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VITAJTE VO SVOJOM VOZIDLE MÉGANE COUPÉ
Úvod
Blahoželáme vám ku kúpe vášho vozidla: nový Mégane Coupé vyvinutý firmou RENAULT predstavuje vozidlo na vysokej technickej úrovni, vhodné pre váš každodenný život.
V tomto dokumente objavíte úžasné a špičkové funkcie vášho nového vozidla Mégane Coupé.

Tento dokument nenahrádza návod na používanie.
Prečítajte si celý návod na používanie svojho vozidla Mégane Coupé, kde sú uvedené podrobnejšie informácie o výbave zhrnuté v tomto „Stručnom návode“.
Všetky informácie o používaní, údržbe a zárukách vozidla, ako aj videoprezentácie a simulátory si vyhľadajte
jediným kliknutím na odkaz e-Guide Nový Mégane Coupé, ktorý je na internetovej stránke Renault.
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Otváranie kapoty motora
Potiahnite rukoväť 1, potom páčku kapoty a nadvihnite
ju. Pridržiavajte ju, je zachytená podperou.
Zatváranie kapoty motora
Presvedčte sa, že nič nezostalo v priestore motora.
Pri zatváraní uchopte kapotu v strede a pridržiavajte ju,
až kým sa nezatvorí.
Skontrolujte, či je kapota zaistená.

Stav hladiny chladiacej
kvapaliny
Hladina indikovaná v nádobe 2 sa musí nachádzať
medzi označením MINI a MAXI.
Ak je potrebné doplniť túto hladinu, vykonávajte to bezpodmienečne pri studenom motore.
Stav hladiny v nádržke
ostrekovača
Doplňte kvapalinu do nádržky 3 podľa potreby.
Poznámka: V závislosti od vozidla, na zistenie výšky
hladiny kvapaliny otvorte zátku 3 a vyberte mierku.

Stav oleja v motore
Stav hladiny oleja v motore môžete kontrolovať na prístrojovej doske: ak sa objaví správa „prebieha test funkcií“, stlačte jedno z tlačidiel 4 alebo 5. Na prístrojovej
doske sa dočasne zobrazí stav hladiny oleja.
Bezpodmienečne dodržiavajte intervaly kontrol, taktiež
druhy olejov, ktoré boli testované pre váš motor. Pozrite
v servisnej a záručnej knižke svojho vozidla, tiež v kapitole 4 v návode na používanie, kde sú uvedené upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri plnení oleja.

Na

st r ane

spolujazdca
2

ON
OFF

1
Vypnutie airbagu pre
spolujazdca vpredu

Zapnutie airbagu pre
spolujazdca vpredu

Ak chcete nainštalovať detskú sedačku chrbtom v smere
jazdy na miesto pre spolujazdca vpredu, bezpodmienečne vypnite airbag: vozidlo stojí, otočte vypínač 1 na
OFF.

Hneď po demontáži detskej sedačky znovu zapnite
airbag, aby ste zabezpečili ochranu spolucestujúceho
pri náraze.

¹

Kontrolka
na oranžovo.

na centrálnom displeji 2 sa rozsvieti

Akonáhle nepoužívate detskú sedačku, okamžite
vráťte spínač do polohy ON.

Opätovné zapnutie airbagu: vozidlo stojí, potlačte
a otočte zámok 1 do polohy ON.
Pri zapnutom zapaľovaní bezpodmienečne skontrolujte,

›

či kontrolka
na centrálnom displeji 2 svieti na
zeleno, potom po niekoľkých sekundách zhasne.
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Sklopenie operadla
Stlačte páčku 1 na sklápanie a, v závislosti od vozidla,
stlačte súčasne obidve páčky.
Poznámka: rovnú plochu dosiahnete, ak sklopíte
sedák, potom operadlo.
Pri spätnej montáži operadla skontrolujte, či sú bezpečnostné pásy správne umiestnené, potom operadlo vyklopte. Presvedčte sa, či je sedadlo dobre zaistené.

