confirm (Potrdi)«.

Ali

Za začetek navigacije pritisnite »See route on 
map (Poglej pot na zemljevidu)«.
Če želite izbrisati informacijo iz navigacije, 
pritisnite »Settings (Nastavitve)«. 
Pritisnite »Stop navigation (Zaustavitev 
navigacije)«.

Za nadaljevanje navigacije pritisnite »Settings 
(Nastavitve)«.

Pritisnite »Resume navigation (Nadaljevanje 
navigacije)«.

Do enega od zadnjih ciljev

Pritisnite na Navigation (Navigacija) 
za prikaz začetne strani.

Pritisnite na drugo stran.

Izberite »Enter destination (Vnos 
cilja)«.

Izberite naslov na ponujenem seznamu.

Izberite »Navigate to (Zaženi 
navigacijo do)«.

Izberite kriterije, nato pritisnite 
»Confirm (Potrditev)« ali pritisnite 
»Show route on map (Pokaži 
pot na zemljevidu)« za vklop 
navigacije.

Do stika iz imenika

Za navigacijo »do stika v imeniku« je treba 
najprej vnesti naslov želenega stika.

Pritisnite na Navigation (Navigacija) 
za prikaz začetne strani.
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Pritisnite na drugo stran.

Izberite »Enter destination (Vnos 
cilja)«.

Izberite »Contacts (Stiki)«.

Med stiki na prikazanem seznamu izberite 
želeni stik.

Izberite »Navigate to (Zaženi 
navigacijo do)«.

Izberite kriterije, nato pritisnite 
»Confirm (Potrditev)« za vklop 
navigacije.

Proti koordinatam GPS
Pritisnite na Navigation (Navigacija) 
za prikaz začetne strani.

Pritisnite na drugo stran.

Izberite »Enter destination (Vnos 
cilja)«.

Izberite »Address (Naslov)«.

Vnesite »Longitude (Zemljepisna dolžina)« 
in nato »Latitude (Zemljepisna širina)«.

Izberite »Navigate to (Zaženi 
navigacijo do)«.

Izberite kriterije, nato pritisnite  
»Confirm (Potrditev)« ali pritisnite  
»Show route on map (pokaži 
pot na zemljevidu)« za vklop 
navigacije.

Proti točki na zemljevidu
Pritisnite na Navigation (Navigacija) 
za prikaz začetne strani.

Pritisnite na drugo stran.

Izberite »Enter destination (Vnos 
cilja)«.

Izberite »On the map (Na zemljevidu)«.

Če približate zemljevid, se prikažejo točke z 
informacijami.

Če zadržite pritisk na točko, se odpre vsebina.

Do interesnih točk (POI)
Interesne točke (POI) so razvrščene v različne 
kategorije.

Pritisnite na Navigation (Navigacija) 
za prikaz začetne strani.

Pritisnite na drugo stran.

Izberite »Search for POI (Iskanje 
interesnih točk)«.

Izberite »All POIs (Vse interesne točke)«,

Ali

»Motor«,

Ali

»Dining/hotels (Restavracije/hoteli)«.

Z letno posodobitvijo zemljevidov so vam 
na voljo nove zanimive točke.
Mesečno lahko posodobite tudi Risk 
areas/Danger zones (Tvegana/nevarna 
območja).
Podroben postopek je na voljo na 
spletnem mestu znamke.

Konfiguracija opozoril za 
Risk areas/danger zones 
(Tvegana/nevarna območja)

Pritisnite na Navigation (Navigacija) 
za prikaz prve strani.

Pritisnite na drugo stran.

Izberite »Settings (Nastavitve 
zaslona)«.

Izberite »Alarm! (Opozorilo)«.
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Zdaj lahko vklopite opozorila Risk areas (Tvegana 
območja), nato:
- »Audible warning (Zvočno opozorilo)«,
- »Alert only when navigating (Opozorilo samo pri 

navigacijskem vodenju)«,
- »Alert only for overspeed (Opozorilo samo pri 

prekoračeni hitrosti)«,
- »Display speed limits (Prikaz omejitve hitrosti)«,
- Časovnik: v časovniku lahko določite čas pred 

javljanjem opozorila Risk areas (Tvegana 
območja).

Izberite »Confirm (Potrditev)«.

Ta serija opozoril in zaslonov je na voljo 
le, če ste Risk areas (Tvegana območja) 
najprej prenesli in namestili v sistem.

Prometne informacije
Prikaz sporočil

Pritisnite na Navigation (Navigacija) 
za prikaz prve strani.

Pritisnite na drugo stran.

Izberite »Traffic messages 
(Prometna sporočila)«.

Izberite nastavitve filtra za:

»On the route (Na poti)«,

»Around (V bližini)«,

»Near destination (Blizu cilja)« – filtri za 
natančno nastavitev seznama sporočil.

Ponovno pritisnite, da odstranite filter.

Izberite sporočilo iz ponujenega seznama.

Izberite povečevalno steklo za 
glasovne informacije.

Sporočila sistema TMC (angl. Traffic 
Message Channel) o sistemu za vodenje/
navigacijo GPS vsebujejo prometne 
informacije v realnem času.

Nastavitev filtrov
Pritisnite na Navigation (Navigacija) 
za prikaz prve strani.

Pritisnite na drugo stran.

Izberite »Settings (Nastavitve)«.

Izberite »Traffic options (Prometne 
možnosti)«.

Izberite:
- »Be advised of new messages 

(Obveščanje o novih 
sporočilih)«,

- »Speak messages (Govorna 
sporočila)«,

Nato vnesite obseg filtra.

Izberite »Confirm (Potrditev)«.

Priporočamo obseg filtra:
- 20 km v urbanih območjih,
- 50 km na avtocestah.

Poslušanje prometnih informacij
Pritisnite na Navigation (Navigacija) 
za prikaz prve strani.

Pritisnite na drugo stran.

Izberite »Settings (Nastavitve)«.

Izberite »Voice (Glas)«.

Vklopite/izklopite »Traffic (TA) (Prometne 
informacije)«.
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Funkcija TA (prometne informacije) daje 
prednost nujnim prometnim informacijam. 
Za delovanje te funkcije je potreben 
dober sprejem radijske postaje, ki 
predvaja to vrsto sporočil. Medtem ko 
se predvajajo prometne informacije, se 
trenutno predvajani medij prekine, da 
lahko poslušate sporočilo o prometnih 
informacijah. Po koncu sporočila se 
nadaljuje predvajanje medija, ki se je 
predvajal prej.

Radio
Izbiranje radijske postaje

Pritisnite na Radio Media (Radio in 
medij) za prikaz prve strani.

Izberite »List (Seznam)« na prvi 
strani.

Ali

Pritisnite na Radio Media (Radio in 
medij) za prikaz prve strani.

Pritisnite na drugo stran.

Izberite »Radio list (Seznam 
radijskih postaj)« na drugi strani.

Izberite radijsko postajo s seznama.

Izberite »Update list (Posodobi 
seznam)«, da osvežite seznam.

Za izbiro prednastavljene radijske postaje.

Pritisnite na Radio Media (Radio in 
medij) za prikaz prve strani.

Izberite »Save (Shrani)«.

Izberite prednastavljeno radijsko postajo s 
seznama.

Po potrebi zamenjajte vir.

Izberite »FM Radio«.

Ali

»AM Radio«.

Na radijski sprejem lahko vpliva uporaba 
električne opreme, ki je ni odobril 
CITROËN, na primer polnilnik USB, 
priključen v 12 V vtičnico.
V okolju se lahko pojavijo ovire (hribi, 
zgradbe, tuneli, parkirne hiše, podzemne 
garaže itd.), ki prekinejo sprejem, tudi 
v načinu RDS. To je normalen pojav pri 
širjenju radijskih valov in ni povezan z 
nepravilnim delovanjem avtoradia.

Sprememba frekvence
Pritisnite na Radio Media (Radio in 
medij) za prikaz prve strani.

S samodejnim iskanjem frekvence

Pritisnite 3 ali 4 za premik kazalnika za 
samodejno iskanje radijske frekvence dol ali 
gor.

NATO

Izberite zamenjavo vira.

Izberite »FM Radio«.

Ali
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»AM Radio«.

Ali

Pritisnite na Radio Media (Radio in 
medij) za prikaz prve strani.

Pritisnite na drugo stran.

Pritisnite »Frequency (Frekvenca)«.

NATO

Frekvenco vpišite v celoti (npr.: 
92.10 MHz) s pomočjo tipkovnice, 
nato pritisnite na Confirm 
(Potrditev).

