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O TEJTO PRÍRUČKE
Ďakujeme vám, že ste si vybrali značku 
Ford. Odporúčame vám venovať trochu 
času prečítaniu tejto príručky, aby ste 
sa bližšie oboznámili s vaším vozidlom. 
Čím viac budete vedieť a rozumieť 
vášmu vozidlu, tým bude vaše vozidlo 
bezpečnejšie a prinesie vám väčší 
pôžitok z jazdy.

Poznámka: Táto príručka popisuje 
vlastnosti modelu a doplnkovú výbavu, 
niekedy aj skôr než sa dostanú na trh. 
Môže popisovať aj výbavu, ktorou vaše 
vozidlo nie je vybavené. 

Poznámka: So svojím vozidlom jazdite 
a používajte ho vždy v súlade so zákonmi 
platnými vo vašej krajine. 

Poznámka: Pri predaji vášho vozidla 
nezabudnite novému majiteľovi odovzdať 
tento návod na obsluhu. Návod je 
neoddeliteľnou súčasťou vozidla.
Toto vozidlo získalo schválenie TÜV, 
uznávanej medzinárodnej testovacej 
spoločnosti, a získalo pečať Seal of 
Approval spoločnosti British Allergy 
Foundation za protialergické vlastnosti.
Všetky materiály pri výrobe interiéru 
tohto vozidla spĺňajú prísne požiadavky 
katalógu kritérií pre interiéry vozidiel TÜV 
TOXPROOF spoločnosti TÜV Produkt 
and Umwelt GmbH a minimalizujú riziko 
alergických reakcií.
Navyše, účinný peľový filter chráni 
pasažierov proti alergénovým časticiam 
z vonkajšieho vzduchu.
Spoločnosť British Allergy Foundation 
(BAF, Britská nadácia alergikov) sa 
domnieva, že tieto výrobky môžu pri 
správnom používaní znížiť vystavenie 
pôsobeniu chrómu, niklu, latexu, peľu 
tráv a iných senzibilizačných látok 
a prchavých organických zlúčenín.
Odhad vykonaný spoločnosťou Allergy 
UK naznačuje, že vystavenie jednotlivca 
sa môže znížiť, neznamená to však, 
že sa alergické symptómy všetkých 
jednotlivcov zmenšia.  

Názor spoločnosti Allergy UK platí len na 
uvedené výrobky a alergény.
Pečať Seal of Approval spoločnosti 
British Allergy Foundation je registrovaná 
ochranná známka v Európskom 
spoločenstve.
Ak chcete získať viac informácií, obráťte 
sa na spoločnosť TÜV na stránke www.
tuv.com alebo na spoločnosť British 
Allergy Foundation (charitatívne reg. 
č.1094231) na stránke www.allergyuk.
org alebo zatelefonujte na Linku pomoci 
(len v angličtine) na číslo +44-(0)-1322-
619898.

VYSVETLENIE SYMBOLOV 

Symboly v tomto návode

UPOZORNENIE

Ak nebudete dodržiavať pokyny 
označené zvýrazneným varovným 
symbolom, riskujete smrť alebo 

vážne zranenie seba aj ostatných 
cestujúcich.

POZOR

Ak nebudete dodržiavať pokyny 
označené zvýrazneným výstražným 
symbolom, riskujete poškodenie 

vášho vozidla.

Symboly vo vašom vozidle

Ak uvidíte tieto symboly, najprv si 
bezpodmienečne prečítajte príslušnú 
časť tohto návodu na obsluhu a riaďte 
sa uvedenými pokynmi a to skôr, než sa 
pokúsite o akékoľvek nastavenie 
zariadenia.

Úvod
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Úvod 

NÁHRADNÉ DIELY 
A PRÍSLUŠENSTVO

Teraz si môžete byť istí, že 
súčiastky Ford sú skutočne 
súčiastkami firmy Ford
Váš Ford bol vyrobený pre najvyšší 
štandard s použitím vysoko kvalitných 
originálnych dielov Ford. Vďaka tomu si 
môžete užívať jazdu veľa rokov. 
Ak nastane neočakávaná situácia 
a bude nutná výmena dôležitej súčiastky, 
odporúčame prevziať iba originálnu 
súčiastku Ford.
Používanie originálnych dielov Ford 
zaistí, že vaše vozidlo bude opravené 
do takého stavu, v akom bolo pred 
nehodou a pri prípadnom predaji 
si zachová maximálnu zostatkovú 
hodnotu. 
Originálne diely Ford vyhovujú prísnym 
bezpečnostným požiadavkám Ford 
a vysokým štandardom pre montáž, 
povrchovú úpravu a spoľahlivosť. 
Jednoducho povedané, sú celkovo 
najlepšou možnou voľbou pre opravu 
ohľadom nákladov na diely a prácu. 
Dnes je možné ľahšie zistiť, či ste 
skutočne získali originálne súčasti Ford. 
Viditeľné logo Ford na nasledujúcich 
súčastiach označuje, či sú to originálne 
diely. Ak je nutná oprava vášho vozidla, 
poobzerajte sa po jasne viditeľných 
znakoch Ford a uistite sa, že boli použité 
originálne diely Ford.

Logo Ford hľadajte na 
nasledujúcich častiach:

Plech
Kapota •
Blatníky •
Dvere •
Dvere batožinového priestoru alebo  •
zadné výklopné dvere

Nárazník a mriežka chladiča
Mriežka chladiča •
Predný a zadný nárazník •
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Vonkajšie zrkadlá

Sklá

Zadné okno •
Bočné sklo •
Čelné sklo •

Osvetlenie
Zadné svetlá •
Svetlomet •

Úvod
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RÝCHLY ŠTART

Celkový pohľad na prístrojový panel – Ľavostranné riadenie
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Pravostranné riadenie

A Ovládanie osvetlenia: Pozrite časť Osvetlenie (strana 51).

B Ovládanie sklonu hlavných svetlometov: Pozrite časť Osvetlenie 
(strana 51).

C Multifunkčná páčka: Pozrite časť Informačné zobrazenia (strana 82). 
Pozrite časť Osvetlenie (strana 51). 

D Prístrojová doska: Pozrite časť Prístroje (strana 75). 

E Húkačka. 
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 Odomykanie vozidla

Zatiahnite za ktorúkoľvek kľučku dverí 
a dôjde k odomknutiu všetkých dverí 
vrátane veka batožinového priestoru 
a deaktivácii poplašného zariadenia.

Bezkľúčový systém

Pasívne zamykanie a odomykanie 
vyžaduje umiestnenie platného 
pasívneho kľúča do jednej z troch 
vonkajších detekčných oblastí.

F Páčka stieračov: Pozrite časť Stierače a ostrekovače (strana 47).

G Filter vzduchu: Pozrite časť Ovládanie klimatizácie (strana 95). 

H Spínač výstražných svetiel: Pozrite časť Osvetlenie (strana 51). 

I Audiozariadenie a navigačný systém: Pozrite samostatný návod. 

J Ovládacie prvky klimatizácie: Pozrite časť Ovládanie klimatizácie  
(strana 95). 

K Kontrolka deaktivácie vzduchového vaku (všetky okrem kabrioletu): Pozrite 
časť Ochrana cestujúcich (strana 23). 

L Spínač vyhrievania zadného skla: Pozrite časť Ovládanie klimatizácie 
(strana 95). 

M Tlačidlo štartovania: Pozrite časť Štartovanie bez kľúča (strana 121). 

N Spínač vyhrievania čelného skla: Pozrite časť Ovládanie klimatizácie 
(strana 95).

O Spínač ovládania vyklápacej strechy (kabriolet): Pozrite časť Sklápacia 
strecha kabrioletu (strana 147).

O Spínač ovládania stability (ESP) (Focus ST a Focus RS): Pozrite časť 
Riadenie stability (strana 134).

P Spínač vyhrievania predného sedadla: Pozrite časť Sedadlá (strana 105). 

Q Spínač zapaľovania: Pozrite časť Štartovanie motora (strana 117). 

R Páčka nastavenia volantu. 

S Spínače tempomatu: Pozrite časť Tempomat (strana 137). 

T Ovládacie prvky audiozariadenia. 

U Stmievač osvetlenia prístrojov: Pozrite časť Prvky pre vaše pohodlie 
(strana 111).
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Nastavenie volantu

UPOZORNENIE

Nikdy nenastavujte volant, ak je 
vozidlo v pohybe.

UPOZORNENIE

Uistite sa, či sa uzamykacia páčka 
pri návrate do pôvodnej polohy, 
úplne zaistila.

Uzamknutie vozidla

Tlačidlá uzamknutia sú umiestnené na 
každých predných dverách a na veku 
batožinového priestoru.

Pozrite časť Bezkľúčový systém 
(strana 37).

Štartovanie bez kľúča

Stlačte tlačidlo štartovania.

Pozrite časť Štartovanie bez kľúča 
(strana 121).
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Smerové svetlá

Poznámka: Jemne stlačte páčku hore 
alebo dole a smerové svetlá trikrát 
bliknú.

Pozrite časť Smerové svetlá 
(strana 56).

Automatické stierače

A Nízka citlivosť

B Zapnuté

C Vysoká citlivosť

Pozrite časť Stierače čelného skla 
(strana 47).

Elektrické sklápanie zrkadiel

Pre sklopenie alebo vyklopenie zrkadiel 
stlačte tlačidlo.

Pozrite časť Elektricky ovládané 
vonkajšie zrkadlá (strana 73).

Automatické svetlomety

Svetlomety sa zapínajú a vypínajú 
automaticky v závislosti od vonkajšieho 
osvetlenia.

Pozrite časť Ovládacie prvky 
osvetlenia (strana 51).
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Automatické ovládanie 
klimatizácie

A Odmrazenie / odrosenie 
čelného skla 

B Zapínanie a vypínanie režimu 
mono

C Vypnutá klimatizácia 

D Recirkulácia vzduchu 

E Zapnutá klimatizácia 
Odporúčané nastavenia: AUTO, 22 °C

Pozrite časť Automatické 
ovládanie klimatizácie (strana 98).

Manuálna prevodovka

Spätný chod
V niektorých vozidlách je potrebné pri 
zaradení spätného chodu nadvihnúť 
krúžok na radiacej páke.

Pozrite časť Prevodovka  
(strana 130).

Manuálne ovládanie 
klimatizácie

Odmrazenie a odrosenie čelného 
skla

Rýchle vyhriatie interiéru

Rýchle vychladenie interiéru

Pozrite časť Manuálne ovládanie 
klimatizácie (strana 95).
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Vrátenie operadiel sedadiel do 
polohy pre sedenie - 3-dverové 
modely

UPOZORNENIE

Neumiestňujte za operadlo sedadla 
žiadne predmety, ktoré by mohli 
brániť jeho riadnemu zaisteniu.

1. Posuňte sedadlo dozadu 1 do 
konečnej zarážky (poloha 
zapamätania) alebo dopredu do 
žiadanej sediacej polohy.

2. Potiahnite uzamykaciu páčku 
2 a operadlo uvoľnite. 

3. Vyklopte operadlo 3, kým sa 
s počuteľným kliknutím nezaistí.

Automatická prevodovka
Poznámka: Pri štartovaní motora 
musíte zošliapnuť brzdový pedál a 
stlačiť tlačidlo na voliacej páke skôr, 
než budete môcť vysunúť voliacu páku z 
parkovacej polohy P.

Pozrite časť Prevodovka  
(strana 130).

Manuálne nastaviteľné 
sedadlá

Sklopenie operadiel sedadiel 
dopredu - 3-dverové modely

1. Potiahnite odisťovaciu páčku 
1 a operadlo uvoľnite.

Poznámka: Nedržte odisťovaciu 
páčku.
2. Potlačte operadlo dopredu, aby sa 

zaistilo v sklopenej polohe 2.
3. Ďalším stlačením operadla sedadlo 

posuňte dopredu 3.



 Rýchly štart
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Kožené sedadlo Recaro 
– Focus ST

Ak chcete nastaviť dĺžku sedáka, stlačte 
aretačnú páčku pod sedadlovým 
nadstavcom a posuňte nástavec 
dopredu alebo dozadu.

Pozrite časť Manuálne 
nastaviteľné sedadlá (strana 105).

Kryt hrdla palivovej nádrže

UPOZORNENIA

Pri čerpaní paliva dajte pozor, 
aby nedošlo k vytečeniu paliva 
z plniacej pištole.

Odporúčame vám pred vytiahnutím 
plniacej palivovej pištole minimálne 
10 sekúnd počkať, aby zostatok 

paliva vytiekol do palivovej nádrže.

8/10-cestné sedadlá Recaro 
–Focus ST

Každé potiahnutie alebo stlačenie páčky 
zdvihne alebo zníži vankúš o malý kúsok.



Rýchly štart

16

Kryt otvorte stlačením. Úplne otvorte 
kryt, kým sa nezaistí. 
Po zasunutí plniacej palivovej pištole 
a zistení, že je vložená pištoľ správnej 
veľkosti, sa otvorí pružinou držaná 
záklopka. Tým sa zabráni načerpaniu 
nesprávneho paliva.

Zasuňte pištoľ do otvoru až po prvú 
drážku na pištoli a držte ju v správnej 
polohe v otvore palivovej nádrže.

Pozrite časť Kryt hrdla palivovej 
nádrže (strana 125).
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DETSKÉ SEDAČKY

UPOZORNENIA

Deti, ktoré majú výšku menšiu 
než 150 centimetrov alebo sú 
mladšie ako 12 rokov, umiestnite 

do vhodných schválených zadržiavacích 
prostriedkov na zadných sedadlách.

Originálny text podľa ECE R94.01: 
Krajne nebezpečné ! Na sedadle 
chránenom čelným vzduchovým 

vakom nepoužívajte dozadu otočené 
bezpečnostné sedačky!

Pri umiestňovaní detskej sedačky 
si prečítajte návod a riaďte sa 
pokynmi výrobcu sedačky.

Detské zadržiavacie prostriedky 
žiadnym spôsobom neupravujte.

Pri jazde nedržte dieťa v lone. 

Nenechajte dieťa vo vozidle bez 
dozoru.

Ak bolo vaše vozidlo poškodené 
v dôsledku nehody, nechajte 
detské sedačky odborne 

skontrolovať.

Poznámka: Povinné používanie 
detských zadržiavacích prostriedkov sa 
v jednotlivých krajinách líši.
U svojho predajcu Ford si môžete 
vybrať z ponuky detských zadržiavacích 
systémov vyhovujúcich norme ECE-
R44.03 (alebo novšej), ktoré boli 
špeciálne testované a schválené pre 
vaše vozidlo.

Detské zadržiavacie 
prostriedky pre rôzne 
hmotnostné skupiny
Správne použitie detských zadržiavacích 
prostriedkov:

Bezpečnostná sedačka pre 
batoľatá

Batoľatá do hmotnosti 13 kg zabezpečte 
v sedačkách pre batoľatá (skupina 0+), 
upevnených proti smeru jazdy na 
zadnom sedadle.

 Bezpečnosť detí
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Detská bezpečnostná 
sedačka

Deti vážiace od 13 kg do 18 kg 
zabezpečte v detskej bezpečnostnej 
sedačke alebo na zadnom sedadle.

 Bezpečnosť detí

UMIESTNENIE DETSKEJ SEDAČKY

Umiestnenie detských sedačiek

UPOZORNENIA

Pri detských sedačkách umiestnených na sedadle spolujazdca vpredu 
v protismere jazdy musí byť vzduchový vak spolujazdca prepnutý do polohy 
OFF (vyp.).

Pri použití detskej sedačky s bezpečnostným pásom sa ubezpečte, či 
bezpečnostný pás nie je voľný alebo skrútený.

Poznámka: Pri použití detskej sedačky na sedadle spolujazdca vpredu v protismere 
jazdy musí byť sedadlo posunuté čo najväčšmi dozadu a operadlo sedadla musí byť 
v úplne vzpriamenej polohe.

Miesta na sedenie Hmotnostné triedy

0 0+ I II III

do 10 kg do 13 kg 9 -18 kg 15 - 25 kg 22 - 36 kg

Bezpeč-
nostná 

sedačka 
pre 

batoľatá

Bezpeč-
nostná 

sedačka 
pre 

batoľatá

Detská 
bezpeč-
nostná 

sedačka

Bezpeč-
nostná 

sedačka 
alebo 

vankúš

Bezpeč-
nostná 

sedačka 
alebo 

vankúš
Sedadlo 

spolujazdca vpredu 
so zapnutým 

vzduchovým vakom 
(Všetky modely 

okrem Focus RS)

X X U1 U1 U1
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Miesta na sedenie Hmotnostné triedy
0 0+ I II III

do 10 kg do 13 kg 9 -18 kg 15 - 25 kg 22 - 36 kg
Bezpeč-
nostná 

sedačka 
pre 

batoľatá

Bezpeč-
nostná 

sedačka 
pre 

batoľatá

Detská 
bezpeč-
nostná 

sedačka

Bezpeč-
nostná 

sedačka 
alebo 

vankúš

Bezpeč-
nostná 

sedačka 
alebo 

vankúš
Sedadlo spolujazdca 
vpredu s vypnutým 
vzduchovým vakom 

(všetky modely 
okrem Focus RS)

U U U U U

Sedadlo 
spolujazdca vpredu 

so zapnutým 
vzduchovým vakom 

(Focus RS)

X X L L L

Sedadlo spolujazdca 
vpredu s vypnutým 
vzduchovým vakom 

(Focus RS)

L L L L L

Zadné sedadlá U U U U U

L Vhodné len pre nasledujúce detské sedačky: Roemer Baby-Safe (E1-04301146), 
Roemer Baby-Safe Plus (E1-04301146), Roemer Duo (E1-04301133), Roemer Duo 
Plus (E1-04301133) a Roemer KID (E1-04301148). Každopádne vám odporúčame 
prepravovať deti na zadných sedadlách v úradne schválených detských sedačkách.
U Poloha usadenia vhodná pre všetky kategórie sedačiek, určených pre túto 
hmotnostnú triedu.
X Nie sú vhodné pre deti tejto hmotnostnej skupiny.
U1 Poloha usadenia vhodná pre všetky kategórie sedačiek, určených pre túto 
hmotnostnú triedu. Každopádne vám odporúčame prepravovať deti na zadných 
sedadlách v úradne schválených detských sedačkách. 

 Bezpečnosť detí
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BEZPEČNOSTNÉ VANKÚŠE

UPOZORNENIA

Nikdy by ste nemali upevňovať 
bezpečnostnú sedačku alebo 
bezpečnostný vankúš iba 

pomocou bedrového pásu.

Nikdy by ste nemali upevňovať 
bezpečnostnú sedačku alebo 
bezpečnostný vankúš pomocou 

bezpečnostného pásu, ktorý je voľný 
alebo prekrútený.

Neumiestňujte bezpečnostný pás 
pod rameno dieťaťa alebo za jeho 
chrbát.

Nepoužívajte vankúše, knihy alebo 
uteráky na zvýšenie polohy vášho 
dieťaťa.

Uistite sa, že vaše dieťa sedí vo 
vzpriamenej polohe. 

Deti s hmotnosťou väčšou 
než 15 kg a s výškou menšou 
než 150 cm zabezpečte 

v bezpečnostnej sedačke alebo 
s bezpečnostným vankúšom.

POZOR

Pri použití detskej sedačky na 
zadnom sedadle sa ubezpečte, že 
detská sedačka je tesne pripevnená 

k sedadlu vozidla. Môže byť potrebné 
zdvihnúť alebo odstrániť opierku hlavy. 
Pozrite časť Opierky hlavy (strana 
109).

Zvýšené sedadlo (Skupina 2)

Odporúčame vám používať také 
bezpečnostné sedačky, ktoré sú 
kombináciou vankúša a operadla 
namiesto samotného zvýšeného 
bezpečnostného vankúša. Zvýšená 
poloha pri sedení vám umožní umiestniť 
ramennú časť bezpečnostného pásu 
určeného pre dospelých tak, aby 
prechádzal cez stred ramena dieťaťa 
a bedrovú časť pásu umiestniť pevne 
cez jeho boky.

Zvýšený vankúš (Skupina 3)

Bezpečnosť detí
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KOTVIACE BODY ISOFIX

UPOZORNENIE

Používajte iba odporúčané detské 
sedadlá ISOFIX.

Detské zadržiavacie prostriedky ISOFIX 
môžete upevniť do kotviacich bodov 
ISOFIX.
Systém ISOFIX sa skladá z dvoch 
pevných záchytných ramien na 
detskej sedačke, ktoré sa upevnia do 
kotviacich bodov krajných zadných 
sedadiel v mieste, kde sa stretáva sedák 
s operadlom. Môžu byť k dispozícii aj 
pripevňovacie kotevné body.

Všetky modely okrem 
kabrioletu

UPOZORNENIE

Pri používaní systému ISOFIX 
používajte zariadenie zabraňujúce 
preklopeniu. Odporúčame vám 

použiť horné ukotvenie popruhom alebo 
operné rameno.

Upevnenie detskej sedačky 
s hornými upevňovacími 
popruhmi

UPOZORNENIE

Neupevňujte horný kotviaci popruh 
na inú časť, ako na príslušný 
kotviaci bod.

Nasmerujte horný upevňovací popruh 
na kotviaci bod. Popruh upevnite podľa 
inštrukcií výrobcu sedačky.

 Bezpečnosť detí
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DETSKÉ POISTKY

UPOZORNENIE

Po aktivovaní detského 
bezpečnostného zámku, je možné 
dvere otvoriť iba zvonku.

Zámok sa aktivuje otočením kľúča 
v zadných dverách v smere šípky. 
Zámok sa deaktivuje otočením kľúča 
v opačnom smere.

Bezpečnosť detí
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PRINCÍP FUNKCIE 

Vzduchové vaky

UPOZORNENIE

Žiadnym spôsobom neupravujte 
prednú časť vozidla, pretože to 
môže mať nepriaznivý vplyv na 

nafukovanie vzduchového vaku.

Poznámka: Pri odpálení vzduchového 
vaku je počuť hlasitý tresk, navyše sa 
obvykle objaví neškodný prachový 
obláčik.
Systém vzduchového vaku sa skladá 
z nasledujúcich dielov:

nafukovacích nylonových vakov  •
(airbagov) s vyvíjačmi plynu
bočných vzduchových vakov •
závesných vzduchových vakov •
predpínačov bezpečnostných pásov •
signalizácie nezapnutých  •
bezpečnostných pásov
snímačov nárazu •
varovnej kontrolky na prístrojovej  •
doske
spínačom deaktivácie vzduchového  •
vaku
kontrolky deaktivácie vzduchového  •
vaku na prístrojovom paneli
elektronickej riadiacej a diagnostickej  •
jednotky.

UPOZORNENIA

Opravy na poťahoch predných 
sedadiel, na senzoroch pripojených 
ku sedadlám a tiež na strešnej 

obrube by mali byť vykonávané iba 
správne vyškolenými technikmi. Ak sa 
nechtiac aktivuje postranný vzduchový 
vak, môže dôjsť k zraneniu.

Neblokujte, nezamedzujte alebo 
nezakrývajte vzduchový vak, 
pretože to môže zabrániť jeho 

správnemu rozvinutiu. Do priestoru 
vzduchových vakov neumiestňujte 
žiadne ostré predmety. Môže to spôsobiť 
ich poškodenie.

Nepoužívajte žiadne doplnkové 
poťahy na sedadlá, ktoré nie sú 
špeciálne navrhnuté pre sedadlá 

s bočnými vzduchovými vakmi. Tieto 
poťahy sedadiel sa musia inštalovať 
riadne vyškolenými technikmi.

UPOZORNENIE

Vždy používajte bezpečnostné pásy 
a udržujte dostatočnú vzdialenosť 
medzi telom a volantom. Len keď 

používate bezpečnostný pás správnym 
spôsobom, môže udržať telo v polohe, 
ktorá umožňuje, aby vzduchový 
vak dosiahol optimálny účinok. Pri 
nafukovaní vzduchového vaku hrozí 
nebezpečenstvo zranenia.