Systém ISOFIX
Všetky postranné miesta vzadu sú vybavené systémom
upevnenia detskej sedačky ISOFIX.
V závislosti od typu detskej sedačky si jej inštalácia vyžaduje dodržiavať osobitné inštrukcie.
Dva krúžky 2 sa nachádzajú medzi operadlom a sedákom sedadla a sú označené na operadle. Na uľahčenie
inštalácie detskej sedačky a jej zaistenia o krúžky 2 použite vodidlá 3 detskej sedačky.
O výbave, ktorá je k dispozícii pre vaše vozidlo, sa poraďte v značovom servise.

vzadu



1

2

3

Pomoc pri parkovaní
Vo vozidlách, ktoré ju majú vo výbave, asistencia pri
parkovaní „meria“ vzdialenosť medzi zadnou časťou
(a v závislosti od vozidla prednou časťou) vozidla a prekážkou.
Pri približovaní sa frekvencia zvukového signálu zvyšuje, až kým sa nedosiahne vzdialenosť približne 25 cm
od prekážky, kedy pípanie prejde do súvislého tónu.
Môžete ju vypnúť dočasne (pomocou vypínača umiestneného na palubnej doske) alebo permanentne cez
menu osobných nastavení vozidla (pozrite v kapitole 1
v návode na používanie vozidla).

Súprava na hustenie
pneumatík/rezervné
koleso

Palivová nádrž

V závislosti od vozidla máte v prípade defektu k dispozícii rezervné koleso alebo súpravu na hustenie pneumatík 1 súčasne s odkladacím boxom 2. Ak sa chcete
k nemu dostať, nadvihnite koberčeky v batožinovom
priestore.

– Vložte prsty do výrezu 3 dvierok, aby ste ich otvorili,
potom zasuňte plniacu pištoľ.;
– Ak sa počas jazdy rozsvieti kontrolka minimálneho

Pozrite v kapitole 5 v návode na používanie vozidla.

Vaše vozidlo je vybavené integrovaným krytom.

L

množstva paliva
, doplňte ho čo najskôr;
– Po rozsvietení kontrolky máte k dispozícii, pri miernej
rýchlosti, približne 50 km na dojazd.
Objem palivovej nádrže je približne 59 litrov.

P r í stup

do

vozidla



KARTA RENAULT S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM
Stlačte:

‡
…
ˆ
†

odomykanie;

Osobitné prípady
– Oblasť rozpoznávania karty, potrebná na zamykanie
a odomykanie vozidla, závisí od prostredia okolia
alebo miesta odloženia karty;

zamykanie;

–

zapnutie/zhasnutie vonkajšieho osvetlenia (toto
uľahčuje napr. hľadanie vozidla na parkovisku);
1

2

Zamykanie/odomykanie
vozidla
Systém karty RENAULT nahrádza tradičný kľúč.
Odomykanie/zamykanie vozidla je oveľa ľahšie: z diaľky
alebo z blízkosti, stačí len jedno stlačenie.

zamykanie/odomykanie
priestoru.

len

batožinového

KARTA RENAULT V REŽIME S VOĽNÝMI RUKAMI
S kartou pri sebe (môžete ju nechať vloženú vo vrecku,
v taške...) máte k dispozícii viac funkcií ako karta
RENAULT s diaľkovým ovládaním:
– automatické odomykanie potiahnutím kľučky dverí;
– automatické zamykanie, keď sa vzdialite od vozidla
(zaznie pípnutie) alebo stlačením tlačidla v kľučke
dverí vodiča.
Poznámka: ak je to potrebné, môžete použiť manuálny
režim alebo kľúč 2. Ak chcete uvoľniť kľúč, stlačte tlačidlo 1.

…

vo vozidlách vybavených bezpečnostným zamykaním dvomi po sebe nasledujúcimi stlačeniami
tohto tlačidla zabránite otvoreniu vozidla zvnútra
a v závislosti od vozidla sa zatvoria okná.