Sprememba radijske postaje
S pritiskom imena trenutne postaje odprete 
seznam.
Če želite spremeniti radijsko postajo, pritisnite 
ime želene postaje.

Prednastavitev radijske postaje
Izberite radijsko postajo ali frekvenčno območje 
(glejte ustrezno poglavje).

Pritisnite »Save (Shrani)«.

Izberite številko na seznamu za prednastavitev 
prej izbrane/nastavljene radijske postaje.

Ali

S pritiskom na gumb v zgornjem desnem kotu 
zaslona prednastavite vse postaje eno za 
drugo.

Priklic prednastavljenih radijskih postaj

Pritisnite na Radio Media (Radio in 
medij) za prikaz prve strani.

Izberite »Save (Shrani)«.

Vklop/izklop RDS
Pritisnite na Radio Media (Radio in 
medij) za prikaz prve strani.

Pritisnite na drugo stran.

Izberite »Settings (Nastavitve)«.

Izberite »Radio (Radio)«.

Vklopite/izklopite »RDS options (Možnosti 
RDS)«.

Če je vključena funkcija RDS, omogoča 
nadaljevanje poslušanja iste postaje. Kljub 
temu pa v določenih pogojih spremljanje 
postaje RDS ni zagotovljeno po vsej 
državi, ker radijske postaje ne pokrivajo 
celotnega ozemlja. To pojasnjuje slab 
sprejem postaje med potovanjem.

Zadržite pritisk na številko za shranjevanje 
(prednastavitev) postaje.

Digitalni radio (Digital 
Audio Broadcasting)
Digitalni radio

Digitalni radio omogoča kakovostnejše 
poslušanje in prikaz grafičnih podatkov v 
zvezi z izbrano radijsko postajo. Izberite 
»List (Seznam)« na prvi strani.
Različni sklopi vam ponujajo izbor 
radijskih postaj po abecednem vrstnem 
redu.

Pritisnite na Radio Media (Radio in 
medij) za prikaz prve strani.

Izberite zamenjavo vira.

Izberite »DAB Radio«.
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Izberite »List (Seznam)« na prvi 
strani.
ali
Izberite »Radio list (Seznam 
radijskih postaj)« na drugi strani.

Izberite radijsko postajo s seznama.

Sledenje postaj DAB/FM

»DAB« ne pokriva vsega območja.
Ko je digitalni radijski signal slab, 
»DAB/FM options« (Možnosti DAB/
FM) samodejno preklopi na analogni 
signal postaje »FM« (če obstaja) in s 
tem omogoča nadaljnje poslušanje iste 
radijske postaje.

Pritisnite na Radio Media (Radio in 
medij) za prikaz prve strani.

Pritisnite na drugo stran.

Izberite »Settings (Nastavitve)«.

Izberite »Radio (Radio)«.

Izberite »Digital/FM auto tracking 
(Samodejno digitalno/FM sledenje)«, nato 
»Confirm (Potrditev)«.

Če je funkcija »DAB/FM options« 
(Možnosti DAB/FM) omogočena, pride 
do nekajsekundnega zamika, ko sistem 
preklopi na analogni radio »FM«, včasih 
se spremeni glasnost.
Ko se obnovi kakovost digitalnega signala, 
sistem samodejno preklopi nazaj na 
»DAB«.

Če postaja »DAB«, ki jo poslušate, ni 
dostopna na »FM« (izbira DAB/FM je 
obarvana sivo), ali funkcija »DAB/FM 
options« (Možnosti DAB/FM) ni vklopljena, 
bo ob slabem digitalnem signalu nastala 
tišina.

Medij
Vtičnica USB

Vstavite pomnilniški ključ USB v vtičnico USB 
ali napravo USB priključite v vtičnico USB z 
ustreznim kablom (ni priložen).

Za zaščito sistema ne uporabljajte USB 
razdelilnika.

Sistem ustvarja sezname predvajanja (v 
začasnem pomnilniku), postopek lahko traja od 
nekaj sekund do več minut ob prvi povezavi.
Za skrajšanje čakalnega časa zmanjšajte 
število datotek, ki niso glasbene, in število map.
Seznami predvajanja se osvežijo ob vsaki 
izključitvi kontakta ali priključitvi USB-ključa. 
Avdio sistem si kljub temu zapomni te sezname 
in čas nalaganja se skrajša, če seznami niso 
bili spremenjeni.

Vtičnica za dodatno 
oprejmo (AUX)

Ta vir je na voljo samo, če je bila opcija 
»Auxiliary socket (Vtičnica za zunanje 
naprave)« predhodno aktivirana v nastavitvah 
»Media (Mediji)«.
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Priključite prenosno napravo (MP3-
predvajalnik...) v vtičnico Jack z uporabo avdio 
kabla (ni priložen).
Najprej prilagodite glasnost vaše prenosne 
naprave (izberite večjo glasnost). Nato 
prilagodite glasnost avdio sistema.
Predvajanje upravljate prek prenosne naprave.

Izbor vira
Pritisnite na Radio Media (Radio in 
medij) za prikaz prve strani.

Izberite zamenjavo vira.

Izberite vir.

S tipko SRC (vir) na volanskem 
obroču se lahko neposredno 
premaknete na naslednji medij, ki je 
na voljo, če je vir vključen.

Informacije in nasveti
Avdio sistem predvaja samo avdio datoteke s 
končnicami.wma, .aac, .flac, .ogg, .mp3 z bitno 
hitrostjo med 32 kb/s in 320 kb/s.
Podpira tudi način spremenljive bitne hitrosti 
VBR (angl. Variable Bit Rate).
Odčitavanje drugih vrst datotek (.mp4 itd.) ni 
možno.
Datoteke.wma morajo biti po standardu wma 9.
Podprte stopnje vzorčenja so 32, 44 in 48 kHz.

Priporočljivo je, da omejite imena datotek na 20 
znakov in ne uporabljate posebne znake (npr.: 
» «?.; ù), s čimer se izognete težavam pri branju 
ali prikazu.

Sistem prek vtičnic USB podpira naprave 
USB za masovno shranjevanje podatkov, 
naprave BlackBerry® ali predvajalnike 
Apple®. Adapterski kabel ni priložen.
Upravljanje naprave se izvede s 
kontrolnimi gumbi avdio sistema.
Druge naprave, ki jih sistem pri povezavi 
ne prepozna, morajo biti priključene v 
dodatno vtičnico z uporabo Jack kabla (ni 
priložen).

Uporabljajte samo USB ključe v formatu FAT 
32 (File Allocation Table).

Za zaščito sistema ne uporabljajte 
zvezdišča USB.

Priporočljivo je, da za prenosno napravo 
uporabljate kabel USB.

Bluetooth® zvočno predvajanje
Predvajanje omogoča glasbenim datotekam, ki 
so na telefonu, da se predvajajo preko glasnih 
zvočnikov vozila.

Povežite telefon: glejte poglavje »Telephone 
(Telefon)« in nato »Bluetooth®«.
Izberite profil »Audio (Avdio)« ali »All (Vse)«.

V primeru, da se ne predvaja avtomatično, je 
nujno zagnati zvočne posnetke s telefona.
Nadzor je iz prenosne naprave ali z uporabo 
gumba za zvočni sistem.

Ob povezavi z nivojem predvajanja, 
telefon predstavlja vir medijev.
Priporočamo, da vklopite funkcijo 
»Repeat (Ponavljanje)« na zunanji 
napravi Bluetooth®.
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Priključitev predvajalnikov Apple®

Priključite predvajalnik Apple® na vtičnico USB 
z ustreznim kablom (ni priložen).
Predvajanje se začne samodejno.

Napravo upravljate prek upravljalnih elementov 
avdio sistema.

Na voljo so razvrstitve priključenega 
prenosnega predvajalnika (izvajalci/
albumi/zvrsti/seznami predvajanja/zvočne 
knjige/podcasti).
Privzeta razvrstitev je razvrstitev po 
izvajalcih. Če želite spremeniti razvrstitev, 
se pomaknite po razvejanosti funkcij 
navzgor do prve stopnje, nato pa izberite 
želeno razvrstitev (npr. seznami skladb) in 
potrdite, da se pomaknete po razvejanosti 
funkcij navzdol do želenega predvajanja.

Različica programske opreme avtoradia morda 
ni združljiva z vašim predvajalnikom Apple®.

Konfiguracija
Audio settings (Avdio nastavitve)

Pritisnite na Settings (Nastavitve) 
za prikaz začetne strani.