Aby bol vzduchový vak optimálne 
účinný, musí sa sedadlo a jeho operadlo 
správne nastaviť. Pozrite časť Sedenie 
v správnej polohe (strana 105). 

 Ochrana cestujúcich
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To je ideálna poloha pre vodiča 
a spolujazdca, ktorá znižuje riziko 
zranenia vyvolaného sedením príliš blízko 
nafukujúceho sa vzduchového vaku.

Predné vzduchové vaky sa aktivujú 
pri väčších kolíziách, ktoré sú 
buď čelné alebo s uhlom nárazu do 
30 stupňov zľava alebo sprava. 
Vzduchové vaky sa pri náraze nafúknu 
v priebehu niekoľkých tisícin sekundy. 
Len čo sa telá cestujúcich na predných 
sedadlách dostanú do styku so 
vzduchovými vakmi, vaky sa začnú 
vypúšťať a tlmiť tak pohyb cestujúceho 
dopredu.

Pri menších zrážkach, prevrhnutí 
vozidla a bočných nárazoch sa predné 
vzduchové vaky neaktivujú.

UPOZORNENIE

Opravy volantu, stĺpika riadenia 
a systému vzduchového vaku by 
mal vykonávať len riadne vyškolený 

mechanik.

Priestor pred vzduchovými vakmi 
vždy udržiavajte voľný. Nikdy 
neupevňujte žiadne predmety 

v tomto priestore alebo nad ním.

Tieto miesta sa vždy utierajú len 
navlhčenou handričkou, nikdy nie 
mokrou.

Bočné vzduchové vaky

 Ochrana cestujúcich
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Nálepka na operadle sedadla oznamuje, 
že sedadlo je vybavené vzduchovými 
vakmi. Bočné vzduchové vaky sú 
upevnené na boku operadiel predných 
sedadiel. V prípade silného bočného 
nárazu sa nafúkne vzduchový vak na tej 
strane, kde došlo ku kolízii.
Vzduchový vak sa nafúkne medzi 
cestujúcim a dverami. Len čo sa 
telo pasažiera dostane do styku so 
vzduchovým vakom, vak sa začne 
vypúšťať a tlmí tak náraz.
Bočné vzduchové vaky sa neaktivujú 
pri menších bočných nárazoch, ani pri 
čelnom alebo zadnom náraze.

Závesné vzduchové vaky

Vylisované značky na obložení stĺpika 
A a B označujú, že sú inštalované 
závesové vzduchové vaky. Závesové 
vzduchové vaky sú umiestnené nad 
prednými a zadnými bočnými oknami 
v strešnej výplni. V prípade silného 
bočného nárazu sa nafúkne vzduchový 
vak na strane, kde došlo ku kolízii.
Závesové vzduchové vaky sa neaktivujú 
pri menších bočných nárazoch, ani pri 
čelnom alebo zadnom náraze.

Bezpečnostné pásy

UPOZORNENIA

Vždy používajte bezpečnostné 
pásy.

Nikdy nepoužívajte bezpečnostný 
pás pre viac ako jednu osobu.

Nenoste hrubé oblečenie. 

Bezpečnostné pásy by mali tesne 
priliehať k telu.

Predpínače bezpečnostných 
pásov 

UPOZORNENIE

Predpínače pásov sa nesmú 
demontovať. Ak sa predpínače 
počas nehody aktivujú, je potrebné 

ich vymeniť. Servis predpínačov môže 
vykonávať len špeciálne vyškolený 
personál.

 Ochrana cestujúcich
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Pri čelnej zrážke zadržiavací systém 
s predpínačmi pásov na predných 
sedadlách pomáha znížiť riziko 
zranenia. Pri vážnej nehode sa pásy 
predopnú, aby sa zmenšila vôľa pásu. 
Predpínače bezpečnostných pásov 
sú zariadenia, ktoré znižujú preťaženie 
systému bezpečnostných pásov. Keď 
sa predpínače aktivujú, upevnia pásy na 
bokoch a ramenách cestujúcich.
Predpínač pásov sa nespustí pri 
bočnom, zadnom, alebo menších 
čelných nárazoch.

UPEVŇOVANIE 
BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV

UPOZORNENIE

Vložte jazýček do zámku 
a zatlačte do vnútra, až počujete 
zreteľne zaklapnutie, inak sa pás 

neuzamkne správne.

Pás vyťahujte rovnomerne. Ak ho 
zatiahnete prudko, alebo ak stojí vozidlo 
na svahu, môže dôjsť k zablokovaniu 
pásu.
Pri odopínaní pásu stlačte červené 
tlačidlo na zámku a nechajte pás úplne 
a hladko navinúť.

NASTAVENIE VÝŠKY 
BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV

Poznámka: Miernym nadvihnutím 
jazdca pri stlačení uvoľňovacieho 
tlačidla sa uľahčí uvoľnenie mechanizmu 
uzamykania.
Ak chcete nastaviť bezpečnostný pás 
vyššie alebo nižšie, stlačte zaisťovacie 
tlačidlo na nastavovacom prvku 
a posuňte ho podľa potreby.

 Ochrana cestujúcich
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SIGNALIZÁCIA 
NEZAPNUTÝCH 
BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV

UPOZORNENIE

Systém ochrany cestujúcich 
poskytuje optimálnu ochranu len pri 
správnom použití bezpečnostných 

pásov.

Ak ste sa nepripútali 
bezpečnostným pásom 
a vozidlo prekročí relatívne 

nízku rýchlosť, rozsvieti sa výstražná 
kontrolka nezapnutých bezpečnostných 
pásov a zaznie zvuková výstraha. 
Kontrolka sa rozsvieti aj pri odopnutí 
bezpečnostných pásov vtedy, keď je 
vozidlo v pohybe. Zvuková výstraha sa 
vypne po približne piatich minútach, 
výstražná kontrolka nezapnutých 
bezpečnostných pásov však bude svietiť 
dovtedy, pokým sa nepripútate 
bezpečnostnými pásmi.

Vypnutie funkcie signalizácie 
nezapnutých bezpečnostných 
pásov
Obráťte sa na svojho predajcu.

POUŽÍVANIE 
BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV 
POČAS TEHOTENSTVA

UPOZORNENIE

Bezpečnostný pás si umiestnite 
správne pre svoju bezpečnosť aj 
pre bezpečnosť nenarodeného 

dieťaťa. Nepoužívajte iba bedrový 
popruh alebo iba ramenný popruh.

Bedrový pás si umiestnite pohodlne 
cez boky a nízko pod tehotné brucho. 
Ramennú časť bezpečnostného pásu 
si umiestnite medzi prsiami a nad 
tehotným bruchom a vedľa neho.

DEAKTIVÁCIA 
VZDUCHOVÉHO VAKU 
SPOLUJAZDCA

UPOZORNENIE

Ak používate na prednom sedadle 
spolujazdca detskú sedačku 
otočenú chrbtom k smeru 

jazdy, uistite sa, že je vzduchový vak 
deaktivovaný.

 Ochrana cestujúcich
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Aktivácia vzduchového vaku 
spolujazdca 

UPOZORNENIE

Ak už na prednom sedadle 
spolujazdca detskú sedačku 
nepoužívate, uistite sa, že je jeho 

vzduchový vak aktivovaný.

Otočte spínač do polohy B.

Montáž spínača deaktivácie 
vzduchového vaku 
spolujazdca

UPOZORNENIE

Ak potrebujete namontovať detskú 
sedačku na sedadlo, pred ktorým 
je umiestnený aktívny vzduchový 

vak, nechajte namontovať spínač jeho 
deaktivácie. Ďalšie informácie získate u 
vášho predajcu.

Poznámka: Kľúčom ovládaný spínač 
je umiestnený v odkladacej priehradke 
a je prepojený s kontrolkou deaktivácie 
vzduchového vaku na prístrojovom 
paneli.
Ak sa výstražná kontrolka vzduchového 
vaku rozsvieti počas jazdy alebo začne 
blikať, znamená to poruchu. Pozrite časť 
Varovné a signalizačné kontrolky 
(strana 78). Demontujte detskú sedačku 
a bezodkladne nechajte systém 
skontrolovať.

Deaktivácia vzduchového 
vaku spolujazdca

A Odpojený

B Aktívny
Otočte spínač do polohy A.
Pri zapnutí zapaľovania skontrolujte, 
či sa rozsvieti kontrolka deaktivácie 
vzduchového vaku.

 Ochrana cestujúcich
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
O RÁDIOVÝCH 
FREKVENCIÁCH

POZOR

Rádiová frekvencia, použitá pre 
vaše diaľkové ovládanie sa môže 
používať tiež inými vysielačmi 

krátkeho dosahu (napr. amatérskymi 
rádiami, lekárskym zariadením, 
bezdrôtovými slúchadlami, diaľkovým 
ovládaním a poplašnými systémami). Ak 
sú frekvencie rušené, nebudete schopní 
používať vaše diaľkové ovládanie. 
Môžete ale zamykať a odomykať 
kľúčom.

Poznámka: Dvere môžete odomknúť 
neúmyselne, ak stlačíte tlačidlá na 
diaľkovom ovládači.
Funkčný dosah medzi vaším diaľkovým 
ovládačom a vozidlom sa mení 
v závislosti od prostredia.

PROGRAMOVANIE 
DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
Programovať môžete maximálne osem 
rádiových diaľkových ovládačov (vrátane 
ovládača dodaného s vozidlom). Počas 
programovania musia diaľkové ovládače 
zostať vo vozidle. Zapnite si predné 
bezpečnostné pásy a zavrite všetky 
dvere, aby bolo zaistené, že počas 
programovania nebudú znieť rušivé 
zvukové signály.

Pri programovaní nových diaľkových  •
ovládačov otočte kľúč v zapaľovaní 
do polohy II štyrikrát v priebehu 
šiestich sekúnd.
Otočte zapaľovanie do polohy  • 0. 
Zvukové znamenie Vám oznámi, že 
teraz môžete programovať nové 
diaľkové ovládače, máte na to 
10 sekúnd.

Na novom diaľkovom ovládači stlačte  •
niektoré tlačidlo. Na potvrdenie 
zaznie zvukový signál. Opakujte 
tento krok pre všetky vaše diaľkové 
ovládače, vrátane vášho pôvodného 
diaľkového ovládača. Nevyberajte 
kľúč zo spínacej skrinky zapaľovania, 
keď je stlačené tlačidlo na diaľkovom 
ovládači.
Zapnite znova zapaľovanie (do  •
polohy II) alebo počkajte desať 
sekúnd bez programovania ďalšieho 
diaľkového ovládača, aby sa 
programovanie ukončilo. Zamykať 
a odomykať vaše vozidlo sú schopné 
iba diaľkové ovládače, ktoré ste 
práve naprogramovali.

Preprogramovanie funkcie 
odomykania
Poznámka: Keď stlačíte tlačidlo 
odomknutia, odomknú sa buď všetky 
dvere, alebo len dvere vodiča a veko 
batožinového priestoru. Opätovným 
stlačením tlačidla odomknutia sa 
odomknú všetky dvere.

 Kľúče a diaľkové ovládania
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Na preprogramovanie funkcie stlačte 
a držte stlačené tlačidlá odomykania 
a uzamykania, pri vypnutom zapaľovaní, 
na dobu aspoň 4 sekúnd. Smerové 
svetlá dvojitým bliknutím potvrdia, že 
funkcia bola úspešne preprogramovaná. 
Pôvodná funkcia sa obnoví stlačením 
a podržaním oboch tlačidiel na dobu 
aspoň štyroch sekúnd.

VÝMENA BATÉRIE 
DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Staré batérie likvidujte 
ekologickým spôsobom. 
Informácie o recyklácii získate od 

miestnych úradov.

Diaľkový ovládač 
s vyklápacou čepeľou kľúča

1. Zasuňte skrutkovač čo najhlbšie do 
otvoru na boku diaľkového ovládača, 
potlačte ho smerom k čepeli kľúča 
a odstráňte čepeľ kľúča.

2. Otočením skrutkovača v znázornenej 
polohe začnite oddeľovať dve 
polovice diaľkového ovládača.

3. Otočením skrutkovača v znázornenej 
polohe oddeľte dve polovice 
diaľkového ovládača.

POZOR

Nedotýkajte sa skrutkovačom 
kontaktov batérie a dosky 
s plošnými spojmi.

4. Opatrne vyberte batériu pomocou 
skrutkovača.

5. Namontujte novú batériu (3V CR 
2032) pólom + smerom nadol.

6. Spojte dve polovice diaľkového 
ovládača.

7. Namontujte čepeľ kľúča.

 Kľúče a diaľkové ovládania
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Diaľkový ovládač bez 
vyklápacej čepele kľúča

Typ 1

1. Zasuňte skrutkovač do priehlbiny 
v zadnej časti kľúča a odstráňte 
čepeľ kľúča.

2. Uvoľnite skrutkovačom príchytky 
a oddeľte dve polovice diaľkového 
ovládača.

POZOR

Nedotýkajte sa skrutkovačom 
kontaktov batérie a dosky 
s plošnými spojmi.

3. Opatrne vyberte batériu pomocou 
skrutkovača.

4. Namontujte novú batériu (3V CR 
2032) pólom + smerom nahor.

5. Spojte dve polovice diaľkového 
ovládača.

6. Namontujte čepeľ kľúča.

Typ 2

1. Posuňte uvoľňovaciu zarážku 
v smere šípky.

2. Vytiahnite čepeľ kľúča.

3. Otočením skrutkovača v znázornenej 
polohe oddeľte dve polovice 
diaľkového ovládača.

POZOR

Nedotýkajte sa skrutkovačom 
kontaktov batérie a dosky 
s plošnými spojmi.

Kľúče a diaľkové ovládania
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4. Opatrne vyberte batériu pomocou 
skrutkovača.

5. Namontujte novú batériu (3V CR 
2032) pólom + smerom nadol.

6. Spojte dve polovice diaľkového 
ovládača.

7. Namontujte čepeľ kľúča.

 Kľúče a diaľkové ovládania
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ZAMYKANIE 
A ODOMYKANIE

Dvere

Zamykanie a odomykanie dverí 
zvonka

Ľavostranné riadenie

Pravostranné riadenie

Poznámka: Na vozidlách bez 
diaľkového ovládania sú dvere 
spolujazdca vybavené valcovou vložkou 
zámku. 
Všetky dvere je možné zamykať 
a odomykať zvonku kľúčom vo dverách 
vodiča.
Vo vozidlách bez diaľkového ovládania 
sa môžu zamykať a odomykať tiež od 
dverí spolujazdca vpredu.

Zamykanie a odomykanie dverí 
zvnútra

Poznámka: Vo vozidlách bez 
diaľkového ovládania sa môžu všetky 
dvere zamykať a odomykať tiež od dverí 
spolujazdca vpredu.
Vo vnútri vozidla je možné všetky dvere 
zamknúť tlačidlom uzamykania A na 
dverách vodiča a odomykať kľučkou na 
dverách B. Dvere spolujazdca vpredu 
a zadné dvere je možné pri opúšťaní 
vozidla jednotlivo zamknúť stlačením 
tlačidla uzamykania a zatvorením dverí.

Zámky 
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Zadné dvere batožinového 
priestoru

Otváranie dverí batožinového 
priestoru

Poznámka: Ak dôjde k prerušeniu 
dodávky elektrického prúdu, napr. 
pri odpojení akumulátora, dvere 
batožinového priestoru nie je možné 
otvoriť. Aby bolo možné dvere 
batožinového priestoru otvoriť, vozidlo 
sa musí najskôr odomknúť kľúčom alebo 
diaľkovým ovládačom. 
Batožinový priestor sa otvára stlačením 
spínača. Dvere vodiča sa musia 
nachádzať v odomknutom stave.

Zatváranie dverí batožinového 
priestoru

Na uľahčenie zatvárania je vo veku 
batožinového priestoru vytvorený 
vyhĺbený úchyt.

Centrálne a dvojité 
uzamykanie dverí

Ľavostranné riadenie

Pravostranné riadenie

UPOZORNENIE

Dvojité zamykanie by sa nemalo 
používať, ak sú vo vozidle osoby.

Poznámka: Na vozidlách bez 
diaľkového ovládania sú dvere 
spolujazdca vybavené valcovou vložkou 
zámku.
Systém centrálneho uzamykania dverí 
je možné aktivovať od dverí vodiča. 
Je funkčný, iba ak sú predné dvere 
zatvorené. Aktivuje sa zvonku kľúčom 
alebo diaľkovým ovládaním, alebo 
zvnútra stlačením tlačidla uzamykania na 
kľučke dverí vodiča.

 Zámky
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Vo vozidlách bez rádiového diaľkového 
ovládania sa môže aktivovať tiež kľúčom 
vo dverách spolujazdca vpredu alebo 
pomocou tlačidla uzamykania na týchto 
dverách.

Dvojité uzamknutie je ďalšia ochrana 
proti krádeži, ktorá zabraňuje otvoreniu 
dverí zvnútra vozidla. Dvojité zamykanie 
sa dá použiť, iba ak sú zatvorené predné 
dvere.

Odomykanie vozidla

Pomocou kľúča: Otočte kľúč vo 
dverách vodiča alebo spolujazdca do 
polohy 1.

UPOZORNENIE

Ak sa vyskytne porucha v elekt-
rickej sústave vozidla, predné 
dvere vodiča je stále možné otvoriť 

kľúčom.

Pomocou diaľkového ovládania:
Jedenkrát stlačte tlačidlo odomykania. 
Jedným dlhým bliknutím smerových 
svetiel sa potvrdí, že všetky dvere, dvere 
batožinového priestoru a kryt hrdla 
palivovej nádrže sa odomkli a poplašné 
zariadenie proti krádeži sa vyradilo z 
pohotovosti.

Automatické opakované 
uzamknutie
Aby sa zabránilo neúmyselnému 
opusteniu neuzamknutého vozidla, 
centrálne uzamykanie a poplašný 
systém proti krádeži sa automaticky 
znova aktivujú po 45 sekundách od 
stlačenia tlačidla odomykania, ak sú 
počas tejto doby splnené nasledujúce 
podmienky:

Žiadne dvere nie sú otvorené. •
Nie je otvorený batožinový priestor. •
Zapaľovanie nie je zapnuté. •

Odomknutie dverí batožinového 
priestoru

Zámky 
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Ak chcete odomknúť iba dvere 
batožinového priestoru na zamknutom 
vozidle, stlačte príslušné tlačidlo 
odomykania dvakrát v priebehu troch 
sekúnd.

Uzamknutie vozidla

Aktivácia centrálneho uzamykania 
a poplašného systému proti krádeži 
vozidla: 
Pomocou kľúča: Otočte kľúč vo 
dverách vodiča alebo spolujazdca do 
polohy 2.

Pomocou diaľkového ovládania:
Stlačte jedenkrát tlačidlo uzamykania. 
Vo vozidlách bez dvojitého uzamykania 
smerové svetla dvakrát bliknú na 
potvrdenie uzamknutia vozidla.

Dvojité uzamknutie vozidla 

Poznámka: 

Ľavostranné riadenie

Pravostranné riadenie

Pomocou kľúča: Počas troch sekúnd 
dvakrát otočte kľúč na dverách vodiča 
do polohy 2.

POZOR

Iba vozidlá kabriolet - Keď 
je vyklápacia strecha vyklopená, 
vozidlo vždy zatvárajte dvojitým 

uzamykaním.

Pomocou diaľkového ovládania:
Všetky modely okrem  •
kabrioletu - V priebehu troch 
sekúnd stlačte dvakrát tlačidlo 
uzamykania.
Iba modely kabriolet  • - Stlačte 
jedenkrát tlačidlo uzamykania.

Smerové svetlá na potvrdenie dvakrát 
bliknú.

 Zámky
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BEZKĽÚČOVÝ SYSTÉM

Všeobecné informácie

UPOZORNENIE

Neukladajte pasívny kľúč spolu 
s kovovými predmetmi alebo 
elektronickými prístrojmi, ako sú 

mobilné telefóny, pretože to môže 
spôsobiť rušenie bezkľúčového 
systému.

Poznámka: Ak opakovane potiahnete 
za kľučky dverí počas krátkej doby bez 
toho, aby bol prítomný platný pasívny 
kľúč, systém sa môže na 30 sekúnd 
vyradiť z prevádzky.
Systém pasívneho vstupu nefunguje 
v týchto prípadoch:

Ak sú frekvencie pasívneho kľúča  •
rušené.
Ak je batéria pasívneho kľúča vybitá. •

Poznámka: Ak systém pasívneho 
vstupu nefunguje, vozidlo budete musieť 
zamknúť a odomknúť s použitím čepele 
kľúča.
Systém vstupu bez kľúča umožňuje 
vodičovi obsluhovať vozidlo bez použitia 
kľúča alebo diaľkového ovládača.

Pri pasívnom odomykaní alebo 
zamykaní vozidla sa musí pasívny kľúč 
nachádzať v jednej z troch externých 
detekčných oblastí. Siahajú približne 
jeden a pol metra od kľučiek dverí 
vodiča a spolujazdca vpredu a dverí 
batožinového priestoru.

Pasívny kľúč
Vozidlo môžete zamknúť a odomknúť 
pomocou pasívneho kľúča. Pasívny 
kľúč je možné použiť tiež ako diaľkové 
ovládanie. Pozrite časť Zamykanie 
a odomykanie (strana 33).

Uzamknutie vozidla

UPOZORNENIE

Vozidlo sa neuzamkne 
automaticky. Ak sa nestlačí tlačidlo 
uzamykania, vozidlo zostane 

odomknuté.

Zámky
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Tlačidlá zamknutia sa nachádzajú 
na oboch predných dverách a veku 
batožinového priestoru.
Aktivácia centrálneho zamykania 
a poplašného systému:

Stlačte jedenkrát tlačidlo uzamykania. •
Aktivácia dvojitého uzamykania, 
poplašného systému a interiérových 
senzorov:

Všetky modely okrem  •
kabrioletu - V priebehu troch 
sekúnd dvakrát stlačte uzamykacie 
tlačidlo.
Iba modely kabriolet  • - Jedenkrát 
stlačte uzamykacie tlačidlo.

Poznámka: Po aktivácii zostane 
vozidlo zamknuté asi tri sekundy. Je to 
preto, aby ste mohli potiahnuť za kľučku 
a skúsiť, či je vozidlo uzamknuté. Po 
uplynutí doby oneskorenia je možné 
dvere znova otvoriť, pokiaľ sa pasívny 
kľúč nachádza v príslušnej detekčnej 
zóne.

Zadné dvere batožinového 
priestoru

Poznámka: Pokiaľ sa v batožinovom 
priestore nachádza pasívny kľúč, dvere 
batožinového priestoru nie je možné 
zatvoriť a pribuchnúť.

Poznámka: Ak sa v detekčnom 
dosahu dverí batožinového priestoru 
nachádza druhý platný pasívny kľúč, 
môžu sa dvere batožinového priestoru 
zatvoriť. 

Odomykanie vozidla
Poznámka: Ak vozidlo nebolo 
odomknuté viac ako tri dni, bezkľúčový 
systém prejde do režimu úspory 
energie. To zabráni vybitiu akumulátora. 
Ak sa vozidlo odomyká v tomto režime, 
reakčná doba môže byť mierne dlhšia 
ako obvykle. Odomknutím vozidla sa 
režim úspory energie deaktivuje.

Zatiahnite za ktorúkoľvek kľučku dverí 
alebo kľučku na veku batožinového 
priestoru.

Poznámka: V detekčnej zóne dverí sa 
musí nachádzať platný pasívny kľúč.
Jedným dlhým bliknutím smerových 
svetiel sa potvrdí, že všetky dvere, dvere 
batožinového priestoru a kryt hrdla 
palivovej nádrže sa odomkli a poplašné 
zariadenie sa deaktivovalo.