POZNÁMKA
V každom prípade:
– dve zablikania smerových svetiel potvrdzujú
zamykanie;
– jedno zablikanie smerových svetiel potvrdí
odomknutie.

Po zamykaní/odomykaní vozidla alebo len batožinového priestoru pomocou tlačidiel karty RENAULT je
zamykanie po vzdialení sa od vozidla a odomykanie
v režime s voľnými rukami neaktívne.
Nikdy nenechávajte kartu RENAULT vo vozidle

Ak sa chcete vrátiť do režimu s voľnými rukami, znovu
naštartujte vozidlo.

K arta

R enault / P r í stro j ov á

Štartovanie motora
Ak je karta RENAULT s diaľkovým ovládaním v čítači 2
alebo je karta RENAULT s voľnými rukami v oblasti rozpoznávania v kabíne (okrem niektorých oblastí, napr.
v úrovni slnečnej clony, ...), naštartujte podľa nasledujúcich pokynov:
MANUÁLNA PREVODOVKA
Rýchlostnú páku dajte do neutrálu, stlačte tlačidlo
START/STOP 1.
AUTOMATICKÁ PREVODOVKA
Volič prevodov v polohe P, stlačte tlačidlo START/
STOP 1.
Poznámka : vo vozidlách s kartou RENAULT s voľnými
rukami stlačte brzdový pedál, aby ste mohli naštartovať
motor.

d oska
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Vypnutie motora
Vozidlo stojí, stlačte tlačidlo START/STOP 1.
V závislosti od situácie sa niektoré funkcie (rádio, navigácia, stieranie stieračov...) môžu vypnúť neskôr, ako sa
vozidlo zamkne.
Menu osobných nastavení
vozidla
V závislosti od vozidla sú niektoré funkcie nastaviteľné
cez palubný počítač.
Prístup do tohto menu pri odstavenom vozidle :
– dlhším stlačením tlačidla 3 alebo 4, až kým sa neobjaví správa „menu nastavenia: dlhé stlačenie“;

– podržte stlačené tlačidlo 3 alebo 4, až kým sa neobjaví správa „menu nastavenia“;
– stlačte tlačidlo 3 alebo 4, až kým sa nezobrazí funkcia, ktorú chcete zmeniť;
– podržte stlačené tlačidlo 3 alebo 4, aby ste zmenili
funkciu.
Návrat z menu:
– raz alebo niekoľkokrát stlačte tlačidlo 3 a zvoľte
„Návrat“ alebo „Koniec“;
– dlhším stlačením tlačidla 3 potvrďte;
– ak je to potrebné, operáciu zopakujte.

M i esto

vo d i č a :

3
1

se d a d l á

5
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Nastavovanie sedadiel
s ručným ovládaním

Nastavovanie sedadiel
s elektrickým ovládaním

Vyhrievanie sedadiel
(v závislosti od vozidla)

Posunutie sedadla dopredu/dozadu
Sedadlo odistíte nadvihnutím rukoväte 1. V požadovanej
polohe páku pusťte a presvedčte sa, či je sedadlo poriadne zaistené.

Posunutie sedadla dopredu/dozadu
Potlačte spínač 5 smerom dopredu alebo dozadu.

Pri naštartovanom motore otočte ovládač 4 do jednej
z polôh I, II alebo III.
Akonáhle je vyhrievanie sedadiel vpredu zapnuté, na
prístrojovej doske sa rozsvieti kontrolka ñ. Systém
je vybavený termostatom, ktorý v závislosti od zvolenej
polohy určí, či je vyhrievanie potrebné.

Zvýšenie/zníženie sedadla
Pohybujte páčkou 2 niekoľkokrát smerom hore alebo
smerom dolu.
Nastavenie sklonu operadla
Otáčajte kolieskom 3 až do požadovanej polohy.

Zvýšenie/zníženie sedadla
Potlačte spínač 5 smerom hore alebo dolu.
Nastavenie sklonu operadla
Potlačte zadnú časť spínača 6 smerom dopredu alebo
dozadu.