Izberite »Audio settings (Avdio 
nastavitve«.

Izberite »Ambience (Zvočno okolje)«.

Ali

»Balance (Ravnovesje)«.

Ali

»Sound effects (Zvočni učinki)«.

Ali

»Ringtones (Melodije zvonjenja)«.

Ali

»Voice (Glas)«.

Porazdelitev zvoka (ali spacializacija s 
sistemom Arkamys©) je zvočni proces, 
ki omogoča prilagoditev kakovosti zvoka 
glede na število potnikov v vozilu.
Na voljo le s konfiguracijo 6 zvočnikov.

Zvočne nastavitve (Ambience (Zvočno 
okolje), Bass (Nizki toni), Treble (Visoki 
toni) in Loudness (Izenačevanje 
glasnosti)) so različne in neodvisne za 
vsak zvočni vir.
Nastavitve za »Balance (Ravnovesje)« in 
»Balance« (Ravnovesje) so skupne vsem 
virom.

- »Ambience (Zvočno okolje)« (izbira 6 glasbenih 
ambientov).

- »Bass (Nizki toni)«.
- »Treble (Visoki toni)«.
- »Loudness (Izenačevanje glasnosti)« (Vklop/Izklop).
- »Balance (Ravnovesje)« (»Driver (Voznik)«, »All 

passengers (Vsi potniki)«, »Front only (Samo spredaj)«.
- »Audible response from touch screen (Zvočni odziv 

zaslona na dotik)«.
- »Volume linked to speed (Glasnost glede na hitrost)«.

Zvok v vozilu: Sistem Arkamys© Sound 
Staging izboljšuje porazdelitev zvoka v 
potniškem prostoru.

Color schemes (Barvne sheme)
Pritisnite na Settings (Nastavitve) 
za prikaz začetne strani.
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Izberite barvno shemo v seznamu, 
nato pritisnite »Confirm« (Potrdi)«.

Ob vsaki spremembi barvne sheme 
se sistem ponovno zažene, za nekaj 
trenutkov se prikaže zatemnjen zaslon.

Zaradi varnosti je postopek spremembe 
barvne sheme možen le pri zaustavljenem 
vozilu.

Spreminjanje sistemskih 
nastavitev

Pritisnite na Settings (Nastavitve) 
za prikaz prve strani.

Pritisnite na drugo stran.

Izberite »System Settings 
(Nastavitve sistema)«.

Izberite »Units (Enote)«, da spremenite 
enote prevoženih kilometrov, porabe goriva in 
temperature.

Izberite »Delete data (Brisanje podatkov)«, 
da izbrišete seznam nedavnih ciljev, osebne 
zanimive točke, stike v seznamu.

Preverite nastavitve, nato izberite 
»Delete (Izbriši)«.

Izberite Factory settings (Tovarniške 
nastavitve), da se vrnete na začetne nastavitve.

Pritisnite na Settings (Nastavitve) 
za prikaz prve strani.

Pritisnite na drugo stran.

Izberite »Screen settings 
(Nastavitve zaslona)«.

Vklopite ali izklopite: »Activate automatic 
text scrolling (Vklop samodejnega 
pomikanja besedila)« in »Activate 
animations (Vklop animacij)«.

Pritisnite na Settings (Nastavitve) 
za prikaz prve strani.

Izberite »Color schemes (Barvne 
sheme)«.

Pritisnite na drugo stran.

Izberite »Time/Date (Ura/
Datum)«, da spremenite časovni 
pas, sinhronizacijo s sistemom za 
vodenje/navigacijo GPS, uro in 
njeno obliko zapisa, nato datum.

Sistem ne menja samodejno letnega in 
zimskega časa (odvisno od države).

Izberite »Languages (Jeziki)« za 
spremembo jezika.

Izberite »Calculator (Računalo)« 
za prikaz računala.

Izberite »Calendar (Koledar)« za 
prikaz koledarja.

Spletne storitve
MirrorLinkTM

Priključitev pametnega telefona 
MirrorLinkTM

Uporaba pametnega telefona med vožnjo 
je prepovedana iz varnostnih razlogov, saj 
zahteva voznikovo pozornost.
Vse postopke lahko opravite le pri 
zaustavljenem vozilu.
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Sinhronizacija osebnega pametnega 
telefona uporabnikom omogoča prikaz 
aplikacij, ki so prilagojene za tehnologijo 
pametnega telefona MirrorLinkTM, na 
zaslonu vozila.
Načela in standardi se neprestano 
razvijajo. Da proces komunikacije med 
pametnim telefonom in sistemom deluje, 
mora biti pametni telefon odklenjen; 
priporočamo, da posodobite operacijski 
sistem pametnega telefona ter datum in 
uro pametnega telefona in sistema.
Za seznam združljivih pametnih telefonov 
obiščite spletno stran znamke v vaši 
državi.

Iz varnostnih razlogov lahko aplikacije 
pregledujete samo pri zaustavljenem 
vozilu; ko speljete, se njihov prikaz 
prekine.

Pozor:
- če je vaš pametni telefon podprt, vam 

bodo nekateri proizvajalci telefonov 
kljub temu predlagali, da si najprej 
prenesete ustrezno aplikacijo, 
da postane telefon združljiv z 
»MirrorLinkTM«.

Ko pametni telefon priključite na 
sistem, je na njem priporočljivo 
vključiti povezavo Bluetooth®.

Priključite USB kabelsko 
povezavo. Če je pametni 
telefon povezan z USB 
kablom, medtem poteka 
polnjenje.

Za prikaz prve strani prek sistema 
pritisnite na »Connected services 
(Spletne storitve)«.

Za zagon aplikacije sistema 
pritisnite na »MirrorLinkTM«.

Zaženite aplikacijo na pametnem 
telefonu (izbirno, glede na pametni 
telefon in operacijski sistem).

Med postopkom se na zaslonu 
prikažejo različne strani zaslona, ki 
so povezane s funkcionalnostjo.
Sprejmite pogoje in zaključite 
povezovanje.

Če je bila na pametni telefon prenesena samo 
ena aplikacija, se ta samodejno zažene.

Dostop do različnih avdio virov je mogoč prek 
prikaza MirrorLinkTM z uporabo tipk na dotik v 
zgornji vrstici.
Dostop do menijev sistema je mogoč v vsakem 
trenutku s pomočjo ustreznih gumbov.

Prepoznavanje glasu

Pritisnite na konec ročice za luč za vklop 
prepoznavanja glasu na vašem pametnem 
telefonu preko sistema.
Za prepoznavanje glasu je potrebna uporaba 
združljivega pametnega telefona, ki ga 
je najprej potrebno povezati z vozilom s 
tehnologijo Bluetooth.

CarPlay®

 CarPlay® s pametnim telefonom

Uporaba pametnega telefona med vožnjo 
je prepovedana iz varnostnih razlogov, saj 
zahteva voznikovo pozornost.
Vse postopke lahko opravite le pri 
zaustavljenem vozilu.

Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se 
prikaže stran z aplikacijami, ki jih je treba 
predhodno naložiti na vaš pametni telefon in so 
prilagojene tehnologiji MirrorLinkTM.
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Sinhronizacija pametnega telefona 
omogoča uporabnikom prikaz aplikacij, 
ki so prilagojene tehnologiji CarPlay®, na 
zaslonu vozila.
Ker se načela in standardi stalno 
spreminjajo, vam priporočamo, da sproti 
posodabljate operacijski sistem svojega 
pametnega telefona.
Za seznam združljivih pametnih telefonov 
obiščite spletno stran znamke v vaši 
državi.

Iz varnostnih razlogov aplikacije lahko 
pregledujete samo pri zaustavljenem 
vozilu; ko speljete, se njihov prikaz 
prekine.

Priključite kabel USB. Če je 
pametni telefon povezan s 
kablom USB, medtem poteka 
polnjenje.

Ob priključitvi kabla USB se 
funkcija »Telephone (Telefon)« na 
vrtiljaku menijev preklopi na funkcijo 
»CarPlay«.
Pritisnite na »CarPlay« za prikaz 
vmesnika CarPlay®.

Ali

Priključite kabel USB. Če je 
pametni telefon povezan s 
kablom USB, medtem poteka 
polnjenje.

Za prikaz prve strani prek sistema 
pritisnite na »Connected services 
(Spletne storitve)«.

Pritisnite na »CarPlay« za prikaz 
vmesnika CarPlay®.

Med postopkom se ob povezavi na 
zaslonu prikaže ena ali več različnih 
strani zaslona, ki so povezane s 
funkcionalnostjo.