Odomknutie iba dverí vodiča
Ak sa funkcia odomykania 
preprogramovala tak, aby sa odomkli 
iba dvere vodiča (Pozrite Kľúče 
a diaľkové ovládania na strane 29), 
pamätajte na nasledovné:

 Zámky
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Ak sa ako prvé otvárajú dvere vodiča, 
ostatné dvere i dvere batožinového 
priestoru zostanú zamknuté. Všetky 
ostatné dvere je možné odomknúť 
zvnútra vozidla stlačením tlačidla vedľa 
kľučky dverí vodiča. Dvere je možné 
odomykať jednotlivo potiahnutím za 
vnútornú kľučku týchto dverí.
Ak sa ako prvé otvárajú dvere 
spolujazdca vpredu alebo niektoré zo 
zadných dverí, všetky dvere vrátane 
dverí batožinového priestoru sa 
odomknú.

Deaktivované kľúče
Všetky kľúče ponechané vnútri vozidla 
sa po jeho zamknutí deaktivujú.
Deaktivovaný kľúč nie je možné 
použiť na zapnutie zapaľovania alebo 
naštartovanie motora.
Aby bolo možné tieto pasívne kľúče 
znova použiť, je potrebné aktivovať ich.
Ak chcete aktivovať všetky svoje 
pasívne kľúče, odomknite vozidlo 
pomocou pasívneho kľúča alebo funkcie 
odomknutia na diaľkovom ovládači.
Ak potom zapnete zapaľovanie alebo 
naštartujete vozidlo pomocou platného 
kľúča, všetky pasívne kľúče sa aktivujú.

Zamknutie a odomknutie dverí 
pomocou čepele kľúča

1. Posuňte uvoľňovaciu poistku 
v smere šípky a palcom vytiahnite 
čepeľ kľúča.

2. Vyberte čepeľ kľúča a zasuňte ju do 
zámku.

GLOBÁLNE OTVÁRANIE 
A ZATVÁRANIE
Pomocou funkcie globálneho otvárania 
a zatvárania je  možné ovládať elektricky 
ovládané okná, a to aj pri vypnutom 
zapaľovaní.

Poznámka: Globálne zatváranie 
funguje, iba ak bola správne nastavená 
pamäť pre každé okno. Pozrite 
časť Elektricky ovládané okná 
(strana 71).

Globálne otváranie

Ak chcete otvoriť všetky okná, podržte 
stlačené tlačidlo odomykania 
najmenej tri sekundy. Stlačením tlačidla 
zamykania alebo ďalším stlačením 
tlačidla odomykania sa funkcia 
otvárania zastaví.

Zámky
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Globálne zatváranie

Vozidlá bez bezkľúčového 
systému

UPOZORNENIE

Pri používaní globálneho zatvárania 
buďte opatrní. V prípade 
nebezpečenstva zatváranie ihneď 

zastavte okamžitým stlačením tlačidla.

Ak chcete zatvoriť všetky okná, tlačidlo 
zamykania podržte stlačené najmenej 
tri sekundy. Ďalším stlačením niektorého 
tlačidla zastavíte funkciu zatvárania. 
Funkcia proti privretiu je počas 
globálneho zatvárania aktívna.

Vozidlá s bezkľúčovým systémom

UPOZORNENIE

Pri používaní globálneho zatvárania 
buďte opatrní. V prípade núdze 
zatváranie okamžite zastavte 

stlačením tlačidla na kľučke dverí vodiča.

Poznámka: Globálne zatváranie je 
možné aktivovať pomocou tlačidla na 
kľučke dverí vodiča. Globálne otváranie 
a zatváranie je možné aktivovať aj 
pomocou tlačidiel na pasívnom kľúči.
Ak chcete zatvoriť všetky okná, podržte 
stlačené tlačidlo na kľučke dverí vodiča 
aspoň dve sekundy. Funkcia proti 
privretiu je počas globálneho zatvárania 
aktívna.

 Zámky



 

41

PRINCÍP FUNKCIE
Imobilizér (systém blokovania rozjazdu) 
je ochranná funkcia proti krádeži, ktorá 
zabraňuje spusteniu motora nesprávne 
zakódovaným kľúčom.

KÓDOVANÉ KĽÚČE

Poznámka: Nepokrývajte kľúče 
kovovými predmetmi. Môže to zabrániť 
prijímaču rozpoznať platnosť vášho 
kľúča. 

Poznámka: Po strate kľúča nechajte 
všetky zostávajúce kľúče vymazať alebo 
preprogramovať. Ďalšie informácie 
získate u vášho predajcu. Náhradné 
kľúče musíte prekódovať spolu 
s ostatnými kľúčmi.
Po strate kľúča môžete dostať náhradný 
kľúč od vášho predajcu Ford. Ak je 
to možné, poskytnite mu číslo kľúča, 
uvedeného na štítku, ktorý bol dodaný 
s originálnymi kľúčmi. Váš predajca vám 
môže poskytnúť aj ďalšie prídavné kľúče.

AKTIVÁCIA IMOBILIZÉRA
Imobilizér sa aktivuje automaticky krátko 
po vypnutí zapaľovania. 
Kontrolky na prístrojovom paneli 
bliknutím potvrdia funkčnosť systému.

DEAKTIVÁCIA IMOBILIZÉRA
Imobilizér sa deaktivuje automaticky po 
zapnutí zapaľovania správne kódovaným 
kľúčom.

Kontrolka na prístrojovom paneli sa 
rozsvieti asi na tri sekundy a potom 
zhasne. Ak kontrolka svieti nepretržite 
asi jednu minútu alebo bliká asi 
jednu minútu a potom opakovane 
v nepravidelných intervaloch, systém 
nerozpoznal váš kľúč. Vytiahnite kľúč 
a skúste to znovu. 
Ak nie je možné naštartovať motor 
pomocou správne kódovaného kľúča, 
znamená to poruchu. Nechajte systém 
ihneď skontrolovať.

Imobilizér motora
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AKTIVÁCIA POPLAŠNÉHO 
ZARIADENIA
Systém je v pohotovosti po uzamknutí 
vozidla. Pôsobí ako odstrašujúci 
prostriedok voči neoprávneným 
osobám, pokúšajúcim sa otvoriť dvere, 
kapotu alebo dvere batožinového 
priestoru alebo vybrať audio zariadenie. 
Ak nepovolaná osoba otvorí dvere, 
batožinový priestor alebo kapotu, počas 
30 sekúnd bude znieť akustický poplach. 
Výstražné svetlá budú blikať počas 
piatich minút.
Akýkoľvek pokus o spustenie motora 
alebo vymontovanie audio systému bez 
platného kľúča znovu rozozvučí poplach.

Oneskorenie automatickej 
aktivácie
20-sekundové oneskorenie aktivácie 
začína plynúť po uzatvorení kapoty, 
batožinového priestoru a uzamknutí 
všetkých dverí.

Snímače v interiéri vozidla

UPOZORNENIE

Tento systém pracuje správne, 
len keď sú všetky okná vrátane 
strešného okna úplne zavreté. 

Navyše sa nesmú zakrývať snímače 
umiestnené v jednotke osvetlenia 
interiéru vozidla. Systém by sa nemal 
aktivovať, keď sa vo vnútri vozidla 
nachádzajú osoby, zvieratá alebo 
pohyblivé predmety.

Poznámka: Snímače v interiéri vozidla 
nebudú pracovať, ak je sklápacia strecha 
otvorená.
Tento systém pracuje ako odstrašujúci 
prvok proti neoprávnenému vniknutiu do 
vozidla snímaním akéhokoľvek pohybu 
vo vnútri vozidla.
Pri neoprávnenom vniknutí do interiéru 
vozidla sa spustí poplach rovnakým 
spôsobom ako u poplašného zariadenia 
proti krádeži.
Snímače sú umiestnené v jednotke 
osvetlenia interiéru vozidla.

Iba vozidlá so sklápacou strechou
Snímače v interiéri vozidla sa 
automaticky zablokujú, ak je sklápacia 
strecha otvorená.

Všetky krajiny okrem Spojeného 
kráľovstva a Írska
Poplašné zariadenie so snímaním 
pohybu v interiéri sa uvádza do 
pohotovosti súčasne so systémom 
dvojitého uzamykania.

Iba Spojené kráľovstvo a Írsko
Poplašné zariadenie so snímaním 
pohybu v interiéri sa uvádza do 
pohotovosti súčasne s centrálnym 
uzamykaním.
Deaktivácia snímačov interiéru vozidla:

Vozidlá bez bezkľúčového 
systému

Stlačte hornú časť spínača vedľa kľučky 
na dverách vodiča.

 Poplašné zariadenie
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Vozidlá s bezkľúčovým systémom

Stlačte spodnú časť spínača vedľa 
kľučky na dverách vodiča.

DEAKTIVÁCIA 
POPLAŠNÉHO ZARIADENIA
Poplašné zariadenie proti krádeži je 
možné kedykoľvek deaktivovať, aj 
keď práve znie poplach spôsobený 
odomknutím vozidla zvonka.
Poplašné zariadenie proti krádeži 
pre dvere batožinového priestoru sa 
deaktivuje, ak sa tieto dvere odomknú 
pomocou tlačidla na diaľkovom ovládači 
alebo pasívnym kľúčom. Vo vozidlách 
s bezkľúčovým systémom sa zariadenie 
deaktivuje, ak sa pasívny kľúč pri otváraní 
dverí batožinového priestoru nachádza 
v ich detekčnom dosahu.
Po uzamknutí sa poplašné zariadenie 
znovu aktivuje.

Iba Spojené kráľovstvo a Írsko
Ak sa vozidlo uzamkne použitím kľúča 
alebo náhradného kľúča pre bezkľúčový 
systém, po otvorení dverí vodiča sa 
s 12-sekundovým oneskorením ozve 
zvukový signál. Počas tejto doby sa 
môže poplašné zariadenie deaktivovať.

Vozidlá bez bezkľúčového 
systému
Pri deaktivácii poplašného zariadenia 
zasuňte kľúč do zapaľovania a otočte ho 
do polohy II.

Vozidlá s bezkľúčovým systémom
Poplašné zariadenie by sa malo 
deaktivovať jedným z nasledujúcich 
spôsobov:

Ak sa v interiéri vozidla nachádza  •
pasívny kľúč, zošliapnite pedál 
spojky (manuálna prevodovka) 
alebo brzdový pedál (automatická 
prevodovka), stlačte spínač 
zapaľovania dovnútra a otočte ho do 
polohy II.
Vložte náhradný kľúč do spínača  •
zapaľovania a otočte ho do polohy II.
Na pasívnom kľúči stlačte tlačidlo  •
odomykania.

 

Poplašné zariadenie 
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NASTAVENIE VOLANTU

UPOZORNENIE

Nikdy nenastavujte volant, ak je 
vozidlo v pohybe.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste sedeli 
v správnej polohe. Pozrite časť Sedenie 
v správnej polohe (strana 105).

UPOZORNENIE

Uistite sa, či sa páčka uzamykania 
pri návrate do pôvodnej polohy, 
úplne zaistila.

OVLÁDANIE 
AUDIOZARIADENIA
Na audio zariadení nastavte režim rádio, 
CD alebo kazetový magnetofón.
Pomocou diaľkového ovládania môžete 
obsluhovať nasledujúce funkcie:

Hlasitosť

Zvýšenie hlasitosti: Na zadnej strane 
diaľkového ovládania stlačte vrchné 
tlačidlo.
Zníženie hlasitosti: Stlačte spodné 
tlačidlo na zadnej strane diaľkového 
ovládania.

Volant
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Vyhľadávanie

Posuňte páčku hore alebo dole:
V  • režime rádioprijímača sa 
tým vyhľadá ďalšia rozhlasová 
stanica smerom hore alebo dole na 
frekvenčnej stupnici.
V  • režime CD dôjde k presunutiu na 
ďalšiu alebo predchádzajúcu stopu 
CD.

Režim

Stlačte krátko tlačidlo na boku:

V  • režime rádia sa tým vyhľadá 
ďalšia prednastavená rozhlasová 
stanica.
Ak je nainštalovaný menič CD,  •
v režime CD sa tým vyberie ďalšie 
CD.
V  • ľubovoľnom režime zrušíte 
dopravnú správu počas vysielania.

Podržte stlačené tlačidlo na boku:
V •  režime rádio, zmeníte vlnový 
rozsah.

OVLÁDANIE HLASOM

Ak chcete zvoliť alebo vypnúť ovládanie 
hlasom, stlačte vrchné tlačidlo. 
Ďalšie informácie nájdete v časti 
Ovládanie hlasom (strana 219).
 

 Volant
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Pedále 

NASTAVENIE PEDÁLOV

UPOZORNENIA

Nikdy nenastavujte pedále, keď je 
vozidlo v pohybe. 

Ak používate podlahovú rohož, 
pedále sa môžu o túto rohož 
zachytiť. Pri používaní podlahových 

rohoží vždy zaistite, aby bol pre pohyb 
pedálov dostatočný voľný priestor.

Stlačením hornej časti spínača posuniete 
pedále smerom k vodičovi. 
Stlačením spodnej časti spínača 
posuniete pedále smerom od vodiča. 

Pozrite časť Sedenie v správnej 
polohe (strana 105).
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STIERAČE ČELNÉHO SKLA

A Jedno zotretie

B Prerušované stieranie alebo 
automatické stieranie 

C Normálne stieranie 

D Stieranie vysokou rýchlosťou

Prerušované stieranie

A Dlhý stierací interval

B Prerušované stieranie

C Krátky stierací interval 

Systém automatického 
stierania
Niektoré modely bez automatického 
stierania sú vybavené systémom 
stierania čelného skla závislého od 
rýchlosti vozidla.
Keď vozidlo spomalíte na rýchlosť 
chôdze alebo ho zastavíte, rýchlosť 
stierania sa automaticky prepne na 
najbližšiu nižšiu rýchlosť stierania.
Ak sa rýchlosť vozidla zvýši, rýchlosť 
stierania sa vráti na pôvodnú manuálne 
nastavenú hodnotu. 
Posunutím páčky stieračov počas 
prevádzky sa systém vypne. 
Ak vozidlo opäť spomalí na rýchlosť 
chôdze alebo zastaví, systém sa znova 
aktivuje.

AUTOMATICKÉ STIERAČE

POZOR

Nezapínajte automatické stierače 
v suchom počasí. Senzor dažďa je 
veľmi citlivý na nečistoty a ak sú na 

čelnom skle čiastočky špiny, hmla alebo 
doň narazí hmyz, mohli by sa spustiť 
stierače.

Lišty stieračov vymeňte hneď, ako 
začnú nechávať pásy vody alebo 
rozmazané škvrny na čelnom 

skle alebo ak úplne neodstránia vodu 
z čelného skla. Ak sa lišty nevymenia, 
senzor dažďa bude nepretržite 
zaznamenávať vodu na čelnom skle. 
To spôsobí nepretržité stieranie, aj keď 
väčšina skla už bude suchá.

V mrazivých poveternostných 
podmienkach dbajte na to, aby 
čelné sklo bolo pred zapnutím 

automatického stierania úplne 
odmrazené.

Pred vjazdom do umývacej linky 
pre vozidlá vypnite automatické 
stieranie.

Stierače a ostrekovače
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 Stierače a ostrekovače

A Nízka citlivosť

B Zapnuté

C Vysoká citlivosť
Ak zapnete automatické stierače, 
stierače nezačnú cyklus, kým 
neidentifikujú vodu na čelnom skle. 
Senzor dažďa bude priebežne merať 
množstvo vody na čelnom skle 
a automaticky nastaví rýchlosť stieračov.
Citlivosť senzora dažďa nastavte 
pomocou otočného kolieska. Pri 
nízkej citlivosti sa stierače spustia, keď 
senzor zistí väčšie množstvo vody na 
čelnom skle. Pri vysokej citlivosti sa 
stierače spustia, keď senzor zistí menšie 
množstvo vody na čelnom skle.

OSTREKOVAČE ČELNÉHO 
SKLA

UPOZORNENIE

Neuvádzajte ostrekovač do chodu 
na dobu dlhšiu než 10 sekúnd 
a nikdy ho nezapínajte, ak je 

nádržka prázdna.

Keď stlačíte tlačidlo na konci páčky, 
ostrekovač bude pracovať spoločne so 
stieračmi.
Po uvoľnení tlačidla budú stierače ešte 
krátku dobu v činnosti.

STIERAČ A OSTREKOVAČE 
ZADNÉHO SKLA

Prerušované stieranie

Potiahnite páčku smerom k volantu.

Stieranie pri zaradenom 
spätnom chode
Zadný stierač sa po zaradení spätného 
chodu aktivuje automaticky, ak:

už zadný stierač nie je zapnutý, •
páčka stieračov je v polohe  • A, B, C 
alebo D a
predné stierače sú v prevádzke (sú  •
nastavené v polohe B).

Zadný stierač bude kopírovať interval 
stierania predných stieračov (pri 
prerušovanom alebo normálnom 
stieraní).
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Stierače a ostrekovače

Ostrekovač zadného skla

UPOZORNENIE

Neuvádzajte ostrekovač do chodu 
na dobu dlhšiu než 10 sekúnd 
a nikdy ho nezapínajte, ak je 

nádržka prázdna.

Keď páčku potiahnete smerom 
k volantu, ostrekovač bude pracovať 
spoločne so stieračmi.
Po vykonaní cyklu ostrekovania/ 
stierania stierače chvíľu počkajú a potom 
vykonajú ešte jedno stieranie aby vyčistili 
čelné sklo.
Po uvoľnení páčky budú stierače ešte 
krátku dobu v činnosti.

NASTAVENIE TRYSIEK 
OSTREKOVAČOV 
ČELNÉHO SKLA

Guľôčkové trysky je možné nastaviť 
špendlíkom.

OSTREKOVAČE 
SVETLOMETOV
Systém ostrekovačov hlavných 
svetlometov pracuje vtedy, ak sú 
zapnuté hlavné svetlomety a použije sa 
ostrekovač čelného skla.

Poznámka: Ostrekovače svetlometov 
sa nezapnú pri každom stlačení tlačidla, 
aby sa nádržka na ostrekovaciu 
kvapalinu príliš rýchlo nevyprázdnila.
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 Stierače a ostrekovače

KONTROLA GUMIČIEK 
STIERAČOV

Bruškom prsta skontrolujte, či hrany 
stieracích gumičiek na stieračoch nie sú 
drsné.
Lišty stieračov očistite vodou a mäkkou 
špongiou.

VÝMENA GUMIČIEK 
STIERAČOV

Lišta stierača čelného skla

Zdvihnite rameno stierača. Nastavte lištu 
kolmo k ramenu stierača. Oddeľte ju od 
ramena a vymeňte ju.

Lišta stierača zadného skla
Zdvihnite ramienko stierača a lištu 
stierača nastavte kolmo k ramienku. 
Na uvoľnenie stlačte poistný jazýček, 
uvoľnite lištu a vytiahnite rameno 
v opačnom smere.
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OVLÁDACIE PRVKY 
OSVETLENIA

Polohy ovládacích prvkov 
osvetlenia

A Vypnuté

B Obrysové a koncové svetlá

C Svetlomety

D Predné svetlá do hmly

E Zadné svetlá do hmly

F Parkovacie svetlá

Parkovacie svetlá

POZOR

Dlhé používanie parkovacích svetiel 
môže vybiť akumulátor.

Vypnite zapaľovanie.
Stlačte ovládaciu páčku osvetlenia 
smerom dnu a otočte ju do polohy F.

Diaľkové a tlmené svetlá

Potiahnite páčku úplne smerom 
k volantu, ak chcete prepnúť medzi 
diaľkovými a tlmenými svetlami.

Svetelná húkačka
Zľahka pritiahnite páčku k volantu.

Svetlá pre bezpečný príchod 
domov
Vypnite zapaľovanie a potiahnite páčku 
smerových svetiel úplne k volantu, aby 
ste zapli svetlomety. Budete počuť 
krátky tón. Svetlomety automaticky 
zhasnú po 3 minútach, ak sú otvorené 
niektoré dvere, alebo 30 sekúnd po 
zatvorení posledných dverí.
Ak sú všetky dvere zatvorené, otvorenie 
niektorých dverí v rozmedzí 30 sekúnd 
bude viesť k spusteniu časovača na 
3 minúty.
Svetlá pre bezpečný príchod domov 
môžete vypnúť buď opätovným 
potiahnutím páčky smerových svetiel 
smerom k volantu alebo otočením 
zapaľovania do polohy ON.

Osvetlenie
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AUTOMATICKÉ 
SVETLOMETY

Poznámka: Ak máte zapnuté 
automatické svetlomety, diaľkové svetlá 
môžete zapnúť‘ iba vtedy, keď funkcia 
automatických svetlometov zapla 
svetlomety. 
Svetlomety sa zapínajú a vypínajú 
automaticky v závislosti od vonkajšieho 
osvetlenia.

PREDNÉ SVETLÁ DO HMLY

UPOZORNENIE

Predné svetlá do hmly používajte 
iba pri podstatne zníženej 
viditeľnosti spôsobenej hmlou, 

snehom, alebo dažďom.

Poznámka: Nemôžete zapínať 
predné hmlové svetla, ak máte zapnuté 
automatické svetlomety.

ZADNÉ SVETLÁ DO HMLY

UPOZORNENIE

Zadné svetlá do hmly nepoužívajte, 
keď prší alebo sneží a viditeľnosť je 
viac ako 50 metrov.

Poznámka: Nemôžete zapínať 
zadné hmlové svetla, ak máte zapnuté 
automatické svetlomety.

NASTAVENIE 
SVETLOMETOV

Xenónové svetlomety
Xenónové svetlomety vám môže 
odborník nastaviť pre jazdu na ľavej 
alebo pravej strane vozovky.

Halogénové svetlomety
Pre nastavenie halogénových 
svetlometov pre jazdu na ľavej alebo 
pravej strane vozovky je možné použiť 
špeciálne fólie.

AFS svetlomety
Nastavenie svetlometov pre jazdu na 
ľavej alebo pravej strane vozovky:

 Osvetlenie
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Vyberte zostavu svetlometu z vozidla 
a zložte kryt. Pozrite časť Výmena 
žiaroviek (strana 60).

Svetlomety sa nastavujú pomocou 
páčky v jednotke svetlometu. Poloha 
1 je normálne nastavenie. Pre jazdu na 
opačnej strane vozovky zatlačte páku 
dole do polohy 2.

Po návrate zo zahraničia vráťte páku 
späť do polohy 1.

NASTAVENIE SKLONU 
SVETLOMETOV

Sklon svetlometov môžete upraviť 
v závislosti od zaťaženia vozidla.

Osvetlenie 

Odporúčané polohy nastavenia sklonu svetlometov

Záťaž

Poloha prepínačaOsoby Zaťaženie 
batožinového 

priestoru1Predné sedadlá Zadné sedadlá

1 - - 0

2 - - 0

2 3 - 1

2 3 Max 2

1 - Max 3
1 Pozrite časť Identifikačný štítok vozidla (strana 204). Pri ťahaní prívesu môže byť 
nutné nastaviť vyššie polohy ovládača (+1).
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VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ

Poznámka: V závislosti od zákonných 
nariadení a predpisov v krajine, pre 
ktorú bolo vozidlo vyrobené, výstražné 
svetlomety môžu začať pri prudkom 
zabrzdení blikať.

Umiestnenie symbolu: Pozrite časť 
Rýchly štart (strana 8).

 Osvetlenie
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Nastavenie svetiel AFS pri tlmených 
svetlách závisí od smeru a rýchlosti 
vozidla. Pri jazde v noci tak dochádza 
k zlepšenej viditeľnosti a zároveň je 
obmedzené oslnenie protiidúcich 
vodičov.
Svetlomety sa pohybujú, aj keď vozidlo 
stojí na mieste a otočí sa volantom. 
Aby sa zabránilo oslneniu protiidúcich 
vozidiel, pohybujú sa iba smerom na 
stranu spolujazdca.
Systém nie je funkčný, ak je vozidlo 
v kľude, ak sú zapnuté svetlá pre jazdu 
cez deň alebo pri zaradenom spätnom 
chode.