Tieto nastavenia vykonávajte, keď vozidlo stojí.

Prístup na zadné sedadlá
Nadvihnite rukoväť 5, sklopte operadlo a, v závislosti od
vozidla, posuňte sedadlo smerom dopredu alebo sa sedadlo posunie samo.

M i esto

vo d i č a :

nastaven i a

10

1
A

4

2

B

3

Nastavenie sedadla
v bedrovej časti
Sklopením páčky 1 znížte alebo zvýšte prítlak bedrovej
opierky.
Opierky hlavy
Zvýšenie opierky hlavy
Vytiahnite opierku smerom nahor až do požadovanej
výšky.
Zníženie opierky hlavy
Stlačte tlačidlo 2 a stlačte opierku až do požadovanej
výšky.

5
C

Nastavenie sklonu

Sklápateľné spätné zrkadlá

V závislosti od vozidla oddiaľte alebo priblížte časť A do
požadovanej polohy.

Spínač 5 je v strednej polohe: sklopenie spätných zrkadiel po zamknutí vozidla je automatické. Vyklopia sa po
ďalšom zapnutí zapaľovania.

Vonkajšie spätné zrkadlá

V závislosti od vozidla je možné prepnúť sklopenie alebo
vyklopenie spätných zrkadiel, ak dáte spínač 5 do polohy B alebo C. Automatický režim je teda vypnutý.

Nastavenie
Zvoľte spätné zrkadlo pomocou spínača 3, potom ho tlačidlom 4 nastavte do požadovanej polohy.

Opätovná aktivácia: spínač 5 dajte do strednej polohy.

P alu b n á

dos k a

11
1 Zvukové výstražné znamenie a umiestnenie airbagu
pre vodiča.

1

2

3

2 Prístrojová doska.

4

3 Kontrolky nezapnutých bezpečnostných pásov vpredu
a stav zapnutia/vypnutia airbagu pre spolujazdca:

ç
¹
›

: bezpečnostný pás vodiča alebo spolujazdca nie je zapnutý;

14

13

12

11

7

5

12 Ovládač tempomatu/obmedzovača rýchlosti.

14 Ovládače:
(v závislosti od vozidla)

7 Ovládač multimediálnej výbavy alebo držiaka na
poháre.
6

11 Ovládanie klimatizácie.

: airbag pre spolujazdca v polohe ON.

6 Ovládač parkovacej brzdy s posilňovačom alebo
ručnej brzdy.

8

10 Umiestnenie autorádia alebo odkladací priestor.

13 Páčka otvárania kapoty motora.

5 Hlavný vypínač/vypnutie tempomatu/obmedzovača
rýchlosti.

9

9 Čítač karty RENAULT a tlačidlo štartovania/vypnutia
motora.

: airbag pre spolujazdca v polohe OFF;

4 Výstražné svetlá.

10

8 Zástrčka na zapojenie audio
Umožňuje vám zapojiť prehrávač na audio systém
vozidla.

– elektrického nastavovania dosvitu svetlometov;
– reostatu osvetlenia kontrolných prístrojov;
– zapnutia/vypnutia systému proti prešmykovaniu
kolies;
– dočasného zapnutia/vypnutia systému asistencie pri
parkovaní.

P r í st r ojov á
1

A

dos k a
B

2

C

12
3

Výstražné kontrolky:

©: Vyžaduje, aby ste čo najskôr opatrnou
jazdou zašli do značkového servisu. Pokračovaním
v jazde s touto rozsvietenou kontrolkou riskujete poškodenie vozidla.
®: Táto kontrolka prikazuje, v záujme vašej

7

6

5

1 Otáčkomer (ot/min × 1 000).
2 Tachometer (v km alebo v míľach za hodinu).
3 Palubný počítač.
4 Ukazovateľ hladiny chladiacej kvapaliny motora.
5 Ukazovateľ stavu hladiny paliva.
Ak je hladina na minime, rozsvieti sa kontrolka 6 spoločne s pípnutím.
A, B a C: ukazovateľ tempomatu/obmedzovača rýchlosti. Zóny sa rozsvietia v závislosti od stavu, v ktorom
sa funkcia nachádza.

bezpečnosti, aby ste bezpodmienečne okamžite
zastavili s ohľadom na cestnú premávku. Vypnite
motor a už ho neštartujte. Poraďte sa v značkovom
servise.