Ko je na zaslonu prikazan meni za telefon, se 
ob priključitvi kabla USB prikaz samodejno 
spremeni v način za CarPlay.
Ko je na zaslonu kateri drugi meni, se ob 
priključitvi kabla USB na zgornji vrstici prikaže 
sporočilo, ki opozarja na aktivacijo načina 
CarPlay.
Pritisnite na Open (Odpri), da se prikaže način 
za CarPlay.

Prepoznavanje glasu

Pritisnite na konec ročice za luč za vklop 
prepoznavanja glasu na vašem pametnem 
telefonu preko sistema.

Telefon
Seznanjanje telefona 
Bluetooth®

Zaradi varnosti lahko voznik seznani 
prenosni telefon Bluetooth® z opremo za 
prostoročno telefoniranje na avtoradiu in 
opravi vse postopke, ki zahtevajo njegovo 
pozornost, le pri zaustavljenem vozilu.

Postopek (kratek) prek telefona

V meniju Bluetooth® svoje naprave izberite 
sistemsko ime v seznamu zaznanih naprav.

Vnesite vsaj 4-mestno kodo v napravo in 
potrdite.

Vnesite isto kodo v sistem, izberite 
»OK« in potrdite.
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Postopek prek sistema
Aktivirajte funkcijo Bluetooth® na telefonu in 
se prepričajte, da je telefon »viden vsem« 
(konfiguriranje telefona).

Pritisnite na Telephone (Telefon) za 
prikaz prve strani.

Pritisnite na drugo stran.

Izberite »Bluetooth connection® 
(Povezava Bluetooth)«.

Izberite »Search for devices (Iskanje 
naprav)«.
Prikaže se seznam zaznanega telefona oz. 
zaznanih telefonov.

V primeru napake pri seznanjanju 
priporočamo, da izključite in ponovno 
vključite funkcijo Bluetooth® na vašem 
telefonu.

Izberite ime telefona na seznamu in pritisnite 
»Confirm (Potrditev)«.

Vnesite vsaj 4-mestno kodo za 
povezavo, nato pritisnite »Confirm 
(Potrditev)«.

Vnesite isto kodo v telefon, nato sprejmite 
povezavo.

Sistem ponudi povezavo telefona:
- »Telephone (Telefon)« (oprema za 

prostoročno telefoniranje, samo telefon),
- »Audio streaming (Pretočno 

predvajanje)« (Pretakanje) (brezžično 
predvajanje avdio datotek s telefona),

- v »Internet« (Brskanje po internetu; 
samo če je telefon združljiv s standardom 
Bluetooth® »DUN« – Dial-Up Networking).

Izberite enega ali več profilov in potrdite.

Razpoložljive storitve so odvisne od 
omrežja, kartice SIM in združljivosti 
uporabljenih naprav Bluetooth®. V 
navodilih za uporabo vašega telefona in 
pri vašem operaterju preverite, do katerih 
storitev imate dostop.

Zmožnost sistema, da se poveže z več 
profili, je odvisna od telefonskega aparata. 
Po prednastavitvi se lahko povežeta oba 
profila.

Za več informacij (združljivost, dodatna pomoč 
itd.) glejte spletno stran www.citroen.si.

Prepoznan telefon se prikaže v seznamu.

Odvisno od telefona, boste morda morali 
sprejeti samodejno povezavo, vsakič ko 
vključite kontakt.

Glede na vrsto vašega telefona sistem 
lahko zahteva potrditev ali zavrnitev 
prenosa vaših stikov.

Če je zadnji priključeni telefon, ko se vrnete 
v vozilo, spet prisoten, ga sistem samodejno 
prepozna; v naslednjih približno 30 sekundah 
po vključitvi kontakta se povezava izvede brez 
vašega posredovanja (Bluetooth® vklopljen).
Za spreminjanje samodejnega načina 
povezave izberite telefon na seznamu, nato 
izberite želeni profil.

Povezava zunanje naprave 
Bluetooth®

Samodejna povezava
Telefon, ki je bil povezan ob zadnjem izklopu 
vžiga, je ugasnil, in se ob vžigu avtomatično 
ponovno poveže, če bi bil ta način povezave 
vključen med postopkom združevanja.

Če ne, izberite »Update 
(Posodobi)«.

Povezava je potrjena s prikazom sporočila in 
imenom telefona.
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Ročna povezava
Pritisnite Telephone (Telefon) za 
prikaz prve strani.

Pritisnite na drugo stran.

Izberite »Bluetooth®« za prikaz 
seznama priključenih naprav.

Izberite zunanjo napravo, ki jo želite povezati.

Pritisnite »Search for devices (Iskanje naprav)«.

Povezavo potrdita prikazano sporočilo in ime 
telefona.

Upravljanje seznanjenih 
telefonov

Ta funkcija omogoča povezovanje 
perifernih naprav ali prekinitev povezave z 
njimi, pa tudi izbris seznanjenosti.

Pritisnite na Telephone (Telefon) za 
prikaz prve strani.

Pritisnite na drugo stran.

Izberite »Bluetooth®« za prikaz 
seznama priključenih naprav.

Izberite periferno napravo na seznamu.

Izberite »Search for devices (Iskanje naprav)«.

Ali

»Connect/Disconnect (Poveži/Prekini 
povezavo)« za začetek ali prekinitev povezave 
Bluetooth® z izbrano napravo.

Ali

»Delete (Izbriši)« za izbris seznanitve.

Sprejem klica
Na dohodni klic opozori zvonjenje in prikaz 
sporočila na zaslonu nad trenutnim prikazom.

S kratkim pritiskom na tipko TEL na 
volanu sprejmete dohodni klic.

Z dolgim pritiskom

na tipko TEL na volanskem obroču 
zavrnete klic.

Ali

Izberite »End call (Končaj klic)«.

Klicanje

Uporaba telefona ni priporočena med 
vožnjo.
Parkirajte vozilo.
Opravite klic z uporabo kontrol na volanu.

Klicanje nove številke
Pritisnite na Telephone (Telefon) za 
prikaz prve strani.

Številko vtipkajte s pomočjo 
digitalne tipkovnice.
Pritisnite »Call (Klicanje)« za 
začetek klica.

Klicanje stika
Pritisnite na Telephone (Telefon) za 
prikaz prve strani.

Ali za daljši čas pritisnite

na tipko TEL na volanskem obroču.

Izberite »Contacts (Stiki)«.

Izberite želeni stik iz ponujenega seznama.
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Izberite »Call (Klicanje)«.

Klicanje ene izmed zadnjih 
uporabljenih številk

Pritisnite na Telephone (Telefon) za 
prikaz prve strani.

Izberite »Call log (Dnevnik klicev)«.

Izberite želeni stik iz ponujenega seznama.

Vedno lahko kličete neposredno s 
telefonom; zaradi varnosti najprej 
parkirajte vozilo.

Upravljanje stikov/vnosov

Pritisnite na Telephone (Telefon) za 
prikaz prve strani.

Izberite »Contacts (Stiki)«.

Izberite »View (Prikaz)«.

Izberite »Create (Ustvari)« in dodajte nov stik.

Ali

»Modify (Spremeni)« za urejanje izbranega 
stika.
Ali

»Delete (Izbriši)« za izbris izbranega stika.

Ali

»Delete all (Izbriši vse)« za izbris vseh 
informacij o izbranem stiku.

Izberite By name (Po imenu) za ogled 
seznama stikov.

Pogosto zastavljena vprašanja
Spodaj so v skupinah zbrani odgovori na 
najpogostejša vprašanja v zvezi z avdio 
sistemom.
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Navigacija

VPRAŠANJE ODGOVOR REŠITEV
Izračun poti ni bil uspešen. Kriteriji vodenja so morda v nasprotju s trenutno 

lokacijo (izvzem cest s cestninami na tovrstnih 
cestah).

Preverite nastavitve poti v meniju »Navigation 
(Navigacija)«.

POI-ji se ne pojavljajo. POI-ji niso bili izbrani. Na seznamu POI-jev izberite POI.

Zvočni opozorilnik »Risk areas (Tvegana 
območja)« ne deluje.

Zvočni opozorilnik ni aktiven. Aktivirajte zvočne signale v meniju »Navigation 
(Navigacija)«.

Sistem pri dogodkih na poti ne predlaga obvoza. Kriteriji vodenja ne upoštevajo TMC sporočil. Na seznamu nastavitev poti, izberite funkcijo 
»Information (Informacije)«.

Pojavlja se opozorilo »Risk areas (Tvegana 
območja)« ki ne leži na moji poti.