Ak chcete zariadenie AFS aktivovať so 
svetlami pre jazdu počas dňa, prepnite 
prepínač osvetlenia do polohy C. Pozrite 
časť Ovládacie prvky osvetlenia 
(strana 51).
Pri poruche systému sa na informačnom 
displeji objaví správa a kontrolka 
osvetlenia začne blikať. Pozrite časť 
Informačné hlásenia (strana 89). 
Svetlomety sa presunú do pevnej 
strednej polohy alebo do polohy 
tlmených svetiel. Nechajte systém čo 
najskôr skontrolovať.

 Osvetlenie

ADAPTÍVNY SYSTÉM PREDNÉHO OSVETLENIA VOZIDLA 
(AFS)

A Bez AFS

B S AFS
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SMEROVÉ SVETLÁ

Poznámka: Jemne stlačte páčku 
hore alebo dole a smerové svetlá trikrát 
bliknú.

 Osvetlenie



 

57

OSVETLENIE INTERIÉRU 

Stropné osvetlenie

A Vypnuté

B Dverový kontakt

C Zapnuté
Ak nastavíte spínač do polohy B, pri 
otvorení dverí alebo dverí batožinového 
priestoru sa rozsvieti stropné 
osvetlenie. Ak necháte otvorené dvere 
pri vypnutom zapaľovaní, vnútorné 
osvetlenie po krátkej dobe automaticky 
zhasne, aby sa zabránilo vybitiu 
akumulátora vozidla. Pri opätovnom 
zapnutí osvetlenia na krátky čas zapnite 
zapaľovanie. 
Po vypnutí zapaľovania sa taktiež 
rozsvieti vnútorné osvetlenie. Po 
naštartovaní motora vnútorné osvetlenie 
po krátkej dobe automaticky zhasne.
 Ak pri vypnutom zapaľovaní nastavíte 
spínač do polohy C, vnútorné osvetlenie 
sa rozsvieti. Po krátkej dobe osvetlenie 
automaticky zhasne, aby sa zabránilo 
vybitiu akumulátora vozidla. Pri 
opätovnom zapnutí osvetlenia na krátky 
čas zapnite zapaľovanie.

Svetlá na čítanie

Ak vypnete zapaľovanie, svetlá na čítanie 
po určitej dobe automaticky zhasnú, aby 
sa zabránilo vybitiu akumulátora vozidla. 
Pri opätovnom zapnutí osvetlenia na 
krátky čas zapnite zapaľovanie.

Osvetlenie kozmetických 
zrkadiel

A Vypnuté 

B Zapnuté
Ak vypnete zapaľovanie, osvetlenie 
kozmetického zrkadla po určitej dobe 
automaticky zhasne, aby sa zabránilo 
vybitiu akumulátora vozidla. Pri 
opätovnom zapnutí osvetlenia na krátky 
čas zapnite zapaľovanie.

Osvetlenie 
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DEMONTÁŽ  SVETLOMETU

1. Otvorte kapotu priestoru 
motora. Pozrite časť Otváranie 
a zatváranie kapoty (strana 165).

2. Odstráňte skrutku.
3. Rozpojte konektor elektrického 

vedenia.
4. Vyberte svetlomet.

 Osvetlenie
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DEMONTÁŽ  ZADNÉHO 
SVETLOMETU

3- a 5-dverové modely

1. Otvorte veko batožinového priestoru.
2. Odstráňte skrutky.
3. Rozpojte konektor elektrického 

vedenia.
4. Vyberte zadné svetlo.

Kombi

1. Otvorte veko batožinového priestoru.
2. Odstráňte skrutky.
3. Rozpojte konektor elektrického 

vedenia.
4. Vyberte zadné svetlo.

Kabriolet

1. Otvorte veko batožinového priestoru.
2. Sklopte koberček dozadu.
3. Zložte ochranné kryty matíc.
4. Rozpojte konektor elektrického 

vedenia.
5. Vyberte zadné svetlo.

Osvetlenie 
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VÝMENA ŽIAROVIEK

UPOZORNENIA

Vypnite svetlá a zapaľovanie. 

Pred výmenou nechajte žiarovku 
vychladnúť.

Ak je vaše vozidlo vybavene 
xenónovými svetlometmi, 
odporúčame vám požiadať 

o výmenu žiaroviek vášho predajcu. 
V opačnom prípade riskujete zranenie 
vysokým napätím.

POZOR

Nikdy sa nedotýkajte skla žiaroviek. 

Používajte iba žiarovky so správnou 
špecifikáciou. Pozrite časť Tabuľka 
žiaroviek (strana 70).

Poznámka: Pri výmene žiaroviek 
svetlometov, bočných svetiel alebo 
predných smerových svetiel budete 
musieť vymontovať svetlomet. Pozrite 
časť Demontáž svetlometu (strana 
58).

Poznámka: Pri výmene žiaroviek 
brzdových svetiel, koncových svetiel 
alebo zadných smerových svetiel 
budete musieť vymontovať zadný 
svetlomet. Pozrite časť Demontáž 
zadného svetlometu (strana 59). 

Poznámka: Nasledujúce pokyny 
popisujú, ako postupovať pri výmene 
žiaroviek. Pri montáži náhradných 
žiaroviek postupujte v opačnom poradí, 
ak nie je uvedené inak.

Svetlomety, tlmené svetlá
1. Vymontujte svetlomet. Pozrite 

časť Demontáž svetlometu 
(strana 58).

2. Demontujte kryt.
3. Rozpojte konektor elektrického 

vedenia.
4. Vyberte žiarovku.

Svetlomety, diaľkové svetlá
1. Vymontujte svetlomet. Pozrite 

časť Demontáž svetlometu 
(strana 58).

2. Demontujte kryt.
3. Rozpojte konektor elektrického 

vedenia.
4. Vyberte žiarovku.

Obrysové svetlá
1. Vymontujte svetlomet. Pozrite 

časť Demontáž svetlometu 
(strana 58).

 Osvetlenie
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2. Demontujte kryt.
3. Vyberte žiarovku a držiak žiarovky.
4. Vyberte žiarovku.

Predné smerové svetlá
1. Demontujte svetlomet. Pozrite 

časť Demontáž svetlometu 
(strana 58).

2. Otočte držiak žiarovky proti smeru 
hodinových ručičiek a vyberte ho.

3. Jemne zatlačte žiarovku do držiaka, 
otočte ju proti smeru hodinových 
ručičiek a vyberte ju.

Predné svetlá do hmly
Poznámka: S vozidlom ST a RS 
navštívte váš autorizovaný servis. 

Poznámka: Žiarovku nie je možné 
oddeliť z držiaka žiarovky.

Všetky vozidlá okrem modelov 
ST a RS

1. Pomocou vhodného nástroja 
opatrne demontujte kryt.

2. Vymontujte skrutky.

3. Rozpojte konektor elektrického 
vedenia.

4. Otočte držiak žiarovky proti smeru 
hodinových ručičiek a vyberte ho.

Osvetlenie 
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Bočné smerové svetlá

1. Otočte zrkadlo smerom dole tak 
ďaleko, ako je to možné. Pomocou 
vhodného nástroja opatrne uvoľnite 
príchytnú svorku.

2. Demontujte kryt.

3. Pomocou vhodného nástroja 
opatrne uvoľnite príchytnú svorku. 
Vyberte žiarovku a držiak žiarovky.

4. Vyberte žiarovku.

Osvetlenie okolia dverí

 Osvetlenie
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1. Otočte sklo zrkadla smerom dnu tak 
ďaleko, ako je to možné. Pomocou 
vhodného nástroja opatrne uvoľnite 
príchytnú svorku.

2. Vyberte svetlo.
3 Vyberte žiarovku.

Zadné svetlá - okrem 
kabrioletu
Poznámka: Vozidlá nemusia mať 
koncové svetlo, ak sú vybavené panelmi 
s LED. LED panel nie je diel s možnosťou 
servisu, pri poruche sa poraďte s vaším 
predajcom.

3- a 5-dverové modely

A Smerové svetlo 

B Brzdové a koncové svetlo
1. Vymontujte zadné svetlo. Pozrite 

časť Demontáž zadného 
svetlometu (strana 59).

2. Otočte držiak žiarovky proti smeru 
hodinových ručičiek a vyberte ho.

3. Vyberte žiarovku.

Zadné hmlové svetlo, svetlo 
spätného chodu

1. Opatrne demontujte svetlo.
2. Otočte držiak žiarovky proti smeru 

hodinových ručičiek a vyberte ho.
3. Vyberte žiarovku.

Osvetlenie 
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4-dverový model

A Brzdové svetlo

B Svetlo spätného chodu

C Smerové svetlo 

D Koncové svetlo a svetlo do 
hmly

1. Otvorte veko batožinového priestoru.
2. Uvoľnite príchytné svorky panelu 

obloženia a odstráňte obkladací 
panel.

3. Uvoľnite držiak žiarovky.
4. Jemne zatlačte žiarovku do držiaka, 

otočte ju proti smeru hodinových 
ručičiek a vyberte ju.

Kombi

A Brzdové a koncové svetlo

B  Smerové svetlo

C  Svetlo spätného chodu 
a svetlo do hmly

1. Vyberte zadné svetlo. Pozrite časť 
Demontáž zadného svetlometu 
(strana 59).

2. Odstráňte skrutky a odstráňte držiak 
žiarovky.

3. Jemne zatlačte žiarovku do držiaka, 
otočte ju proti smeru hodinových 
ručičiek a vyberte ju.

Zadné svetlá - kabriolet
Poznámka: Vozidlá nemusia mať 
koncové svetlo, ak sú vybavené panelmi 
s LED. LED panel nie je diel s možnosťou 
servisu, pri poruche sa poraďte s vaším 
predajcom.

Brzdové svetlá
1. Vymontujte zadné svetlo. Pozrite 

časť Demontáž zadného 
svetlometu (strana 59).

 Osvetlenie
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2. Otočte držiak žiarovky proti smeru 
hodinových ručičiek a vyberte ho.

3. Vyberte žiarovku.

Zadné smerové svetlá
1. Vymontujte zadné svetlo. Pozrite 

časť Demontáž zadného 
svetlometu (strana 59).

2. Otočte držiak žiarovky proti smeru 
hodinových ručičiek a vyberte ho.

3. Vyberte žiarovku.

Koncové svetlá
1. Vymontujte zadné svetlo. Pozrite 

časť Demontáž zadného 
svetlometu (strana 59).

2. Otočte držiak žiarovky proti smeru 
hodinových ručičiek a vyberte ho.

3. Vyberte žiarovku.

Zadné svetlá do hmly
1. Otvorte veko batožinového priestoru.

2. Otvorte obkladací panel.

3. Otočte držiak žiarovky proti smeru 
hodinových ručičiek a vyberte ho.

 Osvetlenie
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4 Vyberte žiarovku. 

Svetlá spätného chodu
1. Otvorte veko batožinového priestoru.

2. Otvorte obkladací panel.

3. Otočte držiak žiarovky proti smeru 
hodinových ručičiek a vyberte ho.

4. Vyberte žiarovku.

Stredné brzdové svetlo 

3-/5-dverové modely a kombi

1. Demontujte skrutky.
2. Vyberte svetlo.

3. Uvoľnite držiak žiarovky.
4. Vyberte žiarovku.

 Osvetlenie
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4-dverový model

1. Demontujte kryt.
2. Rozpojte konektor elektrického 

vedenia.
3. Uvoľnite držiak žiarovky.

4. Vyberte žiarovku. 

Kabriolet
1. Otvorte veko batožinového priestoru.

2. Vyberte obloženie veka 
batožinového priestoru.

3. Rozpojte konektor elektrického 
vedenia.

4. Uvoľnite držiak žiarovky.

5. Vyberte žiarovku.

Osvetlenie 
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Svetlo batožinového priestoru

1. Opatrne vypáčte svetlo.
2. Otočte držiak žiarovky proti smeru 

hodinových ručičiek a vyberte ho.
3. Vyberte žiarovku.

Osvetlenie EČ

1. Vymontujte skrutky.
2. Vyberte sklenené kryty.
3. Vyberte žiarovku.

Predné svetlo interiéru

Vozidlá s celoplošným poplašným 
zariadením

1. Opatrne vypáčte svetlo.
2. Vyberte sklenené kryty.

3. Vyberte žiarovku.

 Osvetlenie
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Vozidlá s poplašným zariadením 
triedy 1

1. Opatrne vypáčte svetlo.
2. Vyberte sklenené kryty.

3. Vyberte žiarovku. 

Predné svetlá na čítanie

1. Opatrne vypáčte svetlo.
2. Otočte držiak žiarovky proti smeru 

hodinových ručičiek a vyberte ho.

3. Vyberte žiarovku.

Osvetlenie kozmetických 
zrkadiel

1. Opatrne vypáčte svetlo.
2. Vyberte žiarovku.

Osvetlenie 
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TABUĽKA ŽIAROVIEK

Žiarovka Výkon (watt)

Osvetlenie okolia dverí 5

Koncové a brzdové svetlo (3-/5-dverové modely 
a kombi) 5/21

Brzdové svetlo 21

Stredné brzdové svetlo 5

Koncové svetlo a svetlo do hmly (4-dverový model) 5/21

Predné smerové svetlo 21

Predné svetlo do hmly 35 (H8)

Svetlomety, tlmené svetlá 55 (H7)

Svetlomety, diaľkové svetlá 55 (H1)

Vnútorné osvetlenie 10

Svetlo batožinového priestoru 5

Osvetlenie EČ 5

Svetlo na čítanie 5

Zadné smerové svetlo 21

Zadné svetlo do hmly 21

Svetlo spätného chodu 21

Obrysové svetlo 5

Bočné smerové svetlá 5

Bočné smerové svetlo na vonkajšom spätnom zrkadle 5

Koncové svetlo (kabriolet) 5

Osvetlenie kozmetického zrkadla 5

 Osvetlenie
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ELEKTRICKY OVLÁDANÉ 
OKNÁ

UPOZORNENIE

Nepoužívajte elektrické ovládanie 
okien, kým nie sú voľné a bez 
prekážok.

Poznámka: Ak sa počas krátkej 
doby systém ovládania okien používa 
často, môže sa na určitú dobu 
vyradiť z prevádzky, aby sa zabránilo 
poškodeniu prehriatím.
Po zapnutí zapaľovania sú elektricky 
ovládané okná funkčné.

Globálne otváranie 
a zatváranie
Pomocou funkcie globálneho otvárania 
a zatvárania je možné obsluhovať 
elektricky ovládané okná a to aj pri 
vypnutom zapaľovaní. Pozrite časť 
Zámky (strana 33).

Spínače na dverách vodiča
Všetky okná môžete ovládať pomocou 
spínačov umiestnených na obložení 
dverí vodiča.

Automatické otváranie 
a zatváranie okien
Stlačte alebo zdvihnite spínač do druhej 
fázy mikropohybu a úplne ho uvoľnite. 
Na zastavenie pohybu okna znovu 
krátko stlačte alebo podvihnite tlačidlo. 

Poznámka: Na kabriolete funkcia 
automatického zatvárania nie je 
dostupná pre zadné štvrtinové okná.

Bezpečnostný spínač pre 
zadné okná
Poznámka: Zadné okná je vždy možné 
ovládať ovládačmi na dverách vodiča.

Spínač na dverách vodiča vyraďuje 
z činnosti zadné spínače elektricky 
ovládaných zadných okien. 
Po vyradení z činnosti sa kontrolka 
na spínači rozsvieti a kontrolky na 
spínačoch zadných okien zhasnú.

Funkcia proti privretiu

UPOZORNENIE

Neopatrné zatváranie okien môže 
vyradiť ochrannú funkciu a spôsobiť 
zranenia.

Ak narazia elektricky ovládané okná pri 
zatváraní na prekážku, automaticky sa 
zastavia a vrátia sa o kúsok späť.

Okná a zrkadlá
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Vyradenie funkcie proti privretiu

POZOR

Keď sa okno zatvára tretíkrát, 
funkcia proti privretiu sa vypne. 
Uistite sa, že pri zatváraní okien 

nebránia pohybu žiadne prekážky.

Na prekonanie tejto ochrannej funkcie 
pri odpore, napríklad v zime, postupujte 
nasledovne:
1. Dvakrát zavrite okno, až po bod 

odporu a nechajte ho vrátiť sa späť.
2. Zavrite okno tretíkrát až po bod 

odporu. Funkcia proti privretiu sa 
vyradí z činnosti a okno nie je možné 
zatvoriť automaticky. Okno prekoná 
odpor a je možné ho úplne zatvoriť.

3. Ak sa okno nezavrie po treťom 
pokuse, nechajte ho skontrolovať 
v odbornom servise.

Nastavenie pamäte elektricky 
ovládaných okien

UPOZORNENIE

Funkcia proti privretiu bude 
vyradená z činnosti, kým sa pamäť 
nevynuluje.

Po dočasnom odpojení akumulátora od 
vozidla musíte znovu nastaviť pamäť pre 
každé okno zvlášť.

Poznámka: Na vozidlách kabriolet 
pred vykonaním nasledujúceho postupu 
sa musia strecha a dvere úplne uzavrieť.
1. Podržte spínač zdvihnutý, kým sa 

okno úplne nezatvorí.
2. Uvoľnite spínač.
3. Podržte spínač zdvihnutý niekoľko 

sekúnd.

4. Stlačte a podržte spínač stlačený, 
kým sa okno úplne neotvorí.

5. Uvoľnite spínač.
6. Podržte spínač zdvihnutý, kým sa 

okno úplne nezatvorí.
7. Otvorte okno a skúste ho 

automaticky zatvoriť.
8. Ak sa okno automaticky neuzavrie, 

vynulujte a znovu nastavte pamäť 
a postup opakujte.

VONKAJŠIE ZRKADLÁ 

UPOZORNENIE

Dávajte pozor, aby ste mylne 
neodhadli väčšiu vzdialenosť 
objektov pozorovaných 

v konvexnom zrkadle. Objekty 
pozorované v týchto zrkadlách sa 
javia menšie a zdajú sa byť ďalej, než 
v skutočnosti sú.

Ručné sklápanie vonkajších 
zrkadiel 

Sklápanie
Zatlačte zrkadlo k sklu okna na dverách.

Odklápanie
Uistite sa, či sa zrkadlo pri návrate do 
pôvodnej polohy úplne zaistilo v držiaku.

 Okná a zrkadlá
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ELEKTRICKY OVLÁDANÉ 
VONKAJŠIE ZRKADLÁ

A Zrkadlo na ľavej strane

B Vypnuté

C Zrkadlo na pravej strane
Spínač je umiestnený na obkladovom 
paneli dverí vodiča.

Polohy sklápania zrkadla 

Na niektorých modeloch sa vonkajšie 
spätné zrkadlá vyhrievajú súčasne 
s vyhrievaním zadného skla.

Elektrické sklápanie zrkadiel

Poznámka: Ak sa počas krátkej 
doby systém sklápania zrkadiel 
používa často, môže sa na určitú dobu 
vyradiť z prevádzky, aby sa zabránilo 
poškodeniu prehriatím.
Ak chcete zrkadlá sklopiť/vrátiť späť, 
stlačte krátko tlačidlo. Ak sa pri pohybe 
zrkadiel stlačí tlačidlo znovu, zrkadlá sa 
zastavia a zmenia smer pohybu.

VNÚTORNÉ ZRKADLO

Sklopením zrkadla obmedzíte oslnenie 
pri jazde v noci.

Okná a zrkadlá
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AUTOMATICKÉ 
STMIEVANIE ZRKADLA

Zrkadlo s automatickým stmievaním 
automaticky aktivuje funkciu stmievania 
pri osvetlení jasným svetlom zozadu. 
Po zaradení spätného chodu sa táto 
funkcia automaticky vypne.

 Okná a zrkadlá
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UKAZOVATELE

Typ 1

A Otáčkomer

B Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny

C Palivomer

D Rýchlomer

E Informačný displej

Prístroje
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Typ 2 a 3

A Otáčkomer

B Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny

C Palivomer

D Rýchlomer

E Informačný displej

 Prístroje
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Focus ST a Focus RS

A Ukazovateľ teploty oleja

B Ukazovateľ tlaku 
turbodúchadla

C Ukazovateľ tlaku oleja

Ukazovateľ teploty chladiacej 
kvapaliny

Všetky vozidlá
Ukazuje teplotu chladiacej kvapaliny. Pri 
normálnej prevádzkovej teplote zostane 
ručička v strednom výseku.

POZOR

Nespúšťajte motor, kým sa príčina 
prehrievania neodstráni.

Ak sa ručička dostane do červeného 
poľa, motor sa prehrieva. Zastavte 
motor, vypnite zapaľovanie a po 
vychladnutí motora zistite príčinu 
problému. Pozrite časť Kontrola 
chladiacej kvapaliny (strana 179).

Ukazovateľ teploty oleja
Ukazuje teplotu motorového oleja.
Pri normálnej prevádzkovej teplote 
zostáva ručička v oblasti normálnej 
teploty.

Ak dosiahne červenú oblasť, motor sa 
prehrieva. Hneď, ako je to bezpečné, 
znížte otáčky motora, aby mohol 
motor vychladnúť. Ak budete jazdiť 
ďalej s vysokými otáčkami motora 
s ukazovateľom v červenej oblasti, 
otáčky motora sa automaticky znížia, 
aby sa predišlo poškodeniu motora.

Ukazovateľ tlaku 
turbodúchadla
Indikuje zvýšenie tlaku vzduchu v sacom 
potrubí, dodávaného turbodúchadlom.

Ukazovateľ tlaku oleja

UPOZORNENIE

Jazda s ukazovateľom tlaku oleja 
trvalo v červenej časti stupnice 
môže viesť k poškodeniu motora.

Poznámka: Pri studenom motore sa 
môže indikovať tlak oleja až 5 barov. 
To je normálne. Po zohriatí motora tlak 
oleja klesne.
Tento ukazovateľ indikuje tlak 
motorového oleje do odporúčaného 
bezpečného maxima 5 barov.
V priebehu normálnej jazdy sa 
indikovaný tlak oleja mení v závislosti od 
otáčok motora, zvyšuje sa pri náraste 
otáčok a klesá pri poklese otáčok 
motora. 
Ak tlak oleja klesne pod normálnu 
hodnotu, ukazovateľ tlaku oleja prejde 
do červenej časti stupnice a rozsvieti sa 
varovná kontrolka tlaku oleja na hlavnom 
prístrojovom paneli. Zastavte vozidlo, len 
čo to bude možné bezpečné vykonať, 
a ihneď vypnite motor. Skontrolujte 
hladinu oleja a ak to bude potrebné, 
doplňte ho. Pozrite časť Kontrola 
motorového oleja (strana 178).

Prístroje 
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Palivomer
Šípka vedľa symbolu pumpy ukazuje, 
na ktorej strane vozidla sa nachádza 
plniace hrdlo palivovej nádrže.

VAROVNÉ A SIGNALIZAČNÉ 
KONTROLKY
Na potvrdenie, že je systém funkčný, 
sa po zapnutí zapaľovania rozsvietia 
nasledujúce kontrolky:

ABS •
Vzduchový vak •
Brzdová sústava •
Otvorené dvere •
Motor •
Imobilizér motora •
Porucha systémov motora •
Pri poľadovici •
Zapaľovanie •
Tlak oleja •
Posilňovač riadenia •
Systém stability riadenia (ESP) •

Ak sa varovné alebo signalizačné 
kontrolky po zapnutí zapaľovania 
nerozsvietia, znamená to poruchu. 
Nechajte systém skontrolovať 
vyškoleným technickým personálom.

Varovná kontrolka ABS
Ak sa rozsvieti počas jazdy, 
indikuje poruchu. Nechajte 
systém skontrolovať 

vyškoleným technickým personálom. 
Budete pokračovať s normálnym 
brzdným účinkom (bez ABS), ale 
nechajte systém skontrolovať, hneď ako 
to bude možné.