4
7 Asistencia pri úspore paliva:
(v závislosti od vozidla)
Vo vozidlách s manuálnou prevodovkou táto funkcia indikuje najvhodnejší okamih na preradenie prevodového
stupňa, aby potreba paliva bola optimálna.

\
[

: zaraďte vyšší prevodový stupeň;
: zaraďte nižší prevodový stupeň.

Dojazd po najbližšiu kontrolu:
Vozidlo je vybavené systémom kontroly kvality oleja
v motore. Tento systém v reálnom čase vyhodnocuje dojazd po najbližšiu výmenu v závislosti od
podmienok používania vozidla. V každom prípade
prvá správa „predpokladaná prehliadka ...“, doplnená údajom o intervale po najbližšiu výmenu, vás
upozorňuje na čas alebo vzdialenosť zostávajúce po
najbližší termín výmeny.
Potom, ak je to potrebné, vám správa „vykonať prehliadku“ prikáže vykonať prehliadku v čo najkratšom
čase.

O svetlen i e / st i eran i e
1
A

2

13
A

B

3

B

4

0
AUTO
AUTO

Ovládač osvetlenia A
Otočte krúžok 1, aby ste:

u
k

Otočte krúžok 2 smerom nahor, potom ho pusťte, aby
sa:

: zapli obrysové svetlá;
: rozsvietili stretávacie svetlá;

: zapli predné hmlové svetlá.

Otočte krúžok 2 smerom dole, potom ho pusťte, aby sa:

Znamenie diaľkovými svetlami: potiahnite páčku
smerom k sebe;
Diaľkové svetlá: krúžok 1 v polohe
hnite páčku za bod odporu;

g
f

k

, potia-

AUTO: aktivácia automatického osvetlenia (v závislosti
od vozidla).

: zapli zadné hmlové svetlá.

Pri vypínaní úkon zopakujte.

1
2

Ovládač stierania B
Prepnite páčku B:
– 0: vypnuté;
– AUTO: prerušovaný pohyb stieračov alebo, v závislosti od vozidla, automatické stieranie;
– 1: pomalý nepretržitý pohyb stieračov;
– 2: rýchly nepretržitý pohyb stieračov;
– ostrekovač čelného skla: potiahnite páčku B.
– stierač zadného skla: otočte krúžok 3 smerom nahor,
opakovaním operácie ho vypnete;
– ostrekovač zadného skla: zatlačte páčku B.
Poznámka: Na nastavenie rýchlosti stierania čelného
skla, alebo v závislosti od vozidla, citlivosti automatického spúšťania otočte krúžok 4.

Riadiaci

panel

2
1

14
Tempomat/obmedzovač
rýchlosti
Tempomat je funkcia, ktorá vám pomáha udržať konštantnú rýchlosť jazdy.
Obmedzovač rýchlosti je funkcia, ktorá vám pomáha neprekročiť jazdnú rýchlosť.
Ak je ním vozidlo vybavené, zvoľte tempomat alebo obmedzovač rýchlosti preklopením spínača 2:

C

3

6
4

5

R

O

Ï
Parkovacia brzda
Stlačením tlačidla štartovanie/vypnutie motora, pri vypnutí motora, parkovacia brzda automaticky zabrzdí vozidlo (okrem prípadu, keď motor zhasol).
Automatické uvoľnenie : pri naštartovanom motore, zaradenej rýchlosti, pridajte plyn a vo vozidlách s mechanickou prevodovkou uvoľnite spojku.
Parkovacia brzda s posilňovačom umožňuje rovnako
ako ručná brzda:
– ručné zatiahnutie: nadvihnite spínač 1;
– ručné uvoľnenie: pri zatlačenom brzdovom pedáli
stlačte spínač 1.