Poleg usmerjanja, sistem oznanja vse Risk 
areas, ki so zajeti v konusu pred vozilom. Lahko 
poda opozorilo za »Risk areas«, ki se nahaja na 
bližnji ali vzporedni cesti.

Približajte zemljevid, da bi videli točen položaj 
»Risk areas (Tvegana območja)«. Izberite »On 
the route (Na poti)«, če več ne želite sprejemali 
drugih opozoril, razen navodil navigacije ali da 
bi zmanjšali čas objave.

Določeni prometni zastoji na poti niso prikazani 
v resničnem času.

Pri speljevanju traja več minut, da sistem prične 
sprejemati prometne informacije.

Počakajte dokler prometnih informacij ne 
sprejema pravilno (prikaz ikon prometnih 
informacij na zemljevidu).

Filtri preveč omejujejo. Spremenite nastavitve.

V določenih državah obstajajo prometne 
informacije samo za glavne ceste (avtoceste, 
...).

To je povsem normalno. Sistem je odvisen od 
prometnih informacij, ki so na voljo.

Nadmorska višina se ne prikazuje. Pri speljevanju lahko GPS potrebuje do 3 minute 
časa, da začne pravilno sprejemati več kot 4 
satelite.

Počakajte, dokler se sistem popolnoma ne 
zažene in GPS pokrivajo vsaj 4 sateliti.

Odvisno od geografskega območja (tunel...) ali 
vremena, lahko pogoji sprejema GPS signala 
nihajo.

To je povsem normalno. Sistem je odvisen od 
pogojev sprejema GPS signala.
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Radio
VPRAŠANJE ODGOVOR REŠITEV
Kakovost sprejema nastavljene radijske 
postaje se postopoma poslabšuje ali pa 
shranjene postaje ne delujejo (ni zvoka, prikaz 
87,5 Mhz...).

Vozilo je preveč oddaljeno od oddajnika 
radijske postaje ali na geografskem območju ni 
oddajnika.

Vključite funkcijo RDS prek bližnjice in sistem 
bo preveril, če se na tem območju nahaja 
močnejši oddajnik.

V okolju se lahko pojavijo ovire (hribi, zgradbe, 
tunel, podzemna garaža itd.), ki prekinejo 
sprejem, tudi v načinu RDS.

To je popolnoma normalno in ni pokazatelj 
kakršnekoli okvare avdio opreme.

Na vozilu ni antene ali pa se je poškodovala 
(npr. pri pranju v samodejni pralnici ali pri vožnji 
v podzemno garažo).

Anteno naj preverijo v servisni mreži CITROËN.

Na seznamu radijskih postaj s sprejemom ne 
najdem nekaterih postaj.
Ime radijske postaje se spreminja.

Radio ne najde več postaje ali pa se je na 
seznamu spremenilo njeno ime.
Nekatere postaje namesto svojega imena 
oddajajo druge podatke (npr. naslov pesmi).
Sistem te podatke prepozna kot ime postaje.

Pritisnite funkcijo sistema »Update list 
(Posodobi seznam)« za posodobitev seznama 
predvajanih postaj.
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Medij
VPRAŠANJE ODGOVOR REŠITEV
Predvajanje mojega pomnilniškega ključka USB 
se začne šele čez daljši čas (po približno 2 do 
3 minutah).

Nekatere datoteke, ki so na ključu, lahko precej 
upočasnijo dostop do podatkov na ključu 
(desetkratni čas katalogiziranja).

Izbrišite datoteke na ključu in omejite število 
podmap v strukturi datotek na pomnilniškem 
ključu.

Ko priključim svoj iPhone kot telefon in na 
priključek USB hkrati, ne morem predvajati 
glasbenih datotek.

Ko se iPhone samodejno poveže kot telefon, 
vsili funkcijo za pretočno predvajanje. Funkcija 
za pretočno predvajanje nadomesti funkcijo 
USB, ki je zato ni možno uporabiti, in pri 
predvajanju s predvajalniki Apple® je lahko del 
skladbe brez zvoka.

Izključite in ponovno priključite napravo na 
priključek USB (funkcija USB se bo vključila s 
prednostjo pred pretočnim predvajanjem).

Nekateri znaki v informacijah o trenutno 
predvajanem mediju niso prikazani pravilno.

Avdio sistem nekaterih znakov ne prikaže. Za poimenovanje pesmi in map uporabljajte 
standardne znake.

Predvajanje datotek se ne prične. Povezana naprava ne omogoča samodejnega 
predvajanja.

Predvajanje vključite na napravi.

Imena pesmi in njihova dolžina ob podatkovnem 
prenosu niso prikazana.

Profil Bluetooth® ne omogoča prenosa teh 
informacij.
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7-palčni zaslon na dotik

Nastavitve
VPRAŠANJE ODGOVOR REŠITEV
Če spremenite nastavitev visokih in nizkih tonov, 
se funkcija za izenačevanje zvoka izklopi.
Ob spreminjanju nastavitev izenačevalca se 
nastavitve visokih tonov in basa ponastavijo.

Izbor nastavitev izenačevalca vsili nastavitve 
visokih tonov in basa.
Prilagajanje enega brez drugega je nemogoče.

Prilagodite visoke tone in bas ali izenačevalec, 
da dosežete želeno glasbeno vzdušje.

Ob spreminjanju nastavitev izravnave, 
porazdelitev ni izbrana.
Ob spreminjanju nastavitev porazdelitev, 
izravnava ni izbrana.

Izbor nastavitev porazdelitve vsili nastavitve 
izravnave.
Ni mogoče spremeniti le ene nastavitve.

Spremenite nastavitev glasnosti zvočnikov ali 
nastavitev porazdelitve zvoka, da dosežete 
želeno zvočno okolje.

Ko izberete nastavitev »All passangers (Vsi 
potniki)«, vam porazdelitev zvoka ne ustreza.

Nastavitev porazdelitve zvoka »Vsi potniki« 
lahko programirate.

S pomočjo kurzorja na zaslonu na dotik 
spremenite porazdelitev zvoka.

Med različnimi zvočnimi viri prihaja do razlik v 
kakovosti zvoka.

Za optimalno kakovost predvajanja lahko 
nastavitve zvoka (Volume (Glasnost), Bass 
(Nizki toni), Treble (Visoki toni), Ambience 
(Zvočno okolje), Loudness (Izenačevanje 
glasnosti)) prilagodite različnim zvočnim virom, 
kar lahko ustvari slišne razlike pri zamenjavi 
vira.

Preverite, ali so zvočne nastavitve (Volume (Glasnost), 
Bass (Nizki toni), Treble (Visoki toni), Ambience (Zvočno 
okolje), Loudness (Izenačevanje glasnosti)) prilagojene 
virom, ki jih poslušate. Priporočamo vam, da nastavite 
avdio funkcije (Bass (Nizki toni), Treble (Visoki toni), 
Balance (Ravnovesje)) na srednji položaj, izberete zvočno 
okolje »None (Brez nastavitve)« in nastavite korekcijo 
glasnosti na »Inactive (Izklop)« za predvajanje radia.

Ko motor ne deluje, se sistem izklopi po nekaj 
minutah uporabe.

Če je motor izključen, je trajanje delovanja 
sistema odvisno od nivoja napolnjenosti 
akumulatorja.
V izklopljenem stanju sistem samodejno preide 
v varčevalni način in tako zagotovi vzdrževanje 
zadostnega nivoja napolnjenosti akumulatorja.

Vključite kontakt, da povečate napolnjenost 
akumulatorja.
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7-palčni zaslon na dotik

Telefon
VPRAŠANJE ODGOVOR REŠITEV
Ne uspem povezati svojega telefona Bluetooth®. Vaš telefon Bluetooth® je morda izključen ali 

neviden.
- Prepričajte se, da je vaš telefon Bluetooth® 

vključen.
- V nastavitvah telefona preverite, ali je 

vklopljena funkcija »viden vsem«.

Telefon Bluetooth® ni združljiv s sistemom. Združljivost svojega telefona lahko preverite na 
www.citroen.si (storitve).

Povezani telefon Bluetooth® ni slišen. Zvok je odvisen od sistema in telefona. Povečajte glasnost avdio sistema, lahko tudi 
do najvišje stopnje, in po potrebi povečajte 
glasnost zvonjenja telefona.

Hrup v okolju vpliva na kakovost zvoka 
telefonskega pogovora.

Zmanjšajte hrup iz okolja (zaprite stekla, 
zmanjšajte prezračevanje, zmanjšajte hitrost itd.).