Varovná kontrolka 
vzduchového vaku

Ak sa kontrolka rozsvieti počas 
jazdy,znamená to poruchu. 
Nechajte systém skontrolovať 

vyškoleným technickým personálom.

Varovná kontrolka brzdového 
systému

UPOZORNENIE

Postupne znižujte rýchlosť vozidla. 
Brzdy používajte s najvyššou 
opatrnosťou. Nestláčajte prudko 

brzdový pedál.

Rozsvieti sa po zatiahnutí 
parkovacej brzdy. Ak klesne 
hladina pod značku MIN, 

rozsvieti sa kontrolka hladiny brzdovej 
kvapaliny. Pozrite časť Kontrola 
brzdovej a spojkovej kvapaliny 
(strana 180).

UPOZORNENIE

Nechajte systém ihneď 
skontrolovať.

Ak sa počas jazdy rozsvieti výstražná 
kontrolka bŕzd spolu s výstražnou 
kontrolkou ABS, znamená to poruchu. 
Zastavte vozidlo, len čo to bude 
bezpečné a pred ďalšou jazdou 
nechajte systém skontrolovať.

Kontrolka tempomatu
Kontrolka tempomatu sa 
rozsvieti, keď ste nastavili 
rýchlosť pomocou tempomatu. 

Pozrite časť Používanie tempomatu 
(strana 137).

Kontrolka smerových svetiel
Počas činnosti bliká. Náhla 
zmena rýchlosti blikania 
indikuje prepálenie žiarovky 

niektorého smerového svetla. Pozrite 
časť Výmena žiaroviek (strana 60).

 Prístroje
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Výstražná kontrolka 
otvorených dverí

Výstražná kontrolka 
otvorených dverí sa rozsvieti, 
keď zapnete zapaľovanie 

a nemáte správne zatvorené dvere, 
kapotu alebo dvere batožinového 
priestoru.

Varovná kontrolka motora
Ak sa rozsvieti pri bežiacom 
motore, indikuje poruchu. Ak 
počas jazdy bliká, okamžite 

znížte rýchlosť vozidla. Ak ďalej 
bliká, vyhýbajte sa prudkému 
zrýchľovaniu a prudkému zníženiu 
otáčok. Motor bude ďalej pracovať, ale 
so zníženým výkonom. Nechajte systém 
ihneď skontrolovať.

POZOR

Ak sa varovná kontrolka motora 
rozsvieti v spojení s hlásením, 
nechajte systém čo najskôr 

skontrolovať.

Kontrolka predného svetla do 
hmly

Rozsvieti sa, ak sú zapnuté 
predné svetlá do hmly. 

Varovná kontrolka poľadovice

UPOZORNENIE

Aj keď sa teplota zvýši nad +4 °C, 
nie je zaručené, že vozovka je 
bez nebezpečenstva vyvolaného 

nepriaznivým počasím.

Rozsvieti sa, ak je vonkajšia 
teplota medzi +4 °C a +1 °C. Pri 
teplotách pod +1 °C svieti táto 

kontrolka červenou farbou.

Kontrolka žeravenia
Ak sa pred štartovaním 
rozsvieti kontrolka žeravenia 
motora, počkajte, kým 

nezhasne.

Kontrolka stretávacích svetiel
Kontrolka svieti, keď sú 
zapnuté stretávacie svetlá, 
alebo keď sú zapnuté 

obrysové a koncové svetlá.

Varovná kontrolka 
zapaľovania
Poznámka: Ak je napätie akumulátora 
príliš vysoké alebo príliš nízke, bude 
svietiť varovná kontrolka zapaľovania 
a vyhrievania čelného a zadného skla, 
nezávislé kúrenie a klimatizácia sa môžu 
automaticky zapnúť alebo vypnúť.

Ak sa rozsvieti počas jazdy, 
indikuje poruchu. Vypnite 
všetky zbytočné elektrické 

spotrebiče. Dajte systém ihneď 
skontrolovať odborníkom.

Varovná kontrolka nízkej 
hladiny paliva

Keď sa kontrolka rozsvieti, 
doplňte čo najskôr palivo.

Kontrolka diaľkových svetiel
Rozsvieti sa, ak sú zapnuté 
predné diaľkové svetlá. Pri 
použití svetelnej húkačky bude 

blikať.

Kontrolka pre zobrazovanie 
hlásení

Rozsvieti sa, keď sa na 
informačný displej ukladá nové 
hlásenie. Pozrite časť 

Informačné hlásenia (strana 89).

 Prístroje
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Varovná kontrolka tlaku oleja

POZOR

Nepokračujte v jazde, ak napriek 
správnemu stavu oleja svieti 
výstražná kontrolka tlaku oleja. Dajte 

systém ihneď skontrolovať odborníkom.

Ak kontrolka zostane po 
naštartovaní svietiť, prípadne 
sa rozsvieti počas jazdy, 

znamená to poruchu. Zastavte vozidlo, 
len čo to bude možné a vypnite motor. 
Skontrolujte stav motorového oleja. 
Pozrite časť Kontrola motorového 
oleja (strana 178).

Varovná kontrolka 
posilňovača riadenia

Rozsvieti sa pri poruche 
systému posilňovača riadenia. 
Riadenie bude úplne funkčné, 

avšak na otáčanie volantom budete 
musieť vynakladať väčšiu silu. Nechajte 
systém čo najskôr skontrolovať 
vyškoleným technickým personálom.

Kontrolka zadného svetla do 
hmly

Rozsvieti sa, ak sú zapnuté 
zadné svetlá do hmly.

Upozornenie zapnutia 
bezpečnostných pásov

Pozrite časť Signalizácia 
nezapnutých 
bezpečnostných pásov 

(strana 27).

Kontrolka preradenia
Rozsvieti sa pri informovaní, že 
preradenie na vyšší prevodový 
stupeň môže ušetriť palivo 

a znížiť emisie CO2. Kontrolka sa 
nerozsvieti počas prudkého zošliapnutia 
plynového pedála, brzdenia alebo počas 
zošliapnutia pedála spojky.

Varovná kontrolka riadenia 
stability (ESP)

Kontrolka pri svojej činnosti 
bliká. Ak nebliká alebo sa 
rozsvieti počas jazdy, znamená 

to poruchu. Dajte systém ihneď 
skontrolovať odborníkom.
Ak vypnete ESP, rozsvieti sa varovná 
kontrolka. Kontrolka zhasne, keď systém 
znovu zapnete alebo keď vypnete 
zapaľovanie.

ZVUKOVÉ VAROVANIA 
A SIGNÁLY

Automatická prevodovka
Ak nie je zvolená poloha P, zaznie pri 
otvorení dverí vodiča varovný tón.

Pri poľadovici

UPOZORNENIE

Aj keď sa teplota zvýši nad +4 °C, 
nie je zaručené, že vozovka je 
bez nebezpečenstva vyvolaného 

nepriaznivým počasím.

Pri nasledujúcich podmienkach zaznie 
varovný zvukový signál:

+4 °C alebo nižšie: varovanie pred  •
námrazou
0 °C alebo nižšie: nebezpečenstvo  •
zľadovatenej vozovky

Kľúč mimo vozidla 

Vozidlá s bezkľúčovým systémom
Ak je motor spustený a v interiéri vozidla 
sa už nenachádza pasívny kľúč, po 
zavretí dverí zaznie zvukový signál.

 Prístroje
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Zapnuté svetlá
Pri zapnutých vonkajších svetlách a po 
vypnutí zapaľovania a otvorení dverí 
vodiča zaznie varovný signál.

Nízky stav paliva
Pri nasledujúcich hodnotách dojazdu 
zaznie varovný zvukový signál: 80 km, 
40 km, 20 km, 0 km.

Upozornenie zapnutia 
bezpečnostných pásov

UPOZORNENIA

Potom, ako si vodič alebo 
spolujazdec vpredu zapol svoj 
bezpečnostný pás, zariadenie 

na upozornenie nezapnutých pasov 
zostáva v pohotovostnom režime. 
Znovu sa aktivuje, ak si vodič alebo 
spolujazdec pás odopne.

Nikdy si nesadajte na zapnutý 
bezpečnostný pás, aby ste 
zabránili funkcii tohto zariadenia. 

Zadržiavací systém môže pracovať 
správne, len ak majú cestujúci správne 
zapnuté bezpečnostné pásy.

Poznámka: Umiestnením 
predmetov na neobsadené sedadlo 
spolujazdca vpredu sa môžu spustiť 
senzory v sedadle a aktivovať signál 
nezapnutého bezpečnostného pásu, 
ak nie je bezpečnostný pás zapnutý.
Keď rýchlosť vozidla prekročí 23 km/h, 
zaznie zvukový signál signalizácie 
nezapnutého bezpečnostného pásu, ak 
zostal bezpečnostný pás vodiča alebo 
spolujazdca rozopnutý. Tento zvukový 
signál sa po ôsmich minútach vypne.

Zastavte vozidlo - činnosť 
strechy
Ak sa počas státia vyvolala činnosť 
otvárania alebo zatvárania strechy a vy 
začnete jazdiť, zaznie výstražné zvukové 
znamenie.

Prístroje
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

UPOZORNENIE

Ovládacie prvky informačného 
displeja nenastavujte počas jazdy.

Pomocou Informačného displeja 
a multifunkčnej páčky na stĺpiku riadenia 
môžete programovať rôzne systémy.

Ovládacie prvky

Typ 2 a 3
Otáčaním otočného ovládača sa 
môžete posúvať (rolovať) dostupným 
zobrazením v rámci ponuky (menu) 
a voliť nastavenia. Pri automatickom 
posune podržte otočný ovládač v hornej 
alebo dolnej polohe.

Stlačením a podržaním tlačidla SET/
RESET zvolíte podponuku a upravíte 
nastavenia. Ak sú aktivované všetky 
zvukové signály, zaznie na potvrdenie 
každého stlačenia tlačidla krátky zvukový 
signál.

 Informačné zobrazenia
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Štruktúra ponúk

(Nulovanie počítadla jázd)

(Správy)

(Nastavenie vozidl )a

( )ESP

(Hodiny)

(Nastavenie)

(Denné počítadlo kilometrov)
(Priemerná spotreba paliva)
(Priemerná rýchlosť)

(Všetko)

(Riadenie) (Štandardné)
(Športové)

(Komfortné)

(Nastavenie hodín)
(24-hodinový režim)
(12-hodinový režim)

(Displej)

(Konfigurácia)
(Obrazovka pomoci)

( )Rozhlasové informácie
(Telefónne info)

(Navigačné info) (Vždy vypnuté)

(Zapnuté privádzanie)

(Vždy zapnuté)

 Informačné zobrazenia
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 Informačné zobrazenia

(angličtina)

(nemčina)
(taliančina)
(francúzština)
(španielčina)

(turečtina)
(ruština)

(holandčina)
(poľština)

(švédčina)
(portugalčina)

(metrická)
(britská)

(Jazyk)

(Merná jednotka)

(Zvukové znamenie)

(Nízke množstvo paliva)
(Všeobecná výstraha)

(Všeobecná informácia)
(Pootvorené dvere)

(Aktivácia bezkľúčového systému)

(Prídavné kúrenie)
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Informačné zobrazenia 

(Čas 1 zapnutý)

(Nastav. času 1)
(Pondelok)
(Utorok)

(Streda)
(Štvrtok)

(Piatok)
(Sobota)

(Nedeľa)

(Nastav. času )2
(Pondelok)
(Utorok)

(Streda)
(Štvrtok)

(Piatok)
(Sobota)

(Nedeľa)

(Čas zapnutý)2

2

(Parkovacie kúrenie)

( )Nastav raz

( )Aktívny teraz

PALUBNÝ POČÍTAČ

Typ 2 a 3

Počítadlo najazdených kilometrov
Zaznamenáva celkový počet 
najazdených kilometrov vozidla.

Počítadlo kilometrov jazdy
Zaznamenáva najazdenú vzdialenosť 
jednotlivých jázd.

Vzdialenosť do vyprázdnenia 
nádrže
Udáva približnú vzdialenosť, ktorú vozidlo 
prejde so zostávajúcim palivom v nádrži. 
Zmeny spôsobu jazdy môžu spôsobiť 
kolísanie tejto hodnoty.

Okamžitá spotreba paliva
Udáva aktuálnu priemernú spotrebu 
paliva.

Priemerná spotreba paliva
Udáva priemernú spotrebu paliva od 
posledného vynulovania funkcie.

Priemerná rýchlosť
Udáva priemernú rýchlosť počítanú od 
posledného vynulovania funkcie.

Teplota vonkajšieho vzduchu
Zobrazuje teplotu vonkajšieho vzduchu.

Podržte „SET“ na nastavenie tlaku 
v pneum.
Rekalibruje systém na aktuálny tlak 
v pneumatikách. Pozrite časť Systém 
kontroly tlaku v pneumatikách 
(strana 198).

Menu
Vstup do hlavného menu. Pozrite časť 
Všeobecné informácie (strana 82).
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 Informačné zobrazenia

A Palubný počítač

B Počítadlo najazdených 
kilometrov

C Počítadlo kilometrov jazdy
Na palubnom počítači sa zobrazujú tieto 
informačné zobrazenia:

(Jazda)

(Vzdial. do vyprázdnenia nádrže)

(Okamžitá spotreba)

(Priemerná spotreba)

(Priemerná rýchlosť)

(Vonkajšia teplota)

(Podržte „SET“ na
nastavenie tlaku v pneum.)

(Menu)

Otáčaním otočného ovládača 
prechádzate jednotlivé zobrazenia 
palubného počítača.

Poznámka: Poloha zobrazení 
palubného počítača sa môže meniť 
v závislosti od druhu informácie 
zobrazenej na displeji.

Resetovanie palubného počítača 
pomocou hlavného menu
Ak chcete resetovať konkrétny displej:
1. Otočte otočný ovládač a zvýraznite 

položku Menu.
2. Stlačte tlačidlo SET/RESET.
3. Zvýraznite možnosť „Reset Trip“ 

(Resetovať jazdu).
4. Stlačte tlačidlo SET/RESET.
5. Zvýraznite funkciu, ktorú chcete 

resetovať.
6. Stlačte a podržte tlačidlo SET/

RESET.
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OSOBNÉ NASTAVENIA

Ponuka Car Setup (Nastavenie 
vozidla)
Poznámka: Kvôli bezpečnosti cestnej 
premávky vykonajte zmeny v ponuke 
Car Setup menu (Nastavenie vozidla), 
len ak vozidlo stojí. Ak je otvorená táto 
ponuka alebo niektorá z podponúk 
a vozidlo sa pohne, palubný počítač 
ponuku Car Setup automaticky ukončí.
Otáčaním otočného ovládača sa 
môžete posúvať (rolovať) v rámci 
ponuky a stlačením SET/RESET voliť 
podponuku alebo vykonať nastavenia.
Pomocou otočného ovládača sa 
presuňte na zobrazenie Car Setup 
a stlačte tlačidlo SET/RESET.

EHPAS personalizácia

Poznámka: Keď vozidlo stojí, 
pôsobenie posilňovača riadenia je 
optimalizované vo všetkých troch 
nastaveniach a príliš sa nelíšia.
Standard: Štandardné nastavenia 
vhodné pre všetky jazdné štýly.
Sport: Pôsobenie posilňovača 
riadenia je redukované. To vyhovuje 
športovejšiemu štýlu jazdy zvýšením 
spätnej väzby prostredníctvom volantu. 
Športové nastavenie je výhodné aj pre 
jazdu na poľadovici alebo zasneženej 
vozovke.
Comfort: Pôsobenie posilňovača 
riadenia je zvýšené. Volantom je možné 
otáčať ľahšie, preto nebudete musieť 
pôsobiť na volant tak veľkou silou.

ESP
Pre aktiváciu ESP zvoľte túto možnosť.

Nastavenie jazyka
Je možné vybrať si z jedenástich jazykov. 
Posunutím na toto zobrazenie pomocou 
otočného ovládača a stlačením tlačidla 
SET/RESET zvolíte žiadaný jazyk. 

Otočte otočným ovládačom, aby ste 
uložili nastavenie a opustili ponuku.

Nastavenie hodín
Poznámka: Tento displej sa nachádza 
iba vo vozidlách s programovateľným 
nezávislým kúrením, ale bez audio 
alebo navigačného systému Ford. Ak je 
vozidlo vybavené audiosystémom alebo 
navigačným systémom Ford, čas sa 
nastavuje na audio alebo navigačnom 
systéme. Pozrite samostatný návod pre 
audio alebo navigáciu.
Presuňte sa na toto zobrazenie 
pomocou otočného ovládača a stlačte 
tlačidlo SET/RESET. Zobrazenie hodín 
začne blikať a je možné ho nastaviť 
pomocou otočného ovládača. 
Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla 
SET/RESET a prejdite na nastavenie 
minút.
Rovnakým postupom nastavte minúty 
a dátum.
Po nastavení roku a stlačení 
SET/ RESET sa čas a dátum uložia.

Merné jednotky
Ak chcete prepínať medzi metrickými 
a britskými (imperiálnymi) jednotkami, 
posuňte sa na toto zobrazenie a stlačte 
tlačidlo SET/RESET.
Prepnutie merných jednotiek pomocou 
tohto zobrazenia ovplyvní nasledujúce 
zobrazenia:

Vzdialenosť do vyprázdnenia nádrže •
Priemerná spotreba paliva •
Okamžitá spotreba paliva •
Priemerná rýchlosť •
Vonkajšia teplota •
Zobrazenie teploty v automatickej  •
regulácii teploty.

Merné jednotky pre vonkajšiu teplotu 
a automatickú reguláciu teploty sa 
môžu prepnúť nezávisle od ostatných 
zobrazení. Pozrite časť Všeobecné 
informácie (strana 82).

Informačné zobrazenia 
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Programovanie nezávislého 
kúrenia
Pozrite časť Prídavné kúrenie 
(strana 101).
Na programovanie sa dostanete 
posunutím otočného ovládača 
a stlačením tlačidla SET/RESET.

Okamžité ovládanie
Ak chcete zapnúť programovateľné 
nezávislé kúrenie alebo kúrenie 
spaľujúce palivo, posuňte sa na toto 
zobrazenie a stlačte SET/RESET. 
Kurzor sa zmení na háčik. Háčik na 
tomto zobrazení potvrdzuje, že kúrenie 
je teraz aktivované a vykoná jeden 
vyhrievací cyklus.
Na displeji sa zobrazí AUX HEATER 
ON.
Ak chcete vypnúť programovateľné 
nezávislé kúrenie alebo kúrenie 
spaľujúce palivo počas vyhrievacieho 
cyklu, posuňte sa na toto zobrazenie 
a stlačte SET/RESET. Kurzor sa 
zmení na háčik. Háčik na tomto 
zobrazení potvrdzuje, že kúrenie je teraz 
deaktivované.
Na displeji sa zobrazí AUX HEATER 
OFF.

Programované časy

Poznámka: Naprogramovaný čas 
je čas, v ktorom chcete mať vozidlo 
vyhriate a pripravené pre jazdu, nie čas, 
keď sa kúrenie zapne.

Poznámka: Časy je potrebné 
programovať najmenej 70 minút pred 
časom, ktorý chcete nastaviť.

Poznámka: Čas a dátum musia byť 
správne nastavené na audiosystéme 
/ navigačnom systéme alebo na 
informačnom displeji. Pozrite časť 
Nastavenie hodín.
Pre nastavenie časov, kedy má byť 
vozidlo vyhriate, sú k dispozícii štyri 
funkcie:

Sedem dní v týždni
Pre každý jednotlivý deň v týždni je 
možné naprogramovať jeden alebo dva 
časy.

Päť dní v týždni
Pre dni od pondelka do piatka je možné 
naprogramovať jeden alebo dva časy.

Jeden deň v týždni
Pre každý jednotlivý deň v týždni je 
možné naprogramovať jeden alebo dva 
časy.

Ľubovoľný čas a dátum
Pre určitý deň v nasledujúcich 
12 mesiacoch od dátumu 
programovania je možné 
naprogramovať jeden čas. 

Postup programovania pre Seven 
days in the week (sedem dní 
v týždni), Five days in the week 
(päť dní v týždni) a Single day 
within week (jeden deň v týždni): 
V ponuke Auxiliary heater 
programming (programovanie 
nezávislého kúrenia) sa pomocou 
otočného ovládača posuňte na 
zodpovedajúce zobrazenie a stlačte 
tlačidlo SET/ RESET.
Pri programovaní funkcie Single day 
within week (jeden deň v týždni) 
zvoľte pomocou otočného ovládača 
deň a stlačte tlačidlo SET/RESET. 
Prvý programovaný čas začne blikať. 
Stlačte SET/RESET a začnú blikať 
hodiny.
Hodiny nastavte otočným ovládačom. 
Stlačte SET/RESET a začnú blikať 
minúty.
Minúty nastavte otočným ovládačom. 
Stlačte SET/RESET a začne blikať 
druhý programovaný čas. Opakujte 
kroky pre nastavenie druhého 
programovaného času.

 Informačné zobrazenia
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Poznámka: Ak potrebujete len 
jeden naprogramovaný čas, zvoľte pri 
posúvaní medzi hodinami a minútami 
pomlčky. Tie sa zobrazujú medzi 
hodinami 23 a 00 a medzi minútami 
59 a 00. 
Po nastavení minút druhého 
programovaného času stlačte SET/
RESET; kurzor bude blikať.
Stlačte znovu SET/RESET a kurzor 
sa zmení na háčik. Háčik potvrdzuje, 
že časové rozvrhy sú teraz uložené do 
pamäte a že programovateľné kúrenie 
vyhreje vozidlo v nastavených časoch. 

Poznámka: Funkcie Seven days in 
the week (sedem dní v týždni), Five 
days in the week (päť dní v týždni) 
a Single day within week (jeden deň 
v týždni) nie je možné zvoliť súčasne, 
pretože pre každý deň je možné 
naprogramovať len jednu skupinu časov.
Ak sú pre jednu z týchto funkcií 
uložené a aktivované programované 
časy potvrdené háčikom, pri dvoch 
zostávajúcich funkciách sa zobrazí 
symbol zámku, znamenajúci, že 
tieto funkcie nie je možné aktivovať. 
Ak si želáte aktivovať niektorú zo 
zostávajúcich funkcií, deaktivujte 
najskôr funkciu, ktorá je práve aktívna, 
zmazaním háčika.
Pred deaktiváciou funkcie otvorte 
príslušnú programovú ponuku a stlačte 
niekoľkokrát SET/RESET, kým háčik 
nezačne blikať. Na zmazanie háčika 
a deaktiváciu funkcie stlačte znovu  
SET/RESET.

Postup programovania pre Any 
time and date (ľubovoľný čas 
a dátum)
V ponuke Auxiliary heater 
programing (programovanie 
nezávislého kúrenia) sa pomocou 
otočného ovládača posuňte na 
zodpovedajúce zobrazenie a stlačte 
tlačidlo SET/RESET. 

Hodiny začnú blikať. 
Hodiny nastavte otočným ovládačom. 
Stlačte SET/RESET a začnú blikať 
minúty.
Rovnakým postupom nastavte minúty, 
mesiac a deň.
Po nastavení dňa stlačte SET/RESET 
a kurzor bude blikať.
Na potvrdenie stlačte SET/RESET. 
Kurzor sa zmení na háčik. Háčik 
potvrdzuje, že časový rozvrh je 
teraz uložený do pamäte a že 
programovateľné kúrenie vyhreje vozidlo 
v nastavenom čase. 
Pred deaktiváciou funkcie otvorte 
túto programovú ponuku a stlačte 
niekoľkokrát SET/RESET, kým háčik 
nezačne blikať. Na zmazanie háčika a 
deaktiváciu funkcie stlačte znovu SET/
RESET.