: tempomat;
Poznámka: funkciu tempomatu môžete kedykoľvek
prerušiť stlačením brzdového alebo spojkového pedála.
Regulovanú rýchlosť môžete kedykoľvek prekročiť stlačením plynového pedála, zóna C sa rozsvieti na červeno.

Ð

: obmedzovač rýchlosti.
Poznámka: obmedzenú rýchlosť môžete kedykoľvek
prekročiť stlačením plynového pedála na doraz, zóna C
sa rozsvieti na červeno.

Ovládače tempomatu/
obmedzovača rýchlosti
– Aktivácia, uloženie do pamäte a zvyšovanie regulovanej/obmedzenej rýchlosti: tlačidlo 3 (+).
– Znižovanie regulovanej/obmedzenej rýchlosti: tlačidlo 4 (-).
– Vypnutie funkcie s uložením zvyšovania regulovanej/
obmedzenej rýchlosti do pamäte: tlačidlo 5 (0).
– Aktivácia regulovanej/obmedzenej rýchlosti: tlačidlo 6
(R).
– Vypnutie funkcie: spínač 2.

Pozrite v kapitole 2 v návode na používanie vozidla.
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Zdroj rádio FM
– Výber rozhlasovej stanice v zozname usporiadanom
podľa abecedy:
Stlačte C, nastavte na názov rozhlasovej stanice 1,
potom otočte ovládač G alebo niekoľkokrát E, aby sa
vám zobrazil zoznam rozhlasových staníc.

RDS-AF

6

20:34

RADIO 1

5

TRAFFIC

C
G

E

Počúvanie rádia, CD (audio a mp3) alebo
prehrávača
Zvoľte požadovaný zdroj jedným alebo viacnásobným
stlačením jedného z tlačidiel A.
Ak chcete počúvať externý zdroj, zapojte svoj prehrávač
do príslušnej zásuvky.

2

1

– Aktualizácia zoznamu:
Stlačte B, potom E alebo otočte G, aby ste zvolili rubriku
„Update FM List“, potvrďte stlačením na D alebo G.
– Uloženie rozhlasovej stanice do pamäte očíslovanými
tlačidlami 1 až 6:
Zvoľte rozhlasovú stanicu, potom stlačte jedno z tlačidiel
1 až 6, pokiaľ sa neozve pípnutie.
Na vyvolanie rozhlasovej stanice z pamäte stlačte príslušné tlačidlo.

– Uloženie 12 staníc FM:
Zvoľte rozhlasovú stanicu, stlačte F, potom E alebo
otočte G, aby ste určili miesto uloženia 1 až 12, potom
to potvrďte stlačením na D alebo G.
Na vyvolanie stanice z pamäte sa pohybujte vodorovne
na čísle stanice 2, potom sa postupne zobrazujú rozhlasové stanice použitím E alebo G.

Pri vodorovnom pohybe v položkách 1 stlačte tlačidlá C.
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Systém zapnete/vypnete stlačením P. Otáčaním tlačidla P nastavíte hlasitosť.
Počúvanie rádia, CD alebo prehrávača
audio
Jedným alebo viacnásobným stlačením jedného z tlačidiel A zvoľte požadovaný zdroj.
Ak chcete počúvať externý zdroj, zapojte svoj prehrávač
do príslušnej zásuvky.

Pri vodorovnom pohybe v položkách 1 stlačte tlačidlá C.

5

C

6

B

Zdroj rádio FM
– Výber rozhlasovej stanice v zozname usporiadanom
podľa abecedy:
Stlačte C, nastavte na názov rozhlasovej stanice 1,
potom otočte ovládač E alebo G, aby sa vám zobrazil
zoznam rozhlasových staníc.
– Aktualizácia zoznamu:
Stlačte B, potom otočte E alebo G, zvoľte rubriku „Nastavenie audio“, potom „Funkcie rádia“
a „Aktualizácia zoznamu FM“, potvrďte stlačením E alebo G.
– Uloženie stanice do pamäte 1 až 6:
Zvoľte rozhlasovú stanicu, potom stlačte jedno z tlačidiel 1 až 6, pokiaľ sa neozve pípnutie.