Nekateri stiki se na seznamu prikažejo dvakrat. Možnosti za sinhronizacijo vnosov ponujajo 
sinhronizacijo vnosov s SIM kartice, vnosov 
iz telefona ali oboje. Če izberete obe vrsti 
sinhronizacije, se lahko nekateri vnosi prikažejo 
dvakrat.

Izberite »Display SIM card contacts (Prikaz 
stikov na kartici SIM)« ali »Display telephone 
contacts (Prikaz stikov v telefonu)«.

Stiki so na seznamu v abecednem vrstnem 
redu.

Nekateri telefoni omogočajo več prikaznih 
možnosti. Stiki se lahko prenesejo v 
specifičnem redu, če izberete takšne nastavitve.

Prilagodite nastavitve prikaza telefonskega 
imenika.

Sistem ne prejema SMS sporočil. Način Bluetooth® ne dovoljuje pošiljanja SMS-
sporočil v sistem.
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Avtoradio

Avtoradio/Bluetooth®

Vsebina

Prvi koraki 1
Upravljalni elementi na volanu 2
Meniji 2
Radio 3
Medij 4
Telefon 6
Pogosto zastavljena vprašanja 8

Sistem je kodiran na tak način, da deluje 
samo v vašem vozilu.

Zaradi varnosti mora voznik opraviti 
postopke, ki zahtevajo njegovo pozornost, 
le pri zaustavljenem vozilu.
Da se ne bi izpraznil akumulator, se avdio 
sistem izključi po nekaj minutah uporabe, 
če motor ne deluje.

Osnovne funkcije
Vklop/izklop, nastavitev glasnosti.

Izbor vira:
Radio, USB, AUX, CD, pretočno 
predvajanje.
Prilagajanje zvočnih nastavitev:
Ravnovesje spredaj/zadaj; levo/
desno; nizki/visoki toni; glasnost; 
zvočno okolje.

Prikaz seznama lokalnih radijskih 
postaj.
Dolg pritisk: skladbe na zgoščenki 
ali mape s posnetki MP3 
(zgoščenka/USB).

Izbira načina prikaza na zaslonu:
Datum, zvočne funkcije, potovalni 
računalnik, telefon.

S pritiskom na gumb DARK se 
spremeni prikaz na zaslonu in 
prilagodi za vožnjo ponoči.
Prvi pritisk: osvetljena samo zgornja 
vrstica.
Drugi pritisk: zatemnjen zaslon.
Tretji pritisk: vrnitev na standarden 
prikaz.
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Preklic trenutnega postopka.

Prikaz glavnega menija

Tipke od 1 do 6
Izbor shranjene radijske postaje.
Dolgi pritisk: shranitev radijske 
postaje v pomnilnik.

Samodejno iskanje nižje/višje 
frekvence.
Izbira prejšnje/naslednje skladbe na 
CD-ju, MP3-ju ali USB-ju.

Izbira naslednje nižje/višje 
frekvence.
Izbira prejšnje ali naslednje mape s 
posnetki MP3.
Izbira prejšnje/naslednje mape/
zvrsti/izvajalca/seznama 
predvajanja (USB).

Potrdite.

Vklop/izklop funkcije TA (Prometne 
informacije).
Dolg pritisk: dostop do načina PTY* 
(vrste radijskih programov – angl.).

Vračanje zgoščenke.

Izbor valovne dolžine AM/FM.

Ročica ob volanu
Radio: izbor prejšnje/naslednje 
shranjene postaje.
USB: izbor zvrsti/izvajalca/mape po 
seznamu, odvisno od razvrstitve.
Izbor prejšnjega/naslednjega 
elementa v meniju.

Radio: samodejno iskanje višje 
frekvence.
CD/MP3/USB: izbor naslednje 
skladbe.
CD/USB: zadržan pritisk: 
pospešeno predvajanje naprej.
Premik po seznamu.

Zamenjava zvočnega vira.
Potrditev izbire.
Sprejem/prekinitev telefonskega 
klica.
Pritisk za več kot dve sekundi: 
dostop do menija telefona.

Radio: samodejno iskanje nižje 
frekvence.
CD/MP3/USB: izbor prejšnje 
skladbe.
CD/USB: zadržani pritisk: 
pospešeno predvajanje nazaj.
Preskoči po seznamu.

Povečanje glasnosti.

Zmanjšanje glasnosti.

Tišina: prekinitev zvoka s sočasnim 
pritiskom na tipki za povečanje in 
zmanjšanje glasnosti.
Ponovna vključitev zvoka: pritisk na 
eno od tipk za glasnost.

* Razpoložljivost je odvisna od različice.

Meniji
Zaslon C
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Audio functions (Avdio funkcije)
Radio; CD; USB; AUX.

Trip computer (Potovalni 
računalnik)
Prikaz razdalje; opozorila; stanje 
funkcij.

Personalisation-configuration 
(Personalizacija-konfiguracija)
Parametri vozila; prikazovalnik; 
jeziki.

Bluetooth®: Telefon/Zvočni sistem
Seznanjanje; oprema za 
prostoročno telefoniranje; pretočno 
predvajanje.

Zaslon A

Radio
Izbira postaje

Večkrat pritisnite na gumb SOURCE 
(Vir) in izberite radio.

Za izbiro valovnega območja 
pritisnite na gumb BAND AST.

Za samodejno iskanje radijskih 
postaj hitro pritisnite na enega od 
gumbov.

Za ročno iskanje nižjih ali višjih 
radijskih frekvenc pritisnite na enega 
od gumbov.

Za prikaz seznama lokalnih postaj 
(največ 30 postaj) pritisnite gumb 
LIST REFRESH (Osveži seznam).
Za posodobitev tega seznama 
pritisnite za več kot dve sekundi.

RDS

Zunanje okolje (hribi, stavbe, tuneli, 
podzemna parkirišča...) lahko ovirajo 
sprejem, vključno z načinom RDS). To 
je normalni učinek načina, na katerega 
se oddajajo radijski valovi in ne pomeni 
napake na zvočni opremi.

Pritisnite gumb MENU (Meni).

Izberite »Audio functions (Avdio 
funkcije)«.

Pritisnite OK (Vredu).

Izberite funkcijo FM waveband 
preferences (Nastavitve valovne 
dolžine FM).

Pritisnite OK (Vredu).

Izberite »Activate RDS (Vklopi 
RDS«.

Pritisnite V redu, RDS se prikaže na 
zaslonu.

V načinu »Radio« pritisnite gumb OK (Vredu) 
za neposredni vklop ali izklop RDS-a.

Če je RDS aktiviran, lahko poslušate 
isto postajo ne glede na frekvenco, ki jo 
uporablja na območju, kjer trenutno vozite. 
Vendar pa spremljanje postaje RDS ni 
vedno zagotovljeno po celi državi, ker 
radijske postaje ne pokrivajo celotnega 
območja. To razloži izgubo sprejema 
radijske postaje med vožnjo.
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Predvajaj prometne informacije

Funkcija PO (Prometna obvestila) daje 
prednost PO opozorilnim obvestilom. 
Funkcija potrebuje za delovanje 
dober sprejem radijske postaje, ki je 
nosilec tovrstnega tipa sporočil. Med 
posredovanjem prometnega obvestila, je 
trenutni zvočni izvor (radio, zgoščenka, ...) 
avtomatično prekinjen za predvajanje PO 
sporočil. Normalno predvajanje medija, ki 
je bil predvajan se ponovno nadaljuje ob 
koncu obvestila.

Pritisnite PO gumb za aktiviranje ali 
deaktiviranje prometnih obvestil.

Medij
Vtičnica USB

Zaradi zaščite sistema ne uporabljajte 
razdelilnika USB.

Sistem ustvarja sezname predvajanja (v 
začasnem pomnilniku), postopek lahko 
traja od nekaj sekund do več minut ob prvi 
povezavi.
Če zmanjšate število datotek neglasbenih 
datotek in seznamov skladb, se skrajša 
čas čakanja. Seznami predvajanja se 
osvežijo ob vsaki izključitvi kontakta ali 
priključitvi USB ključa.
Seznami se shranijo: če niso spremenjeni, 
bo čas nalaganja v nadaljevanju krajši.

Za prikaz seznama kategorij za 
daljši čas pritisnite na gumb LIST 
REFRESH (Osveži seznam).

Izberite med možnostmi »Folder 
(Mapa)«, »Artist (Izvajalec)«, 
»Genre (Zvrst)« ali »Playlist 
(Seznam skladb)«.