Deaktivácia zvukových 
signálov
Nasledujúce zvukové signály je možné 
deaktivovať:

Výstražná kontrolka nízkej hladiny  •
paliva.
Všeobecné výstražné hlásenia. •
Všeobecné informačné hlásenia. •
Nesprávne zatvorené dvere. •

INFORMAČNÉ HLÁSENIA 

Informačné zobrazenia
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Ak chcete potvrdiť a odstrániť niektoré 
hlásenia z informačného displeja, stlačte 
tlačidlo SET/RESET. Ostatné hlásenia 
po krátkom čase zmiznú automaticky.
Pri bloku prístrojov typu 2 a 3 je 
potrebné potvrdiť niektoré hlásenia skôr, 
ako budete môcť vstúpiť do menu.

Indikátor hlásení
Indikátor hlásení sa rozsvieti na 
doplnenie niektorých hlásení. 
Bude mať červenú alebo 

oranžovú farbu, v závislosti od 
závažnosti hlásenia, a ostane zapnutý, 
kým nenapravíte príčinu hlásenia.

Symboly hlásení
Pozrite Príručku majiteľa.

Nechajte systém skontrolovať 
pri nasledujúcom servise.

Nechajte systém skontrolovať 
čo najskôr.

Zastavte vozidlo čo najskôr na 
bezpečnom mieste.

Zobrazenie aktuálnych hlásení

Typ 2 a 3
1. Pomocou otočného ovládača 

prejdite na toto zobrazenie a stlačte 
tlačidlo SET/RESET.

2. Pomocou otočného ovládača 
prechádzajte dostupnými hláseniami.

3. Stlačením tlačidla SET/RESET 
potvrďte hlásenie a vystúpte z menu.

 Informačné zobrazenia

Sklápacia strecha kabrioletu

Správa Výstražná 
kontrolka Systém

Stop vehicle - Roof operation 
(Zastavte vozidlo - činnosť 
strechy)

červená

Zastavte vozidlo - činnosť strechy. 
Počas státia sa vyvolala činnosť 
otvárania alebo zatvárania strechy 
a vy ste začali jazdiť.

Close luggage comp. separator 
(Zatvorte oddeľovač 
batožinového priestoru)

oranžová

Rozviňte oddeľovač 
batožinového priestoru alebo 
zatvorte veko batožinového 
priestoru

Roof needs engine running 
(Strecha potrebuje spustený 
motor)

oranžová Naštartujte motor.

Roof malfunct. service reqd. 
(Potrebný servis pre činnosť 
strechy)

oranžová

Trvalá porucha systému. 
Nechajte si vozidlo skontrolovať 
vyškoleným technickým 
personálom.
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Správa Výstražná 
kontrolka Systém

Complete roof operation 
(Dokončite činnosť so strechou) oranžová

Postup otvárania alebo zatvárania 
nie je dokončený. Vyklápacia 
strecha nie je uzamknutá. Stlačte 
spínač vyklápacej strechy, kým sa 
postup nedokončí.

Roof operating (Činnosť strechy) - Informácia o stave.

Doors open (Otvorené dvere)

Správa Výstražná 
kontrolka Systém

Driver door open (Otvorené dvere 
vodiča) červená Zámky

Driver side rear door open 
(Otvorené zadné dvere na strane 
vodiča)

červená Zámky

Passenger door open (Otvorené 
dvere spolujazdca) červená Zámky

Passenger side rear door open 
(Otvorené zadné dvere na strane 
spolujazdca)

červená Zámky

Luggage comp. open (Batožinový 
priestor otvorený) červená Zámky

Bonnet open (Kapota otvorená) červená Zámky

Door ajar close door (Dvere 
otvorené - zavrite dvere) oranžová Zámky. Pred naštartovaním 

vozidla zavrite všetky dvere.

Bezkľúčový systém

Správa Výstražná 
kontrolka Systém

Porucha imobilizéra červená Bezkľúčový systém

Porucha riadenia červená

Vozidlo budete môcť naštartovať 
LEN maximálne päťkrát alebo 
na obdobie do 56 hodín, 
potom sa vozidlo nebude dať 
naštartovať. Systém nechajte čo 
najskôr skontrolovať vyškoleným 
technickým personálom.

Key not detected (Nie je zistený 
kľúč) oranžová

Bezkľúčový systém. Pozrite 
časť Bezkľúčový systém 
(strana 37).

Informačné zobrazenia
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Správa Výstražná 
kontrolka Systém

Key outside car (Pasívny kľúč 
mimo vozidla) oranžová

Bezkľúčový systém. Pozrite 
časť Bezkľúčový systém 
(strana 37).

Remote key battery low (Vybitá 
batéria v kľúči) oranžová

Vymeňte batériu. Pozrite časť 
Výmena batérie diaľkového 
ovládača (strana 30).

Porucha riadenia -
Systém nechajte skontrolovať 
vyškoleným technickým 
personálom.

To start press brake (Pri štartovaní 
motora zošliapnite brzdu) - Bezkľúčový systém

To start press clutch (Pri 
štartovaní motora zošliapnite 
spojku)

- Bezkľúčový systém

Osvetlenie

Správa Výstražná 
kontrolka Systém

Brake light fault (Porucha 
brzdového svetla) červená

Spínač brzdového svetla. Vozidlo 
je stále pojazdné. Automatickú 
reguláciu rýchlosti (tempomat) 
však nie je možné zapnúť. Systém 
nechajte čo najskôr skontrolovať 
v odbornom servise.

Adaptive front light failure 
(Porucha adaptívnych predných 
svetlometov)

oranžová Adaptívny systém predného 
osvetlenia vozidla (AFS)

Údržba

Správa Výstražná 
kontrolka Systém

High engine temperature (Vysoká 
teplota motora) červená Chladiaca sústava

Low brake fluid level (Nízka 
hladina brzdovej kvapaliny) červená Brzdy

Engine malfunction (Porucha 
motora) červená

Motor. Zastavte vozidlo, len čo to 
bude možné bezpečne vykonať, 
a ihneď vypnite motor. Nechajte 
sys tém skontrolovať v odbornom 
servise.

 Informačné zobrazenia
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Správa Výstražná 
kontrolka Systém

Acceleration reduced (Znížená 
akcelerácia) červená

Elektronické riadenie akcelerácie 
(EAC). S vozidlom je možné 
bezpečne jazdiť, ale akcelerácia 
bude podstatne znížená. 
Maximálna rýchlosť vozidla 
zostane zachovaná. Systém 
nechajte čo najskôr skontrolovať 
v odbornom servise.

Low washer fluid level (Nízka 
úroveň kvapaliny v ostrekovači) oranžová Ostrekovače skla

Service oil (Servis oleja) - Servisná kontrola

Posilňovač riadenia

Správa Výstražná 
kontrolka Systém

Power steering malfunction 
(Porucha systému posilňovača 
riadenia)

červená

Posilňovač riadenia. Riadenie 
bude úplne funkčné, avšak na 
volant budete musieť vynakladať 
väčšiu silu. Systém nechajte čo 
najskôr skontrolovať v odbornom 
servise.

Prevodovka

Správa Výstražná 
kontrolka Systém

Transm. overt. Press brake 
(Prevodovka prehriata. Stlačte 
brzdu)

červená

Za určitých prevádzkových 
okolností sa môže stať, že sa 
spojky v prevodovke prehrejú. 
V takom prípade musíte 
zošliapnuť brzdový pedál 
a zastaviť vozidlo, aby ste zabránili 
poškodeniu prevodovky. Zvoľte 
N (NEUTRAL) alebo P (PARK) 
a zatiahnite ručnú brzdu, kým 
prevodovka nevychladne 
a oznam na displeji nezhasne.

Informačné zobrazenia 
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Informačné zobrazenia

Správa Výstražná 
kontrolka Systém

Trans. Too hot. Press brake 
(Prevodovka príliš horúca, stlačte 
brzdu)

červená

Prevodovka sa prehrieva. Počas 
týchto extrémnych podmienok 
prevodovka vyradí rýchlosť, 
aby sa zabránilo jej poškodeniu. 
Nebudete môcť jazdiť, kým 
prevodovka nevychladne.

Transmission malfunction 
(Porucha prevodovky) oranžová Automatická prevodovka

Engagement in progress Press 
brake pedal (Prebieha radenie, 
zošliapnite pedál brzdy)

-

Pri nízkych vonkajších 
teplotách môže prevodovke 
po naštartovaní motora trvať 
niekoľko sekúnd, kým zaradí 
R (spätný chod) alebo D 
(jazda). Pridržte brzdový pedál 
zošliapnutý, kým hlásenia na 
displeji nezhasnú.

Move shifter to P (Posuňte páku 
do polohy P) - Automatická prevodovka

Systém kontroly tlaku v pneumatikách

Správa Výstražná 
kontrolka Systém

Check tyre pressures (Kontrola 
tlakov v pneumatikách) oranžová

Tlak v jednej alebo viacerých 
pneumatikách klesol. Čo najskôr 
skontrolujte tlak.

Tyre Press. Sys. malfunction (Tlak 
v pneumatike. Porucha systému.) oranžová

Trvalá porucha systému. Nechajte 
vozidlo skontrolovať vyškoleným 
technickým personálom.

Systém stability riadenia (ESP)

Správa Výstražná 
kontrolka Systém

ESP malfunction (Porucha ESP) oranžová

Systém stability riadenia (ESP). 
Nechajte vozidlo skontrolovať 
vyškoleným technickým 
personálom.



 

95

 Ovládanie klimatizácie

PRINCÍP FUNKCIE

Vonkajší vzduch
Nasávacie prieduchy pred čelným 
sklom vždy udržiavajte bez prekážok 
(sneh, lístie), aby ste umožnili systému 
klimatizácie efektívne fungovať.

Recirkulácia vzduchu

POZOR

Príliš dlhé používanie 
necirkulovaného vzduchu by mohlo 
spôsobiť zarosenie okien. Ak sa 

okná zarosia, použite nastavenie pre 
odmrazenie a odrosenie okien.

Vzduch v priestore pre cestujúcich sa 
bude recirkulovať. Do vozidla nebude 
prúdiť vonkajší vzduch.

Kúrenie
Výkon kúrenia závisí od teploty 
chladiacej kvapaliny.

Klimatizácia
Poznámka: Systém klimatizácie 
pracuje iba pri vonkajšej teplote nad 
4 °C. 

Poznámka: Ak používate klimatizáciu, 
spotreba paliva vášho vozidla bude 
väčšia.
Prúd vzduchu je nasmerovaný 
cez odparovač, kde sa ochladí. Zo 
vzduchu sa odstráni vlhkosť, aby 
sa zabránilo zahmlievaniu skiel. 
Výsledná skondenzovaná kvapalina je 
nasmerovaná mimo vozidlo a preto je 
normálne, ak uvidíte malú kaluž vody 
pod svojím vozidlom.

Všeobecné informácie 
pre ovládanie klimatizácie 
interiéru
Zavrite úplne všetky okná.

Vyhriatie interiéru vozidla
Nasmerujte prúd vzduchu do priestoru 
nôh. V chladnom alebo vlhkom počasí 
nasmerujte časť vzduchu na čelné sklo 
a na bočné sklá.

Ochladenie interiéru
Nasmerujte prúd vzduchu do priestoru 
tváre.

PRÍVODY VZDUCHU

MANUÁLNE OVLÁDANIE 
KLIMATIZÁCIE

Regulátor rozvodu vzduchu

A Čelné sklo

B Priestor pre nohy a čelné sklo
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C Priestor pre nohy

D Priestor tváre a nôh

E Priestor tváre

F Priestor tváre a čelné sklo
Ovládací prvok rozvodu vzduchu 
môžete nastaviť do ľubovoľnej polohy 
medzi symbolmi.

Ventilátor

A Vypnuté

Poznámka: Pri vypnutom ventilátore 
sa čelné sklo môže zarosiť.

Recirkulácia vzduchu

Stlačením spínača prepínate medzi 
vonkajším vzduchom a recirkulovaným 
vzduchom.

Rýchle ohriatie vnútorného 
priestoru

Vetranie

Ovládací prvok rozvodu, ventilátor 
a prívody vzduchu nastavte podľa 
individuálnych požiadaviek.

Klimatizácia

Zapnutie a vypnutie klimatizácie

Ak ventilátor vypnete, klimatizácia sa 
vypne. Keď ventilátor opäť zapnete, 
klimatizácia sa automaticky zapne.

Chladenie vonkajším vzduchom

 Ovládanie klimatizácie
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Rýchle ochladenie interiéru 
vozidla

Odmrazenie / odrosenie čelného 
skla

Keď teplota presahuje +4 °C, klimatizácia 
sa automaticky zapne. Ubezpečte 
sa, že ventilátor je zapnutý. Počas 
odmrazovania a odrosenia sa rozsvieti 
indikátor na spínači.
Ak ovládač rozvodu vzduchu nastavíte 
do inej polohy než A, indikátor A/C 
ostane rozsvietený.
Keď je ovládač rozvodu vzduchu 
nastavený do polohy A, môžete vypnúť 
a zapnúť klimatizáciu a recirkuláciu 
vzduchu.
V prípade potreby zapnite vyhrievanie 
okien. Pozrite si časť Vyhrievané okná 
a zrkadlá (strana 100).

Poznámka: Na odmrazenie alebo 
odrosenie zadných bočných okien 
nastavte druhý rad rozvodov vzduchu 
do polohy na odmrazenie a odrosenie. 
Pozrite časť Prívody vzduchu (strana 
95).

Zníženie vlhkosti vzduchu

Ovládanie klimatizácie
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Teplota, množstvo a rozdelenie vzduchu 
sa automaticky regulujú a nastavujú 
podľa jazdných a poveternostných 
podmienok. Jedným stlačením tlačidla 
AUTO zapnete automatický režim. 
Vaše vozidlo je vybavené systémom 
dvojzónového automatického riadenia 
klímy. Keď je systém v režime mono, 
všetky tepelné zóny sú pripojené k zóne 
vodiča. Keď vypnete režim mono, 
duálny systém vám umožní nastaviť 
rozdielnu teplotu pre stranu vodiča 
a stranu spolujazdca vpredu.

Poznámka: Nemeňte nastavenia, 
keď je interiér vozidla príliš horúci alebo 
chladný. Automatické ovládanie teploty 
sa automaticky nastaví podľa aktuálnych 
podmienok. Aby systém fungoval 
správne, musia sa stredné a bočné 
prívody vzduchu úplne otvoriť. 

Poznámka: Snímač slnečného 
svitu je umiestnený na hornej strane 
prístrojového panela. Nepokrývajte 
snímače žiadnymi predmetmi. 

Poznámka: Pri nízkych vonkajších 
teplotách, keď je systém nastavený 
v režime auto, prúd vzduchu bude 
smerovať na čelné sklo a na bočné sklá, 
pokiaľ je teplota motora nízka.

Poznámka: Automatická regulácia 
teploty v kombinácií s DVD-navigačným 
systémom Ford je popísaná 
v samostatnom návode.

Nastavenie teploty

Môžete nastaviť teplotu od 16 °C do 
28 °C v krokoch po 0,5 °C. V polohe 
LO (pod 16 °C) sa systém prepne na 
stále chladenie, v polohe HI (nad 28 °C) 
na stále kúrenie a nie je regulovaná 
stabilná teplota.
 

 Ovládanie klimatizácie

AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE
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Režim Mono
V režime mono sú nastavenia teplôt pre 
stranu vodiča i spolujazdca prepojené. 
Ak sa teplota nastaví pomocou 
otočných ovládacích prvkov na strane 
vodiča, vykoná sa nastavenie na tieto 
hodnoty aj na strane spolujazdca. 
V režime mono sa na pravom displeji 
zobrazuje MONO.

Vypnutie režimu Mono
Pomocou otočných ovládacích 
prvkov na strane spolujazdca zvoľte 
požadovanú teplotu pre stranu 
spolujazdca. Režim mono sa vypne a na 
displeji zhasne nápis MONO. Teplota 
na strane vodiča zostane bezo zmeny. 
Teploty na strane vodiča a spolujazdca 
je teraz možné nastaviť nezávisle od 
seba. Na displeji sa zobrazuje nastavenie 
teploty pre každú stranu. Môžete 
nastaviť rozdiel teplôt až do 4 °C. 

Poznámka: Ak nastavíte vyššiu teplotu 
než 4 °C, teplota na druhej strane sa 
nastaví tak, aby rozdiel teplôt zostal 4 °C. 

Poznámka: Ak sa jedna strana nastaví 
na HI alebo LO, potom sa na HI alebo 
LO nastavia obidve strany.

Opätovné zapnutie režimu 
Mono

Pri opätovnom zapnutí režimu mono 
stlačte tlačidlo MONO. Na displeji sa 
znovu zobrazí MONO a teplota na 
strane spolujazdca sa nastaví na teplotu 
pre stranu vodiča.

Ventilátor

Rýchlosť prúdenia vzduchu nastavíte 
pomocou tlačidiel.
Nastavenie ventilátora sa zobrazuje 
na displeji.
Pre návrat do režimu auto stlačte tlačidlo 
AUTO.

Rozvod vzduchu
Rozvod vzduchu nastavíte stlačením 
zodpovedajúceho spínača. Súčasne 
môžete nastaviť ľubovoľnú kombináciu 
nastavení.

A Priestor nôh

B Priestor tváre

C Čelné sklo
Po zvolení rozmrazovania a odrosenia 
čelného skla sa A, B a C automaticky 
vypnú a zapne sa klimatizácia. Do vozidla 
bude prúdiť vonkajší vzduch. Nemôžete 
zvoliť recirkuláciu.

Odmrazenie a odrosenie 
čelného skla

Stlačte tlačidlo pre rozmrazenie 
a odrosenie čelného skla. Do 
vozidla bude prúdiť vonkajší vzduch. 
Automaticky sa zvolí klimatizácia. Pokiaľ 
je ovládací prvok rozvodu vzduchu 
v tejto polohe, nie je možné zvoliť 
recirkuláciu vzduchu.

Ovládanie klimatizácie
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Rýchlosť ventilátora a teplota sa 
automaticky nastavia a nie je možné ich 
nastaviť manuálne. Ventilátor sa nastaví 
na vysoké otáčky a teplota na HI. 
Keď zvolíte rozmrazovanie a odrosenie 
čelného skla, vyhrievanie skiel sa 
automaticky zapne a po krátkom čase 
vypne.
Pre návrat do režimu auto stlačte tlačidlo 
AUTO.

Zapnutie a vypnutie 
klimatizácie

Klimatizácia sa zapína a vypína stlačením 
tlačidla A/C. Po vypnutí klimatizácie sa 
na displeji zobrazí A/C OFF. 
Po zapnutí klimatizácie sa na displeji 
zobrazí A/C ON.

Recirkulácia vzduchu

Stlačením tlačidla recirkulácie sa 
prepína medzi vonkajším vzduchom 
a recirkulovaným vzduchom.

Poznámka: Ak je systém v režime 
auto a teplota vnútorného aj vonkajšieho 
prostredia je dosť vysoká, systém 
automaticky zvolí recirkuláciu vzduchu, 
aby sa interiér čo najrýchlejšie ochladil. 
Po dosiahnutí zvolenej teploty sa systém 
automaticky prepne na nasávanie 
vonkajšieho vzduchu.

Vypínanie automatického 
ovládania klimatizácie

Stlačte tlačidlo OFF.

Stlačením tohto tlačidla sa vypne 
kúrenie, vetranie a klimatizačný systém 
a zvolí sa recirkulácia vzduchu.

VYHRIEVANÉ OKNÁ 
A ZRKADLÁ

Vyhrievané sklá
Vyhrievanie slúži na rýchle odstránenie 
námrazy a zarosenia čelného alebo 
zadného skla.

Poznámka: Vyhrievanie okien funguje 
len pri bežiacom motore.

Vyhrievané čelné sklo

Poznámka: Systém tiež odmrazí trysky 
ostrekovačov.

Vyhrievané zadné sklo

Vyhrievané vonkajšie zrkadlá
Elektricky nastaviteľné vonkajšie zrkadlá 
sú tiež vybavené vyhrievacím prvkom na 
odstránenie námrazy alebo zarosenia. 
Tento systém pracuje, ak je zapnuté 
vyhrievanie zadného skla.

 Ovládanie klimatizácie
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PRÍDAVNÉ KÚRENIE

Programovateľné prídavné 
kúrenie

UPOZORNENIA

Programovateľné prídavné kúrenie 
nesmie pracovať v uzavretých 
miestnostiach, na čerpacích 

staniciach alebo blízko zdrojov 
výbušných pár alebo prachov.

Programovateľné prídavné kúrenie 
by ste mali zapnúť, aspoň raz 
mesačne na 10 minút, po celý 

rok. To zabráni zadretiu motora kúrenia 
a vodného čerpadla.

Chladiaca kvapalina vo vašom 
vozidle by mala obsahovať aspoň 
10 % nemrznúcej zmesi, aby sa 

zabránilo hrdzaveniu systému.

Poznámka: Programovateľné 
nezávislé kúrenie pracuje iba vtedy, ak je 
v palivovej nádrži aspoň 7,5 l paliva.

Poznámka: Kúrenie závisí od teploty 
vonkajšieho vzduchu.

Poznámka: Keď programovateľné 
prídavné kúrenie pracuje, je možné, že 
spod vozidla vystupuje výfukový plyn. 
To je normálne.

Poznámka: Pri vozidlách s manuálne 
ovládanou klimatizáciou závisí vyhriatie 
priestoru pre cestujúcich od vonkajšej 
teploty, nastavenia ovládacích prvkov 
rozvodu vzduchu a ventilátora.
Programovateľné prídavné kúrenie 
pracuje nezávisle od vyhrievania vozidla 
chladiacou kvapalinou z motora. Palivo 
sa dodáva z palivovej nádrže vozidla. 

Pravidelné používanie 
programovateľného prídavného kúrenia 
poskytuje nasledujúce výhody:

Predhrieva interiér vozidla. •
Udržiava okná bez námrazy a bez  •
zarosenia.
Zamedzuje studeným štartom  •
a umožňuje motoru skôr dosiahnuť 
správnu teplotu.

Programovateľné prídavné kúrenie 
sa môže tiež použiť počas jazdy, aby 
pomohlo čo najskôr vyhriať interiér 
vozidla. 
Na ochranu pred vybitím akumulátora:

Keď programovateľne nezávislé  •
kúrenie vykoná jeden vyhrievací 
cyklus, ďalší naprogramovaný cyklus 
sa vykoná, iba ak bol medzitým 
naštartovaný motor vozidla.
Po vyhrievacom cykle by sa  •
s vozidlom malo jazdiť najmenej po 
dobu trvania vyhrievacieho cyklu.

Programovanie prídavného 
kúrenia
Nezávislé kúrenie sa programuje 
pomocou informačného displeja. 
Pozrite časť Informačné zobrazenia 
(strana 82).

Prídavné kúrenie
Prídavné kúrenie vznetového motora 
(elektrické kúrenie PTC) pomáha 
ohriať motor a interiér vozidla so 
vznetovým motorom. Zapína a vypína 
sa automaticky v závislosti od vonkajšej 
teploty, teploty chladiacej kvapaliny 
a zaťaženia alternátora.

Ovládanie klimatizácie 
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Palivové kúrenie
Palivové kúrenie pomáha ohriať 
motor a interiér vozidla vo vozidlách 
vybavených vznetovým alebo 
zážihovým motorom. Zapína a vypína 
sa automaticky v závislosti od vonkajšej 
teploty a teploty chladiacej kvapaliny, 
kým sa nedeaktivuje vodičom.
Keď je kúrenie spaľujúce palivo 
v prevádzke, na informačnom displeji sa 
zobrazí hlásenie.
Palivové kúrenie sa deaktivuje pomocou 
informačného displeja. Pozrite časť 
Informačné zobrazenia (strana 82).

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ 
STREŠNÉ OKNO

UPOZORNENIE

Pred manipuláciou s elektrickým 
ovládaním okien by ste sa mali 
uistiť, že sa v oknách nenachádzajú 

deti, zvieratá alebo predmety, ktoré 
by bránili otváraniu okien. V opačnom 
prípade by to mohlo viesť k vážnym 
zraneniam. Hlavná zodpovednosť leží 
na dospelých, aby nikdy nenechali dieťa 
a kľúče vo vozidle bez dozoru.