2

FM

103.90

TRAFFIC

RDS-AF

RADIO 1
T

G
– Na vyvolanie rozhlasovej stanice z pamäte stlačte príslušné tlačidlo.
– Pomocou tlačidla F je možné uložiť do pamäte až
12 staníc (pozrite na predchádzajúcej strane).
Rozpoznanie telefónu
Bluetooth®
Aby ste mohli používať svoj prístroj handsfree (telefón,
prehrávač...), musíte nechať rozpoznať (spárovať) váš
Bluetooth® systémom pri prvom použití.
Následne, po naštartovaní vozidla, bude váš prístroj
rozpoznaný a automaticky zapojený do režimu s voľnými rukami.
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O

A

H
REPEAT

EJECT

MUTE

AUDIO

1

MAP

NAV

SET

DARK

SOURCE

2

3
C

Počúvanie rádia alebo CD
Zvoľte zdroj (rádio FM alebo CD) stlačením jedného
z tlačidiel A.
Zdroj rádio FM
Pri výbere rozhlasovej stanice z abecedného zoznamu
stlačte A, potom C, aby ste sa dostali na názov stanice
alebo „A-Z“, potom otočte D alebo G.
Uloženie rozhlasovej stanice do pamäte očíslovanými
tlačidlami 1 až 6:
– zvoľte rozhlasovú stanicu;
– stlačte jedno z tlačidiel 1 až 6, až kým nezaznie
pípnutie.

BACK

N

4

5

TEL

C

6

C
Na vyvolanie rozhlasovej stanice z pamäte stlačte príslušné tlačidlo.
Zapnutie navigácie
– stlačte M;
– otočte ovládač D, aby ste vybrali „zadať adresu“,
potom potvrďte stlačením na D;
– vyplňte rubriky adresy (mesto a ulicu) pomocou klávesnice a D na obrazovke. Voľbu a potvrdenie každého znaku vykonajte otočením a následným stlačením tlačidla D;
– na konci zadávania údajov zvoľte „navigovať“, potom
sa nechajte viesť do cieľa hlasovými pokynmi a indikáciami na obrazovke.

G
I
Vynulovať
Stlačte N, ak si želáte návrat do predchádzajúceho
menu alebo zrušte zadaný znak.
Zobraziť mapu
Stlačte tlačidlo O, aby ste sa vrátili do mapy.
PRÍSTUP DO ZOZNAMU
Tlačidlá H: ak sa chcete dostať do zoznamu adries, telefónnych čísel a histórie priamo ovládačom pod volantom.
HLASOVÉ ROZPOZNÁVANIE
Tlačidlo I: ovládanie niektorých funkcií hlasom.
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J

D

M
1

LOAD
ALL

ALBUM

2

3

4

5

6

ALL

DEST

EJECT

RADIO
CD

TEL

MAP

INFO

MAIN

CD

A

N

BACK

OK

RADIO
ROUTE

MODE

A

K

Počúvanie rádia alebo CD
Zvoľte zdroj (rádio FM alebo CD) stlačením jedného
z tlačidiel A.
Zdroj rádio FM
Pri výbere rozhlasovej stanice z abecedného zoznamu
stlačte na K, zvoľte režim „Zoznam“, potom zvoľte názov
rádia šípkou L alebo otáčaním krúžku G.
Uloženie rozhlasovej stanice do pamäte očíslovanými
tlačidlami 1 až 6:
– zvoľte rozhlasovú stanicu;
– stlačte jedno z tlačidiel 1 až 6, až kým nezaznie
pípnutie.