Za potrditev izbrane kategorije 
pritisnite na OK, nato ponovno na 
OK za potrditev.

Na kratko pritisnite tipko LIST 
REFRESH (Osveži seznam), 
da se prikaže seznam, ki ste ga 
predhodno izbrali.

Po seznamu se pomikajte s tipkami 
levo/desno in gor/dol.

Izbiro potrdite s pritiskom na OK.

Za dostop do predhodne ali 
naslednje skladbe s seznama 
pritisnite na enega od teh gumbov.
Za hitro predvajanje naprej ali nazaj 
zadržite pritisk na eno od teh tipk.

Med predvajanjem pritisnite eno od 
teh tipk za dostop do predhodne ali 
naslednje mape, izvajalca, zvrsti 
ali seznama skladb.

Vstavite pomnilniški ključ USB v vtičnico USB 
ali napravo USB priključite v vtičnico USB z 
ustreznim kablom (ni priložen).
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Vtičnica za dodatno opremo (AUX)

Z zaporednimi pritiski na tipko 
SOURCE (Vir) izberite AUX.

Najprej nastavite glasnost na prenosni napravi 
(na večjo raven). Nato nastavite glasnost 
avdio sistema. Prikaz in upravljanje kontrolnih 
gumbov poteka prek prenosne naprave.

Iste opreme ne priključujte hkrati preko 
vtičnice Jack in USB.

Predvajalnik zgoščenk
Vstavljajte samo zgoščenke okrogle oblike.

Če želite poslušati zgoščenko, ki 
je že v predvajalniku, v zaporedju 
pritiskajte tipko SOURCE (Vir) in 
izberite CD (Zgoščenka).

Pritisnite enega od gumbov in 
izberite skladbo na zgoščenki.

Za prikaz seznama skladb na 
zgoščenki pritisnite na tipko LIST 
REFRESH (Osveži seznam).

Za hitro predvajanje naprej ali nazaj 
zadržite pritisk na eno od teh tipk.

Predvajanje kompilacije 
zgoščenke z MP3

Priključite prenosno napravo (MP3-
predvajalnik...) v dodatno vtičnico Jack z 
uporabo avdio kabla (ni priložen).

Nekateri sistemi za zaznavanje posnetih 
(kopiranih) zgoščenk lahko povzročijo 
motnje na zgoščenki ne glede na kakovost 
predvajalnika.
Vstavite zgoščenko v predvajalnik; predvajanje 
se začne samodejno.

Vstavite MP3 kompilacijo v CD predvajalnik.
Avdio oprema bo poiskala vse glasbene 
datoteke, zato lahko traja od nekaj sekund 
do večkrat po deset sekund, preden se 
predvajanje začne.

Na posamezni zgoščenki lahko 
predvajalnik prebere do 255 MP3 datotek, 
razporejenih po 8 nivojev imenikov. 
Vendar pa je priporočljivo imeti 2 nivoja, 
da bi omejili čas, ki je potreben za dostop 
in predvajanje zgoščenke.
Med predvajanjem se struktura map ne 
upošteva.
Vse datoteke so prikazane na enem 
nivoju.

Za predvajanje zgoščenke, ki je 
že bila vstavljena, večkrat zapored 
pritisnite gumb SOURCE (Vir) in 
izberite »CD«.

Pritisnite na enega od gumbov, da bi 
izbrali mapo na zgoščenki.

Pritisnite na enega od gumbov, 
da bi izbrali glasbeno datoteko na 
zgoščenki.

Za prikaz seznama imenikov MP3 
kompilacije, pritisnite gumb LIST 
REFRESH (Osveži seznam).

Pritisnite in pridrite enega izmed 
gumbov za hitro previjanje skladbe 
naprej in nazaj.
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Informacije in nasveti
Avtoradio predvaja samo skladbe s končnico.
mp3 v frekvenčenm območju od 22,05 kHz do 
44,1 kHz in ne predvaja nobenega drugega tipa 
datotek (.wma, .mp4, .m3u itd.).

Datoteke poimenujte z manj kot dvajsetimi 
znaki in ob tem ne uporabljajte posebnih 
znakov (npr.: « ? ; ù), da se izognete 
problemom pri predvajanju ali prikazu.

Za predvajanje posnetih zgoščenk CDR 
ali CDRW je priporočljivo, da pri snemanju 
izberete standard ISO 9660, nivo 1,2 ali Joliet.
Če je zgoščenka posneta v drugem formatu, 
lahko pri predvajanju pride do motenj.
Priporočljivo je, da na isti zgoščenki uporabljate 
snemanje po istem standardu, z najmanjšo 
hitrostjo (največ 4x), ki zagotovi optimalno 
zvočno kakovost.
Pri zgoščenki, na kateri so posnetki, ki so 
bili dodajani z večkratnimi snemanji, je 
priporočljiva uporaba standarda Joliet.

Uporabljajte samo pomnilniške ključke v 
formatu FAT32 (File Allocation Table).

Zaradi zaščite sistema ne uporabljajte 
razdelilnika USB.

Priporočamo, da uporabljate originalne 
kable USB Apple®, ki zagotavljajo 
ustrezno delovanje.

Pretočno predvajanje zvoka 
Bluetooth®

Pretočno predvajanje omogoča poslušanje 
zvočnih datotek s pametnega telefona prek 
zvočnikov v vozilu.

Povežite telefon: glejte poglavje »Telephone 
(Telefon)«.

V meniju »Bluetooth®: Telephone-Audio 
(Bluetooth: telefon-zvok)« izberite telefon, s 
katerim se želite povezati.
Avdio sistem se samodejno poveže z novim 
priključenim telefonom.

S pritiskom na SOURCE (Vir) 
aktivirajte pretočni medij.
V nekaterih primerih morate 
predvajanje zvočnih datotek vključiti 
s tipkovnico.

Skladbe, ki jih poslušate, lahko upravljate 

Povezovanje predvajalnika Apple®

Poveži predvajalnik Apple® z USB vhodom z 
uporabo pravilnega kabla (ni priložen).
Predvajanje se prične avtomatično.

Kontroliranje se dogaja preko avdio sistema.

Dostopne klasifikacije so tiste, ki so povezane 
preko prenosne naprave (izvajalci/albumi/
zvrst/predvajalni seznami/elektronske knjige/
podcasti).

Lahko da verzija programske opreme v 
zvočnem sistemu ni združljiva z generacijo 
vašega Apple® predvajalnika.

s tipkami na upravljalni plošči avtoradia in 
upravljalnimi elementi na volanu, če telefon 
podpira to funkcijo.
Na zaslonu se lahko prikažejo vsebinsko 
povezani podatki.

Telefon
Seznanjanje Bluetooth® 
telefona
Zaslon C (odvisno od modela in 
različice)

Zaradi varnosti lahko voznik seznani 
prenosni telefon Bluetooth® z opremo 
za prostoročno telefoniranje Bluetooth® 
na avtoradiu in opravi vse postopke, 
ki zahtevajo njegovo pozornost, le pri 
zaustavljenem vozilu in vključenem 
kontaktu.
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Za več informacij (združljivost, dodatna pomoč 
itd.) glejte spletno stran www.citroen.si.

Aktivirajte funkcijo Bluetooth® na telefonu in 
se prepričajte, da je telefon »viden vsem« 
(konfiguriranje telefona).

Pritisnite na tipko MENU (Meni).

V meniju izberite:
- »Bluetooth®: Telephone – Audio 

(Bluetooth: Telefon/Zvok)«
- »Bluetooth configuration® 

(Konfiguracija Bluetooth)«
- »Perform a Bluetooth search® 

(Izvedi iskanje Bluetooth)«

Prikaže se okno s sporočilom, da je iskanje v 
teku.

Razpoložljive storitve so odvisne od 
omrežja, kartice SIM in združljivosti 
uporabljenih naprav Bluetooth®.
V navodilih za uporabo vašega telefona in 
pri vašem operaterju preverite, do katerih 
storitev imate dostop.

V oknu se nato prikažejo prvi štirje prepoznani 
telefoni.

Meni »Telephone (Telefon)« omogoča dostop 
do naslednjih funkcij, še posebej: »Directory 
(Imenik)«, če je vaš telefon v celoti združljiv, 
»Calls list (Seznam klicev)«, »Consult the 
paired equipment (Seznanjena oprema)«.

Na seznamu izberite telefon, ki ga želite 
priključiti in potrdite. Priključite lahko samo en 
telefon hkrati.

Potrdite z OK.