Poznámka: Ak sa počas krátkej doby 
systém ovládania používa často, môže 
sa na určitú dobu vyradiť z prevádzky, 
aby sa tak zabránilo poškodeniu 
prehriatím. 

Poznámka: Pomocou funkcie 
globálneho otvárania/zatvárania je 
možné elektricky ovládané okná 
a strešné okno ovládať aj pri vypnutom 
zapaľovaní. Pozrite časť Globálne 
otváranie a zatváranie (strana 39).
Existujú dva spôsoby otvárania 
strešného okna - zdvihnutie zadnej časti 
okna alebo posunutie strešného okna 
dozadu pod strechu. Strešné okno sa 
otvára a zatvára stlačením spínača.
Elektricky ovládané okná sú funkčné 
po zapnutí zapaľovania.
Strešné okno sa ovláda spínačom 
umiestneným medzi slnečnými clonami.

Otváranie a zatváranie 
strešného okna

A Zatváranie okna.

B Otváranie okna.

 Ovládanie klimatizácie
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Vyklopenie strešného okna

A Otváranie okna. 

B Zatváranie okna.

Automatické otváranie 
a zatváranie strešného okna
Poznámka: Pri automatickom otváraní 
sa strešné okno zastaví asi 8 cm od 
úplne otvorenej polohy. V tejto polohe 
sa zníži trepotavý hluk, ktorý je možné 
niekedy pri úplne otvorenom strešnom 
okne počuť. Strešné okno sa v tejto 
polohe automaticky zastaví, iba keď sa 
otvára v automatickom režime.
Aby sa strešné okno automaticky 
otvorilo alebo zatvorilo, stlačte 
zodpovedajúcu stranu spínača do druhej 
fázy mikropohybu a potom spínač úplne 
uvoľnite. Na zastavenie pohybu okna 
znovu krátko stlačte tlačidlo.
Po dosiahnutí zatvorenej polohy, sa 
strešné okno automaticky zastaví.

Ochrana proti zovretiu 
strešným oknom

UPOZORNENIA

Funkcia proti privretiu bude 
vyradená z činnosti, pokiaľ sa 
pamäť nenastaví. Neopatrné 

zatváranie okna môže spôsobiť 
zranenie.

Neopatrné zatváranie strešného 
okna môže vyradiť ochrannú 
funkciu proti zovretiu a spôsobiť 

zranenie.

Ak narazí elektricky ovládané strešné 
okno pri zatváraní na prekážku, 
automaticky sa zastaví a vráti sa o kúsok 
späť. 
Na prekonanie funkcie proti zovretiu, 
napríklad v zime, postupujte nasledovne:

UPOZORNENIE

Keď sa strešné okno zatvára 
tretíkrát, funkcia proti privretiu sa 
vypne. Uistite sa, že pri zatváraní 

okna nie sú v ceste žiadne prekážky.

Zavrite okno tretíkrát až po bod odporu. 
Funkcia proti zovretiu sa vyradí z činnosti 
a strešné okno nie je možné zatvoriť 
automaticky. Strešné okno prekoná 
odpor a je možné ho úplne zatvoriť. 
Pokiaľ sa strešné okno nezavrie po 
treťom pokuse, nechajte ho skontrolovať 
v odbornom servise.

Bezpečnostný režim 
strešného okna

UPOZORNENIE

Funkcia proti privretiu nie je počas 
vykonávania tohto postupu aktívna. 
Uistite sa, či pri zatváraní strešného 

okna nie sú v ceste žiadne prekážky.

Ovládanie klimatizácie
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Ak systém zistí poruchu, prejde do 
bezpečnostného režimu. Strešné 
okno sa bude pohybovať vždy iba 
asi 0,5 sekundy a potom sa opäť 
zastaví. Keď sa strešné okno prestane 
pohybovať, zavrite ho opakovanými 
stlačeniami tlačidla. Ak je zdvihnutá 
zadná časť strešného okna, úplne 
ju zdvihnite a potom strešné okno 
zavrite. Nechajte systém skontrolovať 
v odbornom servise.

Nové programovanie 
strešného okna

UPOZORNENIE

Funkcia proti privretiu nie je počas 
vykonávania tohto postupu aktívna. 
Uistite sa, či pri zatváraní strešného 

okna nie sú v ceste žiadne prekážky.

V prípade, ak sa strešné okno už riadne 
zatvára, vykonajte nové programovanie 
podľa nasledujúceho postupu:

Zadnú časť strešného okna skloňte  •
tak, ako je to len možné. Uvoľnite 
tlačidlo.
Podržte stlačené to isté tlačidlo  •
znovu na 30 sekúnd, kým neuvidíte, 
že sa strešné okno pohybuje.
Uvoľnite tlačidlo a ihneď ho znovu  •
stlačte. Strešné okno sa zavrie, 
úplne otvorí a potom znovu zavrie. 
Nestláčajte tlačidlo, kým strešné 
okno druhýkrát nedosiahne 
zatvorenú polohu.

Ak nie je tlačidlo trvalo stlačené, funkcia 
obnovenia sa preruší. Začnite postup 
vykonávať znovu od začiatku.

 Ovládanie klimatizácie
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SEDENIE V SPRÁVNEJ 
POLOHE

UPOZORNENIA

Nenastavujte sedadlá počas jazdy.

Len keď používate bezpečnostný 
pás správnym spôsobom, 
môže udržať telo v polohe, ktorá 

umožňuje, aby vzduchový vak dosiahol 
optimálny účinok.

Ak ich používate správnym spôsobom, 
sedadlo, opierka hlavy, bezpečnostný 
pás a vzduchové vaky vám poskytnú 
optimálnu ochranu v prípade nehody. 
Odporúčame vám:

seďte vo vzpriamenej polohe  •
so spodnou časťou chrbtice 
umiestnenou čo najďalej, ako je to 
možné,
neskláňajte operadlo v uhle väčšom,  •
než 30 stupňov,
nastavte opierky hlavy tak, aby horná  •
strana opierky bola v úrovni hornej 
časti hlavy a bola stále pohodlná,

udržiavajte dostatočnú vzdialenosť  •
medzi telom a volantom. 
Odporúčame udržiavať 
vzdialenosť medzi hrudnou kosťou 
a vzduchovým vakom minimálne 
250 mm,
volant držte s mierne pokrčenými  •
rukami,
ľahko pokrčte nohy tak, aby ste  •
mohli úplne stlačiť pedále,
ramennú časť bezpečnostného pása  •
umiestnite tak, aby prechádzal cez 
stred ramena a bedrovú časť tak, 
aby tesne obopínala boky.

Uistite sa, že vaša jazdná poloha je 
príjemná a že máte plnú kontrolu nad 
vozidlom.

MANUÁLNE NASTAVITEĽNÉ 
SEDADLÁ

Všetky vozidlá

UPOZORNENIA

Nepoužívate žiadne doplnkové 
poťahy na sedadlá, ktoré nie sú 
špeciálne navrhnuté pre sedadlá 

s bočnými vzduchovými vakmi. Tieto 
poťahy sa musia inštalovať riadne 
vyškoleným technickým personálom.

Nenastavujte sedadlá počas jazdy. 

 Sedadlá
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Posúvanie sedadiel dopredu 
alebo dozadu

Potiahnite páčku. Potraste sedadlom, 
aby sa zachytilo v úchyte.

Nastavenie bedrovej opierky

Nastavenie výšky sedadla vodiča

Každé potiahnutie alebo stlačenie páčky 
zdvihne alebo zníži výšku o malý kúsok.

Nastavenie sklonu operadla

Keď sa sedadlá posunú úplne dopredu, 
operadlá sa môžu úplne sklopiť.

 Sedadlá
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ELEKTRICKY 
NASTAVITEĽNÉ SEDADLÁ

2-cestné elektricky ovládané 
sedadlo

Sedadlá 
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6-cestné elektricky ovládané 
sedadlo

 Sedadlá



109

OPIERKY HLAVY

Nastavenie opierok hlavy 

UPOZORNENIA

Keď je zadné sedadlo obsadené 
cestujúcim, majte vždy zadnú 
opierku vysunutú.

Keď používate dopredu otočené 
detské bezpečnostné sedačky 
na zadnom rade sedadiel, vždy 

vyberte opierky hlavy z týchto sedadiel.

Nastavte opierky hlavy tak, aby jej horná 
strana bola v úrovni hornej časti hlavy.

Odstránenie opierok hlavy
Stlačte poistné tlačidlo a opierku hlavy 
vytiahnite.

ZADNÉ SEDADLÁ

UPOZORNENIA

Pri sklápaní operadiel sedadiel 
dávajte pozor, aby ste si medzi 
operadlo a rám sedadla nepricvikli 

prsty.

Ubezpečte sa, že sedadlá 
a operadlá sedadiel sú upevnené 
a plne zaistené do západiek.

UPOZORNENIE

Pri vyklápaní operadiel 
sedadiel nahor zaistite, aby 
boli bezpečnostné pásy pre 

cestujúceho viditeľné a nezachytili sa za 
sedadlom.

Sklopenie operadiel na 
zadných sedadlách

Zasuňte jazýčky bezpečnostných pásov 
do upevňovacích štrbín. 

Poznámka: Model Focus RS nemá 
stredovú opierku hlavy.
Zasuňte zadné opierky hláv. Pozrite časť 
Opierky hlavy (strana 109).

Sedadlá 
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Stlačte odisťovacie tlačidlo na operadle 
zadného sedadla a sklopte operadlo 
dopredu.

Zloženie sedákov a operadla 
dopredu

Zasuňte jazýčky bezpečnostných pásov 
do upevňovacích štrbín.
Zasuňte prsty medzi sedák a operadlo 
a sedák sklopte dopredu. 
Stlačte zadnú opierku(y) hlavy 
dole. Pozrite časť Opierky hlavy 
(strana 109).
Sklopte operadlo(á) dopredu.

Poznámka: Ak je vidieť červenú 
značku v uvoľňovacom tlačidle, operadlo 
nie je úplne upevnené. Operadlo uvoľnite 
a opakujte celý postup, až kým červená 
značka nebude viditeľná.

VYHRIEVANÉ SEDADLÁ

POZOR

Vyhrievanie sedadiel pri vypnutom 
motore spôsobuje vybíjanie 
akumulátora.

Vyhrievanie predných sedadiel sa ovláda 
otočnými ovládačmi umiestnenými 
na prístrojovej doske. Umiestnenie 
ovládačov pozrite v časti Rýchly štart 
(strana 8).
Maximálna teplota sa dosiahne po 
piatich až šiestich minútach. Teplota sa 
reguluje termostatom.
Vyhrievanie sedadla funguje, ak je spínač 
zapaľovania v polohe II.

 Sedadlá
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SLNEČNÉ ROLETY

Vytiahnite roletu hore a uchyťte ju za 
háčiky.

STMIEVAČ OSVETLENIA 
PRÍSTROJOV

ZAPAĽOVAČ CIGARIET

POZOR

Ak zásuvku používate pri vypnutom 
motore, môže sa vybiť akumulátor.

Nedržte teleso zapaľovača 
v zatlačenej polohe.

Poznámka: Zásuvku môžete použiť 
na napájanie 12-voltových spotrebičov, 
ktoré majú menovitý prúd maximálne 
15 ampérov. Používajte len doplnkové 
konektory Ford alebo konektory určené 
na použitie so zásuvkami vyhovujúcimi 
norme SAE.

Ak chcete použiť zapaľovač, zatlačte ho 
dnu a počkajte, pokiaľ sa automaticky 
vysunie.

POPOLNÍK

Vyprázdňuje sa vytiahnutím celého 
telesa popolníka.

Otvára sa potiahnutím krytu.
Pri vyprázdňovaní jemne potiahnite 
otvorený kryt a vytiahnite celý popolník.

Prvky pre vaše pohodlie
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PRÍDAVNÉ ELEKTRICKÉ 
ZÁSUVKY

POZOR

Ak zásuvku používate pri vypnutom 
motore, môže sa vybiť akumulátor.

Poznámka: Prídavná zásuvka 
zapaľovača sa môže používať pre 
12-voltové spotrebiče s maximálnym 
prúdovým odberom 10 ampérov. Na 
pripojenie prídavných spotrebičov 
používajte iba predpísanú zásuvku SAE 
z príslušenstva Ford.

Prídavné elektrické zásuvky sú 
umiestnené v stredovej konzole 
a v batožinovom priestore.

Menič napätia

POZOR

Ak zásuvku používate pri vypnutom 
motore, môže sa vybiť akumulátor.

Ak dióda LED nepretržite bliká, 
znova zasuňte zástrčku alebo 

vypnite zapaľovanie a znova ho zapnite.

Vypne sa, ak teplota prekročí  85 °C. 
Dióda LED raz blikne. Po ochladnutí 

sa znova automaticky zapne.

Neprekračujte maximálny výkon. 
V opačnom prípade dióda LED 

blikne dvakrát. Vytiahnite zástrčku 
a znova ju zasuňte.

POZOR

Ak dióda LED blikne 3- alebo 4-krát, 
nechajte systém skontrolovať 
vyškoleným technickým 

personálom.

Poznámka: Zásuvku môžete použiť na 
napájanie 230-voltových spotrebičov, 
ktoré majú maximálny výkon 150 wattov.

DRŽIAK NÁPOJOV

UPOZORNENIE

Nikdy neodkladajte horúce nápoje 
do držiaka nápojov, aby ste sa 
neobarili.

 Prvky pre vaše pohodlie
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PRÍRUČNÁ PRIEHRADKA 

Chladená príručná priehradka

Príručnú priehradku je možné chladiť 
použitím vzduchu z klimatizácie. 
Po zapnutí klimatizácie vzduch 
prichádzajúci do odkladacej priehradky 
ju bude ochladzovať. Po vypnutí 
klimatizácie vzduch prichádzajúci 
do odkladacej priehradky bude mať 
približne teplotu interiéru.
Prúd vzduchu je možné zastaviť, aby do 
interiéru vozidla nevnikal ochladzovaný 
vzduch.
Na zapínanie a vypínanie otočte ventil 
v príručnej priehradke.

STREDOVÁ KONZOLA
V závislosti od inštalovanej výbavy 
sa môžu do stredovej konzoly vášho 
vozidla zabudovať nasledujúce prvky:

Zapaľovač cigariet
Pozrite časť Zapaľovač cigariet 
(strana 111).

Popolník
Pozrite časť Popolník (strana 111).

Prídavná elektrická zásuvka
Pozrite časť Prídavné elektrické 
zásuvky (strana 112).

Adaptér pre mobilný telefón

Držiak nápojov
Pozrite časť Držiaky na poháre 
(strana 112).

Lakťová opierka vodiča

Prvky pre vaše pohodlie 
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Odkladacie priestory sú včlenené do 
lakťovej opierky a pod ňu.

Odkladacia priehradka

UPOZORNENIE

Nepoužívajte odkladaciu priehradku 
ako popolník.

ODKLADACIE PRIEHRADKY 

Predná odkladacia priehradka

UPOZORNENIE

Nikdy nejazdite s otvoreným 
krytom na prednej priehradke. 
Obmedzuje to váš výhľad cez 

čelné sklo. Pred jazdou sa vždy uistite, 
že kryt je správne zaistený.

Poznámka: Vyhnite sa ukladaniu 
predmetov citlivých na teplo do prednej 
priehradky.
Otvára sa vytiahnutím. Ak chcete 
priehradku zatvoriť, stlačte kryt, pokiaľ sa 
nezaistí.

 Prvky pre vaše pohodlie
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ZADNÁ LAKŤOVÁ OPIERKA

DRŽIAK NA OKULIARE

SNÍMAČ MÝTNEHO

Na vozidlách vybavených čelným 
sklom s tepelným filtrom by sa snímače 
mýtneho mali umiestniť tak, ako to 
ukazuje obrázok (všetky rozmery sú 
v milimetroch), ináč by sa mohla zhoršiť 
komunikácia so stanicou merania 
mýtneho. 
Snímač mýtneho by sa mal umiestniť 
na strane spolujazdca, aby vodičovi 
neprekážal vo výhľade (napr. na 
semaforoch).

MENIČ CD
Je umiestnený pod sedadlom 
spolujazdca.

ZÁSUVKA PRÍDAVNÉHO 
VSTUPNÉHO SIGNÁLU 
(AUX IN)
Zásuvka AUX IN je umiestnená 
v odkladacej priehradke. Pozrite 
samostatný návod.

 Prvky pre vaše pohodlie
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USB PORT

Pozrite samostatný návod.

 Prvky pre vaše pohodlie
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Všeobecné pokyny pre 
spúšťanie motora
Ak bol odpojený akumulátor, môže 
vozidlo počas prvých približne 
8 kilometrov po opätovnom pripojení 
akumulátora vykazovať nezvyčajné 
prevádzkové vlastnosti.
Je to spôsobené automatickým 
prispôsobovaním sa systému riadenia 
motora danému motoru. V priebehu 
tohto obdobia nie je potrebné 
znepokojovať sa akýmikoľvek 
neobvyklými jazdnými vlastnosťami.

Štartovanie vozidiel 
rozťahovaním alebo 
roztláčaním

UPOZORNENIE

Aby nedošlo k poškodeniu, 
nesmiete vozidlo štartovať 
roztláčaním alebo rozťahovaním. 

Použite štartovacie káble a pomocnú 
batériu. Pozrite časť Používanie 
štartovacích káblov (strana 186).

SPÍNAČ ZAPAĽOVANIA 

A Vozidlá bez bezkľúčového 
systému 

B Vozidlá s bezkľúčovým 
systémom

Polohy spínača zapaľovania 

Poloha 0

UPOZORNENIE

Nikdy nevracajte kľúč do polohy 0, 
kým je vozidlo v pohybe.

Zapaľovanie je vypnuté.

Poloha I
Riadenie je odblokované. Zapaľovanie 
a všetky hlavné elektrické obvody 
sú odpojené. Nenechávajte kľúč 
zapaľovania v tejto polohe príliš 
dlho, aby nedochádzalo k vybíjaniu 
akumulátorovej batérie.

Štartovanie motora
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Poloha II
Zapaľovanie je zapnuté, všetky 
elektrické obvody sú funkčné. Výstražné 
svetlá a kontrolky svietia. Toto je hlavná 
poloha kľúča počas jazdy a musí sa 
použiť aj v prípade, ak je vozidlo ťahané.

Poloha III
Motor štartéra je aktivovaný. Len čo 
motor naskočí, uvoľnite kľúč.

ZÁMOK NA STĹPIKU 
VOLANTU

UPOZORNENIE

Pred uvedením vozidla do pohybu 
vždy skontrolujte, či je uvoľnený 
zámok volantu.

Vozidlá bez bezkľúčového 
štartovania
Pre aktiváciu zámku riadenia:
1. Vyberte kľúč zo spínača zapaľovania.
2. Otočte volantom

Vozidlá s bezkľúčovým 
štartovaním
Vaše vozidlo je vybavené elektronicky 
riadeným zámkom volantu. Jeho funkcia 
je automatická.
K uzamknutiu volantu dôjde po uvedení 
vozidla do kľudu, vypnutí motora 
a vypnutí zapaľovania.
K odomknutiu volantu dôjde po zapnutí 
zapaľovania.

ŠTARTOVANIE 
ZÁŽIHOVÉHO MOTORA

Poznámka: Spúšťač je možné naraz 
používať maximálne 30 sekúnd.

Studený / teplý motor

Všetky vozidlá

POZOR

Pre štartovanie motora pri teplotách 
nižších než -20 °C otočte kľúč 
zapaľovania do polohy II na 

najmenej 1 sekundu. Tým sa zabezpečí 
vytvorenie maximálneho tlaku paliva.

Vozidlá s manuálnou prevodovkou

Poznámka: Nedotýkajte sa plynového 
pedála.
1. Úplne zošliapnite pedál spojky.
2. Naštartujte motor.

Vozidlá s automatickou 
prevodovkou

Poznámka: Nedotýkajte sa plynového 
pedála.
1. Zvoľte polohu pre parkovanie alebo 

neutrál.
2. Úplne zošliapnite pedál brzdy.
3. Naštartujte motor.

Všetky vozidlá
Ak sa motor v priebehu 15 sekúnd 
nerozbehne, počkajte chvíľku a postup 
zopakujte.
Ak sa motor nespustí ani po troch 
pokusoch, počkajte 10 sekúnd 
a postupujte podľa pokynov v časti 
Preplavený motor.
Ak máte problémy so spúšťaním motora 
pri teplotách pod -25 °C, stlačte pedál 
akcelerátora do 1/4 až 1/2 jeho zdvihu.

Preplavený motor

Vozidlá s manuálnou prevodovkou
1. Úplne stlačte pedál spojky.

 Štartovanie motora
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2. Úplne stlačte plynový pedál a pridržte 
ho v tejto polohe.

3. Naštartujte motor.

Vozidlá s automatickou 
prevodovkou
1. Zvoľte polohu pre parkovanie alebo 

neutrál.
2. Úplne zošliapnite plynový pedál 

a podržte ho.
3. Úplne zošliapnite pedál brzdy.
4. Naštartujte motor.

Všetky vozidlá
Ak sa motor nerozbehne, opakujte 
postup uvedený v časti Studený / 
teplý motor.

Voľnobežné otáčky motora po 
naštartovaní
Voľnobežné otáčky, ktoré má motor 
hneď po naštartovaní, sa menia 
v závislosti od teploty motora. 
Ak je motor studený, dôjde 
k automatickému zvýšeniu 
voľnobežných otáčok, aby sa čo 
najrýchlejšie zahrial katalyzátor. Tým je 
zaistené, aby sa emisie vozidla udržali 
na minimálnych hodnotách. Voľnobežné 
otáčky sa budú súčasne so zahrievaním 
katalyzátora pomaly znižovať.

ŠTARTOVANIE 
ZÁŽIHOVÉHO MOTORA – 
E85
Všeobecné informácie o štartovaní 
zážihového motora si prečítajte v časti 
Štartovanie zážihového motora 
(strana 118).

Štartovanie pri nízkych vonkajších 
teplotách
Ak je teplota nižšia než -10 °C a vo 
vozidle je načerpaný bioetanol E 85, 
mal by sa pre uľahčenie štartu použiť 
ohrievač bloku motora. Pozrite 
časť Ohrievač motora (strana 
123). V opačnom prípade vozidlo 
nenaštartuje.
Ak očakávate, že teplota zostane 
pod -10 °C, odporúčame zvýšiť 
podiel benzínu v nádrži načerpaním 
bezolovnatého benzínu 95 oktánov, 
pokiaľ nádrž nebude plná. Asi 10 litrov 
benzínu zníži podiel bioetanolu E 85 
v nádrži natankovanej na 3/4 z 85 % 
na 70 % a značne zlepší schopnosť 
naštartovať pri nízkej vonkajšej teplote.
Ak je nádrž pri veľmi nízkych teplotách 
naplnená iba bioetanolom E 85 
a nemôžete použiť ohrievač bloku 
motora, môžu nastať problémy pri 
štartovaní. 
Ak motor nemôžete naštartovať, 
postupujte nasledovne:
1. Úplne zošliapnite plynový pedál.
2. Otočte kľúč zapaľovania do 

polohy III.

POZOR

Len čo sa motor naštartuje, uvoľnite 
kľúč zapaľovania

3. Po 5 sekundách po naskočení 
motora alebo so zvyšujúcimi sa 
otáčkami motora postupne uvoľňujte 
plynový pedál.

Ak motor nenaštartuje, úplne zošliapnite 
plynový pedál a zopakujte kroky 1, 2 a 3 
alebo pred ďalším pokusom naštartovať 
motor pripojte ohrievač motora na dve 
hodiny.
Počas štartovania sú vstrekovače 
paliva počas zošliapnutia plynového 
pedálu vypnuté. To je možné využiť 
na odstránenie nadbytočného paliva 
z nasávacieho potrubia po niekoľkých 
neúspešných pokusoch o naštartovanie.