SET
ZOOM

L

LIGHT
DARK

I

G

O
Na vyvolanie rozhlasovej stanice z pamäte stlačte príslušné tlačidlo.
Zdroj CD
Predtým ako vložíte CD, stlačte tlačidlo J. Je možné
vložiť až 6 CD.
Hlasové rozpoznávanie
Tlačidlo I: ovládanie niektorých funkcií hlasom.
Zapnutie navigácie
– stlačte M;
– otočte ovládač D, aby ste vybrali „novú adresu“, potom
potvrďte stlačením na D.

– vyplňte rubriky adresy (mesto a ulicu) pomocou klávesnice, ktorá sa objaví na obrazovke. Voľbu a potvrdenie každého znaku vykonajte otočením a následným stlačením tlačidla D.
– na konci zadávania údajov zvoľte „Štart“, potom sa nechajte navigovať do cieľa hlasovými pokynmi a indikáciami na obrazovke.
Vynulovať
Stlačte N, ak si želáte návrat do predchádzajúceho
menu alebo zrušte zadaný znak.
Zobraziť mapu
Stlačte tlačidlo O, aby ste sa vrátili do mapy.
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Systém na telefonovanie
s voľnými rukami
Pri prvom použití telefónu v režime handsfree je potrebné najskôr rozpoznať (spárovať) váš mobilný telefón
vybavený funkciou Bluetooth® systémom.
Následne, po naštartovaní vozidla, bude váš telefón rozpoznaný a automaticky zapojený do režimu s voľnými
rukami.
Podrobnejšie informácie sa dozviete v návode na používanie navigačného systému.
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Klimatiz á cia
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A

B

SOFT

1

20°

AUTO

6

5

8

FAST

20°

AC OFF

AC
OFF

MAX

7

4

Automatická
klimatizácia A
Ak chcete využiť automatickú klimatizáciu pri naštartovanom motore, zvoľte jeden z troch automatických
programov:
– AUTO: obvyklý režim pri nastavovaní teploty;
– SOFT: režim poskytujúci zvukový komfort;
– FAST: režim poskytujúci vetranie (odporúčame na
miestach vzadu).
Potom zvoľte teploty pomocou páčok 1 a 2.
Poznámka: stlačením jedného z tlačidiel môžete opustiť automatický režim.

3

2

OFF

11
Funkcia „odhmlievania“
Stlačte tlačidlo 5. Funkcia sa vypína opätovným stlačením tlačidla 5.
Prídavná
Tlačidlo 3 umožňuje vypnúť činnosť klimatizácie (integrovaná kontrolka a „AC OFF“ sa zobrazí na displeji 4).
Recirkulácia vzduchu
Niektoré automatické funkcie bránia jej spusteniu.
Môžete ju spustiť ručne stlačením tlačidla 6.

10

9
Mechanická
klimatizácia B
– nastaviť rýchlosť vetrania: otáčaním ovládača 7;
– zmeniť rozdeľovanie vzduchu: otáčaním ovládača 8;
– zapnúť/vypnúť klimatizáciu: stlačte spínač 9;
– zapnúť/vypnúť recirkulácia vzduchu: stlačte
spínač 10;
– nastaviť teplotu: otáčaním ovládača 11.
odhmlievanie:
Otočte ovládač 7, 8 a 11 do polohy d.
Poznámka: v niektorých polohách sa ovládačom 8
vypína recirkulácia vzduchu a zapína klimatizácia.

Triky
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3

2

Kryty v podlahe 1

Zástrčka príslušenstva 2

Clona

Tieto priestory sú určené na odloženie cestnej mapy,
handričiek, dokumentov, vreckovej baterky...

Zástrčky na príslušenstvo sú určené na napájanie zariadení schválených technickým oddelením značky s príkonom do 120 wattov (napätie: 12 V)

– otváranie: posuňte rukoväť 3 smerom hore, potom ju
sprevádzajte až k navíjaciemu zariadeniu;
– zatváranie: potiahnite rukoväť 3, až kým nezapadne
do zámky..
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