Na zaslonu se prikaže sporočilo o izbranem 
telefonu. Za potrditev seznanitve odtipkajte isto 
kodo na telefonu in potrdite s pritiskom na OK.
Če seznanitev ne uspe, imate na voljo 
neomejeno število poskusov.

Na zaslonu se prikaže sporočilo, da je 
seznanitev uspela.

Na zaslonu se prikaže digitalna tipkovnica: 
vtipkajte kodo z najmanj štirimi številkami.

Odobrena samodejna povezava se vključi šele, 
ko konfigurirate telefon.
Imenik in seznam klicev sta dostopna po 
opravljeni sinhronizaciji.

Sprejem klica
Na dohodni klic opozori zvonjenje in prikaz 
sporočila na zaslonu nad trenutnim prikazom.

S pomočjo gumbov izberite zavihek 
YES (Da) na zaslonu.

Potrdite z OK.

Za sprejem klica pritisnite na ta 
gumb med krmilniki na volanu.

Klicanje
V meniju »Bluetooth®: Telephone/Audio 
(Bluetooth: Telefon/Zvok)«.

Izberite »Manage the telephone call 
(Upravljanje telefonskih klicev)«. 

Izberite »Call (Klicanje)«.

Ali

Izberite »Calls list (Seznam klicev)«.

Ali

Izberite »Directory (Imenik)«.
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Za dostop do imenika za več kot dve 
sekundi pritisnite na to tipko, nato 
se premikajte po imeniku s pomočjo 
vrtljivega gumba,

Ali

če želite odtipkati številko, uporabite tipkovnico 
na telefonu, pri zaustavljenem vozilu.

Zaključek klica
Med klicem za več kot dve sekundi 
pritisnite na to tipko.

Potrdite z OK, da prekinete klic.

Sistem dostopa do imenika telefona glede 
na njegovo združljivost in v času trajanja 
povezave Bluetooth.

Z nekaterih telefonov, ki imajo 
vzpostavljeno povezavo Bluetooth, lahko 
pošljete stik v imenik zvočnega sistema.
Stiki, ki jih uvozite iz telefona v imenik 
zvočnega sistema, se shranijo v stalni 
imenik, ki ga lahko vidijo vsi, ne glede na 
povezani telefon.
Do menija imenika ne morete dostopati, 
dokler je ta prazen.

Pogosto zastavljena vprašanja
Spodaj so zbrani odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z zvočnim sistemom.

VPRAŠANJE ODGOVOR REŠITEV

Ko izključite motor, se avdio 
sistem izključi po nekaj 
minutah uporabe.

Če je motor izključen, je 
trajanje delovanja avdio 
sistema odvisno od 
napolnjenosti akumulatorja.
Izklop je povsem običajen: 
avdio sistem vključi zasilni 
način delovanja, ki zaščiti 
akumulator.

Vklopite motor, da povečate 
napolnjenost akumulatorja.

Na zaslonu se prikaže 
sporočilo »the audio system is 
overheated (zvočni sistem se 
je pregrel)«.

V primeru visokih zunanjih 
temperatur avtoradio zaščiti 
napeljavo tako, da se preklopi 
v samodejni način za toplotno 
zaščito in zmanjša glasnost ali 
izključi predvajanje zgoščenke.

Za nekaj minut izključite avdio 
sistem, da se ohladi.
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Avtoradio

VPRAŠANJE ODGOVOR REŠITEV

Med različnimi zvočnimi viri prihaja do razlik v 
kakovosti zvoka (radio, predvajalnik zgoščenk 
itd.).

Za optimalno kakovost predvajanja lahko 
nastavitve zvoka (glasnost, nizki toni, visoki 
toni, zvočno okolje, izenačevanje glasnosti) 
prilagodite različnim zvočnim virom, kar lahko 
ustvari slišne razlike pri zamenjavi vira.

Preverite, ali so zvočne nastavitve (glasnost, nizki 
toni, visoki toni, zvočno okolje, izenačevanje glasnosti) 
prilagojene viru, ki ga poslušate. Svetujemo vam, da 
nastavite zvočne funkcije (nizki in visoki toni, ravnovesje 
levih in desnih zvočnikov) v srednji položaj, da izberete 
zvočno okolje »None« (Brez nastavitve), ter da nastavite 
funkcijo izenačevanja glasnosti v položaj »Active« 
(Vklopljeno) pri načinu za predvajanje zgoščenke 
oziroma v položaj »Inactive« (Izklopljeno) pri radiu.

Prednastavljene postaje ne delujejo (ni zvoka, 
prikaz 87,5 Mhz itd.).

Izbrana valovna dolžina ni ustrezna. Pritisnite na tipko BAND AST, da poiščete 
valovno dolžino (AM, FM1, FM2, FMAST), kjer 
so shranjene postaje.

Prikazane so prometne informacije (TA). Ne 
sprejemam prometnih informacij.

Radijska postaja ni vključena v regionalno 
mrežo prometnih informacij.

Preklopite na radijsko postajo, ki predvaja 
prometne informacije.

Kakovost sprejema nastavljene radijske postaje 
se postopoma poslabšuje ali pa shranjene 
postaje ne delujejo (ni zvoka, prikaz 87,5 
Mhz...).

Vozilo je preveč oddaljeno od oddajnika 
radijske postaje ali na geografskem območju ni 
oddajnika.

Vključite funkcijo RDS, da sistemu omogočite 
preverjanje, ali se na tem geografskem območju 
nahaja močnejši oddajnik.

V okolju se lahko pojavijo ovire (hribi, zgradbe, 
tunel, podzemna garaža itd.), ki prekinejo 
sprejem, tudi v načinu RDS.

To je popolnoma normalno in ni pokazatelj 
kakršnekoli okvare avdio opreme.

Na vozilu ni antene ali pa se je poškodovala 
(npr. pri pranju v samodejni pralnici ali pri vožnji 
v podzemno garažo).

Anteno naj preverijo v servisni mreži CITROËN.

Ob poslušanju radia se zvok prekine za eno do 
dve sekundi.

Med to kratko prekinitvijo zvoka funkcija RDS 
išče drugo frekvenco z boljšim sprejemom 
postaje.

Izključite funkcijo RDS, če se to dogaja 
prepogosto in vedno na isti poti.

Radio



10

Avtoradio

Medij
VPRAŠANJE ODGOVOR REŠITEV

Na zaslonu se prikaže sporočilo »USB device 
error (Napaka naprave USB)«.
Povezava Bluetooth® se prekine.

Baterija zunanje naprave ni dovolj napolnjena. Napolnite baterijo zunanje naprave.

Sistem ne prepozna pomnilniškega ključka USB.
Pomnilniški ključek je morda okvarjen.

Ponovno formatirajte ključek USB.

Sistem vsakič izvrže zgoščenko ali je ne 
predvaja.

Zgoščenka je narobe obrnjena, sistem je ne 
uspe odčitati, ne vsebuje zvočnih datotek ali 
vsebuje zvočne datoteke v formatu, ki ga avdio 
sistem ne more predvajati.
Zgoščenka je zaščitena s sistemom za 
preprečevanje »piratstva«, ki ga avdio sistem ne 
prepozna.

- Preverite, ali ste zgoščenko pravilno vstavili 
v predvajalnik.

- Preverite stanje zgoščenke: če je zelo 
poškodovana, je nečitljiva.

- Če gre za doma posneto zgoščenko, 
preverite njeno vsebino: glejte nasvete v 
razdelku »Zvok«.

- Predvajalnik zgoščenk tega avtoradia ne 
bere DVD-jev.

- Zaradi neustrezne kakovosti zvočni sistem 
ne prebere nekaterih posnetih zgoščenk.

Zvok zgoščenke je slabše kakovosti. Zgoščenka je spraskana ali slabše kakovosti. Vstavite kakovostne zgoščenke in pazite, da se 
ne poškodujejo.

Zvočne nastavitve (nizki toni, visoki toni, zvočno 
okolje) so neprimerne.

Nastavitve nizkih in visokih tonov nastavite na 0, 
ne da bi izbrali zvočno okolje.

VPRAŠANJE ODGOVOR REŠITEV

Ne morem dostopati do glasovne pošte. Le malo telefonov ali ponudnikov storitev 
omogoča uporabo te funkcije.

Telefon
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Razmnoževanje ali prevajanje teh navodil v 
celoti ali le delno je brez pisnega soglasja 
Automobiles CITROËN prepovedano.

Automobiles CITROËN potrjuje, da spoštuje 
evropsko zakonodajo (Direktiva 2000/53) glede 
vozil, ki niso več v uporabi, in pri izdelavi novih 
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