Štartovanie motora
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Ak bol odpojený akumulátor alebo sa 
zmenil druh paliva, voľnobežné otáčky 
môžu byť nepravidelné. To sa po 10 až 
30 sekundách upraví.

ŠTARTOVANIE 
VZNETOVÉHO MOTORA

Studený / teplý motor
Stlačte spojkový pedál bez dotyku 
plynového pedálu.

Otočte kľúč do polohy II 
a uistite sa, či kontrolka 
žeravenia svieti.

Pred štartom počkajte, kým zhasne 
a potom bez prestávky pretáčajte 
motor, až kým sa nerozbehne.
Ak sa motor nerozbehne, celý postup 
štartovania opakujte.
Pri extrémne nízkych teplotách pod 
-15 °C  je potrebne počítať s dobou 
štartovania až do 30 sekúnd. Ak tieto 
poveternostné podmienky trvajú dlhší 
čas, odporúčame používať ohrievač 
bloku motora.

Vozidlá s bezkľúčovým 
systémom

Vozidlá s manuálnou prevodovkou

Poznámka: Ak nie je zošliapnutý pedál 
spojky, na displeji informačného displeja 
sa zobrazí hlásenie.
Stlačte pedál spojky.

Vozidlá s automatickou 
prevodovkou

Poznámka: Ak nie je zošliapnutý 
brzdový pedál, na displeji informačného 
displeja sa zobrazí hlásenie. 
Stlačte brzdový pedál. 

Všetky vozidlá
Zatlačte spínač zapaľovania dovnútra, 
otočte ho do polohy zapnutia 
zapaľovania a štartovania motora.
Len čo systém rozpozná pasívny kľúč, 
motor môžete naštartovať. Ak sa 
nezistila prítomnosť pasívneho kľúča, 
na informačnom displeji sa zobrazí 
PASSIVE KEY NOT DETECTED 
(PASÍVNY KĽÚČ NIE JE ZISTENÝ).

Štartovanie motora pomocou 
náhradného kľúča

Zmontujte náhradný kľúč. Pozrite časť 
Bezkľúčový systém (strana 37). 
Vložte náhradný kľúč do spínača 
zapaľovania.

 Štartovanie motora
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Zatlačte spínač zapaľovania dovnútra, 
otočte ho do polohy zapnutia 
zapaľovania a štartovania motora.

ŠTARTOVANIE BEZ KĽÚČA

UPOZORNENIA

Pokiaľ je kľúč v blízkosti kovových  
predmetov alebo elektronických 
zariadení, ako sú mobilné telefóny, 

nemusí byť systém bezkľúčového 
ovládania funkčný.

Pred uvedením vozidla do 
pohybu vždy skontrolujte, či je 
uvoľnený zámok volantu. Pozrite 

časť Zámok na stĺpiku volantu 
(strana 118).

Poznámka: Pre zapnutie zapaľovania 
a naštartovanie vozidla musí byť vo 
vozidle prítomný aspoň platný pasívny 
kľúč.

Poznámka: Pri štartovaní vozidla 
musíte vždy plne zošliapnuť brzdový 
alebo spojkový pedál podľa typu 
prevodovky.

Zapaľovanie je zapnuté
Stlačte raz tlačidlo štartovania. Všetky 
obvody sú zapnuté, rozsvietia sa 
varovné signály a kontrolky.

Štartovanie s automatickou 
prevodovkou
Poznámka: Uvoľnením štartovacieho 
tlačidla alebo pedálu brzdy v priebehu 
štartovania sa prestane točiť motor 
a zostane len zapnuté zapaľovanie.
1. Uistite sa že je voliaca páka 

prevodovky v polohe P alebo N.
2. Úplne stlačte pedál brzdy.
3. Stlačte tlačidlo štartovania.

Štartovanie s manuálnou 
prevodovkou
Poznámka: Uvoľnením štartovacieho 
tlačidla alebo pedálu spojky v priebehu 
štartovania sa prestane točiť motor 
a zostane len zapnuté zapaľovanie.
1. Úplne stlačte pedál spojky.
2. Stlačte tlačidlo štartovania.

Štartovanie vznetového 
motora
Poznámka: Motor nenaskočí, kým 
neprebehne cyklus žeravenia motora. 
To môže pri extrémne chladnom počasí 
trvať niekoľko sekúnd.

Poznámka: Pokým motor nenaskočí, 
držte štartovacie tlačidlo a pedál spojky 
alebo brzdy.

Zlyhanie štartovania
Systém pasívneho štartovania nebude 
funkčný v prípade, ak:

Frekvencie pasívneho kľúča sú  •
rušené,
Batéria pasívneho kľúča je vybitá. •

Ak nie je možné vozidlo naštartovať, 
vykonajte nasledujúci postup.

Štartovanie motora 
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Typ 1

1. Podržte kľúč vedľa stĺpika riadenia 
presne podľa nákresu.

2. S kľúčom v tejto polohe môžete 
použiť štartovacie tlačidlo pre 
zapnutie zapaľovania a naštartovanie 
vozidla.

Typ 2

1. Opatrne vypáčte kryt.

2. Vložte kľúč do jeho držiaka.
3. S kľúčom v tejto polohe môžete 

použiť štartovacie tlačidlo pre 
zapnutie zapaľovania a naštartovanie 
vozidla.

Zastavenie motora
Zastavte vozidlo a stlačením 
štartovacieho tlačidla vypnite motor. 
Zapaľovanie, všetky elektrické obvody, 
varovné signály a kontrolky sa vypnú.

FILTER PEVNÝCH ČASTÍC 
(DPF)
Filter DPF je súčasťou systémov na 
znižovanie emisií, ktorými je vaše vozidlo 
vybavené. Slúži na filtrovanie škodlivých 
pevných častíc (sadze) z výfukových 
plynov vznetového motora.

Štartovanie motora 
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Regenerácia

UPOZORNENIE

Neparkujte vozidlo a nenechávajte 
ho bežať na voľnobehu nad 
suchým lístím, suchou trávou 

alebo inými horľavými materiálmi. Na 
uskutočnenie procesu regenerácie 
je potrebná veľmi vysoká teplota 
výfukových plynov. Počas regenerácie, 
po jej ukončení a po vypnutí motora 
výfuk vyžaruje značné množstvo tepla. 
Vzniká tým možné nebezpečenstvo 
požiaru.

Na rozdiel od normálneho filtra, ktorý 
je potrebné pravidelne vymieňať, 
bol filter DPF navrhnutý tak, aby sa 
samostatne regeneroval a čistil, a tak 
si udržiaval prevádzkovú účinnosť. 
Proces regenerácie sa uskutočňuje 
automaticky. V určitých jazdných 
podmienkach však môže byť potrebné, 
aby ste proces regenerácie podporili.
Ak jazdíte len na krátke vzdialenosti 
a počas cesty často zastavujete 
a štartujete, príležitostné jazdy za 
nasledujúcich podmienok môžu pomôcť 
procesu regenerácie:

jazdite vozidlom pokiaľ možno na  •
hlavnej ceste alebo diaľnici 20 minút, 
pričom motor nenechávajte 
dlhodobo bežať na voľnobehu, 
no vždy dodržiavajte rýchlostné 
obmedzenia a jazdné podmienky,
nevypínajte zapaľovanie, •
používajte nižší prevodový stupeň  •
ako zvyčajne, aby sa počas tejto 
trasy udržiavali vysoké otáčky 
motora.

VYPÍNANIE MOTORA 

Vozidlá s turbodúchadlom

POZOR

Nevypínajte motor, keď pracuje vo 
vysokých otáčkach. Ak tak urobíte, 
turbodúchadlo bude pokračovať 

v činnosti, aj keď tlak motorového oleja 
klesol na nulu. To vedie k predčasnému 
opotrebovaniu ložísk turbodúchadla.

Uvoľnite plynový pedál. Počkajte, kým 
motor nedosiahne voľnobežné otáčky 
a potom ho vypnite.

OHRIEVAČ MOTORA

POZOR

Pred začiatkom jazdy sa uistite, či je 
kábel napájania z ohrievača motora 
odpojený zo zásuvky.

Poznámka: Zásuvka ohrievača motora 
je umiestnená v mriežke chladiča 
v prednej časti vozidla.

Ohrievač pripojte 2 až 3 hodiny pred 
naštartovaním motora.

Štartovanie motora 
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BEZPEČNOSTNÉ 
OPATRENIA

UPOZORNENIA

Čerpanie paliva zastavte po 
druhom vypnutí čerpacej pištole. 
Ďalšie palivo zaplní expanzný 

priestor palivovej nádrže, čo môže 
viesť k vytekaniu paliva. Rozliate palivo 
môže byť nebezpečné pre ostatných 
účastníkov cestnej premávky.

V blízkosti palivovej sústavy 
nepoužívajte otvorený oheň alebo 
ohrievače. Palivová sústava je pod 

tlakom. V prípade jej poškodenia hrozí 
nebezpečenstvo zranenia.

KVALITA PALIVA - BENZÍN

Poznámka: Odporúčame vám používať 
iba vysokokvalitné palivo bez prísad alebo 
iných prostriedkov na ošetrenie motora.

POZOR

Nepoužívajte olovnaté palivo alebo  
palivo obsahujúce iné kovové 
zlúčeniny (napr. na báze mangánu). 

Tieto môžu poškodiť systém riadenia 
emisií.

Používajte minimálne 95 oktánový 
bezolovnatý benzín, ktorý spĺňa 
špecifikáciu EN 228 alebo ekvivalentný 
druh.

KVALITA PALIVA - PALIVO 
E85

UPOZORNENIA

Neupravujte konfiguráciu palivovej 
sústavy alebo častí systému. 

Nezamieňajte palivovú sústavu 
alebo jej časti za dielce, ktoré nie 
sú konštruované špeciálne pre 

používanie s bioetanolom E85.

POZOR

Nepoužívajte olovnaté palivo alebo 
palivo obsahujúce iné kovové 
zlúčeniny (napr. na báze mangánu). 

Tieto môžu poškodiť systém riadenia 
emisií.

Nepoužívajte metanol namiesto 
bioetanolu E85.

Poznámka: Odporúčame vám 
používať iba vysokokvalitné palivo bez 
prísad alebo iných prostriedkov na 
ošetrenie motora.

Poznámka: Pri použití bioetanolu E85 
sa môže vyskytnúť vyššia spotreba 
paliva.

Poznámka: Správny druh paliva pre 
vaše vozidlo je vyznačený na štítku na 
vnútornej strane uzáveru plniaceho hrdla 
palivovej nádrže.

Poznámka: Vozidlo bude správne 
pracovať s komerčným bezolovnatým 
benzínom s oktánovým číslom 95, avšak 
rovnakú ochranu a výkon poskytuje iba 
vysokokvalitný etanol E 85.
Používajte minimálne 95 oktánový 
bezolovnatý benzín, ktorý spĺňa 
špecifikáciu EN 228 alebo ekvivalentný 
druh. Môžete tiež použiť zmes 
bezolovnatého paliva a bioetanol E85.

Dlhodobé odstavenie
Kvôli malým množstvám korozívnych 
nečistôt, ktoré môže etanol E 85 
obsahovať, odporúčame, aby ste 
pred dlhodobým odstavením vozidla 
naplnili palivovú nádrž iba bezolovnatým 
benzínom 95 oktánov.

KVALITA PALIVA - NAFTA

Poznámka: Odporúčame vám 
používať iba vysokokvalitné palivo bez 
prísad alebo iných prostriedkov na 
ošetrenie motora.

 Palivo a čerpanie paliva
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UPOZORNENIE

Nemiešajte naftu s olejom, 
benzínom alebo inými kvapalinami. 
Mohlo by to spôsobiť chemickú 

reakciu.

POZOR

Nepridávajte do motorovej nafty 
kerosín, petrolej alebo benzín. Tieto 
prísady môžu poškodiť palivový 

systém vozidla.

Poznámka: Neodporúčame dlhodobé 
používanie prísad zamedzujúcich 
tuhnutie paliva.
Používajte motorovú naftu, ktorá spĺňa 
špecifikáciu EN 590 alebo ekvivalentný 
druh.
Môžete používať motorovú naftu 
s prímesou do 5 % RME (bionafta).

KATALYZÁTOR 

Jazda s katalyzátorom

POZOR

Vyhnite sa úplnému vyprázdneniu 
nádrže.

Neštartujte motor dlhú dobu. 

Nenechávajte motor bežať, keď 
je  odpojený prívod k zapaľovacej 

sviečke.

Neroztláčajte alebo nerozťahujte 
vaše vozidlo. Používajte pomocné 
štartovacie káble. Pozrite časť 

Používanie štartovacích káblov 
(strana 186).

Nevypínajte zapaľovanie počas 
jazdy.

Parkovanie

UPOZORNENIE

Neparkujte vaše vozidlo nad 
suchým lístím alebo suchou trávou. 
Po vypnutí motora výfuková 

sústava vyžaruje značné množstvo 
tepla. To môže viesť ku vzniku požiaru.

KRYT HRDLA PALIVOVEJ 
NÁDRŽE

UPOZORNENIA

Pri čerpaní paliva dajte pozor, 
aby nedošlo k vytečeniu paliva 
z plniacej pištole.

Odporúčame vám pred vytiahnutím 
plniacej palivovej pištole minimálne 
10 sekúnd počkať, aby zostatok 

paliva vytiekol do palivovej nádrže.

POZOR

Pri používaní vysokotlakového 
umývania opláchnite kryt len 
krátko a zo vzdialenosti väčšej než 

20 centimetrov.

Úplne otvorte kryt, kým sa nezaistí.

Palivo a čerpanie paliva 
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Po zasunutí plniacej palivovej pištole 
a zistení, že je vložená pištoľ správnej 
veľkosti, sa otvorí pružinou držaná 
záklopka. Tým sa zabráni načerpaniu 
nesprávneho paliva.

Zasuňte plniacu pištoľ do plniaceho hrdla 
po prvú zarážku na pištoli a podržte ju pri 
plnení paliva.
Lievik je umiestnený v príručnej 
schránke. Použite ho pri dopĺňaní paliva 
z kanistra.

DOPLNENIE PALIVA

POZOR

Nepokúšajte sa naštartovať 
motor, ak ste do nádrže načerpali 
nesprávne palivo. Môže to spôsobiť 

poškodenie motora. Dajte systém ihneď 
skontrolovať odborníkom.

DOPLNENIE PALIVA - E85

POZOR

Nepokúšajte sa naštartovať 
motor, ak ste do nádrže načerpali 
nesprávne palivo. Môže to spôsobiť 

poškodenie motora. Dajte systém ihneď 
skontrolovať odborníkom.

Po načerpaní paliva jazdite 5 minút 
normálnym spôsobom rýchlosťou 
vyššou ako 48 km/h. Zníži sa tým 
riziko zvýšeného času opätovného 
naštartovania motora.

SPOTREBA PALIVA
Hodnoty CO2 a spotreby paliva sú 
odvodené z laboratórnych testov 
vykonaných podľa smernice ES 
80/1268/ES a následných dodatkov 
a sú realizované samotným výrobcom 
vozidiel.
Sú určené pre porovnanie medzi 
modelmi vozidiel. Nie sú určené 
pre vyjadrenie skutočnej spotreby 
paliva, ktorú môžete od vozidla 
očakávať. Skutočná spotreba paliva 
je ovplyvňovaná mnohými faktormi, 
ako napríklad: štýl jazdy, jazda vysokou 
rýchlosťou, prerušovanie jazdy, 
používanie klimatizácie, namontované 
príslušenstvo, ťahanie prívesu 
a podobne.
Váš predajca Ford Vám môže poskytnúť 
informácie, ako znížiť spotrebu paliva.

 Palivo a čerpanie paliva
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotreba pohonných hmôt

Model
Mesto Mimo 

mesta
Kombino-

vaná Emisie CO2

l/100 km l/100 km l/100 km g/km

1.4 L Duratec, norma Euro 
IV, 3-dverový, 4-dverový, 
5-dverový a kombi

8.6 5.3 6.5 155

1.6 L Duratec, norma Euro 
IV, 3-dverový, 4-dverový, 
5-dverový a kombi, 
manuálna prevodovka

8.7 5.5 6.7 159

1.6 L Duratec, norma Euro 
IV, 3-dverový, automatická 
prevodovka

10.4 5.9 7.5 180

1.6 L Duratec, norma Euro 
IV, 4-dverový, 5-dverový 
a kombi, automatická 
prevodovka

10.6 6.0 7.7 184

1.6 L Duratec, norma Euro 
IV, kabriolet, manuálna 
prevodovka

9.4 5.8 7.1 169

1.6 L Duratec Ti-VCT, 
norma Euro IV, 3-dverový, 
4-dverový, 5-dverový 
a kombi

8.7 5.4 6.6 157

1.8 L Duratec-HE, norma 
Euro IV, 3-dverový, 
4-dverový, 5-dverový 
a kombi, manuálna 
prevodovka (so zážihovým 
motorom Flexfuel)

9.5 5.6 7.0 167

2.0 L Duratec-HE, norma 
Euro III a IV, 3-dverový, 
4-dverový, 5-dverový 
a kombi, manuálna 
prevodovka

9.8 5.4 7.1 169

2.0 L Duratec-HE, norma 
Euro IV, 3-dverový, 
4-dverový, 5-dverový 
a kombi, automatická 
prevodovka

11.2 6.1 8.0 189

Palivo a čerpanie paliva
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Model
Mesto Mimo 

mesta
Kombino-

vaná Emisie CO2

1/100 km l/100 km l/100 km g/km

2.0 l Duratec-HE, 
norma Euro IV, kabriolet, 
manuálna prevodovka

10.6 5.7 7.5 179

2.5 L Duratec-ST, norma 
Euro IV, 3-dverový 
a 5-dverový

13.8 6.8 9.3 224

2.5 L Duratec-RS, norma 
Euro IV, 3-dverový 14 7.5 9.9 235

1.6 l Duratorq-TDCi 66 
kW (90 k), norma Euro 
IV, 3-dverový, 4-dverový, 
5-dverový a kombi

5.9 4.0 4.7 124

1.6 L Duratorq-TDCi 80 
kW (109 k), norma Euro 
III a IV s DPF, 3-dverový, 
4-dverový, 5-dverový 
a kombi, manuálna 
prevodovka

6.2 4.0 4.8 127

1.6 L Duratorq-(DV6) 
Econetic, 66 kW (90 k), 
norma Euro IV, 3-dverový, 
5-dverový a kombi, 
manuálna prevodovka

5.5 3.6 4.3 114

1.6 L Duratorq-(DV6) 
Econetic, 80 kW (109 k), 
norma Euro IV s DPF, 
3-dverový, 5-dverový 
a kombi, manuálna 
prevodovka

5.6 3.6 4.3 115

1.8 L Duratorq-TDCi, 
norma Euro IV, 3-dverový 
a 5-dverový

6.7 4.3 5.2 137

1.8 L Duratorq-TDCi, 
norma Euro IV, 4-dverový 
a kombi

6.8 4.4 5.3 139

2.0 L Duratorq-TDCi 100 
kW (136 k), norma Euro III, 
3-dverový a 5-dverový

7.4 4.4 5.5 144

2.0 L Duratorq-TDCi 100 
kW (136 k), norma Euro III, 
4-dverový a kombi

7.5 4.5 5.6 148

 Palivo a čerpanie paliva
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Model
Mesto Mimo 

mesta
Kombino-

vaná Emisie CO2

l/100 km l/100 km l/100 km g/km

2.0 l Duratorq-TDCi 100 
kW (136 k), norma Euro IV, 
3-dverový a 5-dverový

7.4 4.6 5.6 148

2.0 L Duratorq-TDCi 100 
kW (136 k), norma Euro IV, 
4-dverový a kombi

7.4 4.7 5.7 149

2.0 L Duratorq-TDCi 100 
kW (136 k), norma Euro IV, 
kabriolet

7.7 4.9 5.9 156

 Palivo a čerpanie paliva
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MANUÁLNA PREVODOVKA

Všetky vozidlá

POZOR

Spätný chod nezaraďujte, keď je 
vozidlo v pohybe. Môže to spôsobiť 
poškodenie prevodovky.

Nevyvíjate neprimeranú bočnú silu 
na radiacu páku pri preraďovaní 
z piateho na štvrtý prevodový 

stupeň. Mohlo by to viesť k neželanému 
zaradeniu 2. stupňa a môže spôsobiť 
poškodenie prevodovky.

Spätný chod
V niektorých vozidlách je pri radení 
spätného chodu potrebné nadvihnúť 
prstenec.

AUTOMATICKÁ 
PREVODOVKA

Všeobecné informácie
Táto prevodovka vám tiež umožňuje 
voliť prevodové stupne aj manuálne 
(podobne ako pri manuálnej 
prevodovke).

Polohy voliacej páky

P Parkovanie

R Spätný chod

N Neutrálna poloha

D Jazda

M Manuálne radenie

UPOZORNENIE

Pred presúvaním voliacej páky 
stlačte brzdový pedál a držte ho 

stlačený, kým nebudete pripravený 
nájazdu.

Poznámka: Studený motor má 
vyššie voľnobežné otáčky. Po zaradení 
rychlostného stupňa sa zvýši snaha 
vozidla uviesť sa do plazivého chodu.
Na presun do polohy spätného chodu 
alebo parkovania stlačte tlačidlo na 
voliacej páke.
Poloha voliacej páky bude zobrazená na 
informačnom displeji.

Parkovanie

UPOZORNENIA

Parkovanie voľte, len ak je vozidlo 
v kľude.

 Prevodovka
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UPOZORNENIA

Pred opustením vozidla 
zatiahnite parkovaciu brzdu 
a voliacou pákou zvoľte 

polohu pre parkovanie. Uistite sa, že 
voliaca páka je v zaistenej polohe.

Poznámka: V prípade, ak nie je 
zvolená poloha pre parkovanie, zaznie 
po otvorení dverí vodiča varovný tón. 

Poznámka: Šetrič akumulátora 
varovný zvukový signál po chvíli 
deaktivuje. 
V tejto pozícii nie je výkon prenášaný 
na hnacie kolesá a prevodovka je 
zablokovaná. Ak je voliaca páka v tejto 
polohe, môžete naštartovať motor.

Spätný chod

UPOZORNENIE

Spätný chod voľte, len ak je 
vozidlo v kľude a motor je vo 
voľnobežných otáčkach.

Neutrál
V tejto pozícii sa výkon neprenáša na 
hnacie kolesá, ale prevodovka nie je 
zablokovaná. Ak je voliaca páka v tejto 
polohe, môžete naštartovať motor.

Jazda
Jazdu voľte pre automatické radenie 
rýchlostných stupňov pre jazdu vpred.

Manuálne radenie

Poznámka: Preradenie prebehne, 
len ak to umožňuje rýchlosť a otáčky 
motora.
Manuálne radenie voľte pre ručné 
radenie rýchlostných stupňov pre jazdu 
vpred. Pri preraďovaní nadol zatlačte 
voliacu páku smerom dopredu, pri 
preraďovaní nahor ju zatiahnite dozadu.

UPOZORNENIE

Nedržte radiacu páku trvalo 
v polohe - alebo +.

Opakovaným pohybom voliacej páky 
v krátkych intervaloch môžete preskočiť 
jednotlivé rýchlostné prevodové stupne. 
Manuálny režim tiež umožňuje funkciu 
kickdown. Pozrite časť Kickdown 
– podradenie.
Keď je rýchlosť vozidla príliš nízka, 
prevodovka automaticky podradí, a keď 
je rýchlosť príliš vysoká, preradí na vyšší 
stupeň.

Jazdné režimy
Prevodovka volí vhodný rýchlostný 
stupeň podľa okolitej teploty, stúpania 
vozovky, zaťaženia vozidla a požiadaviek 
vodiča.

Pokyny pre jazdu 
s automatickou prevodovkou

Rozbeh

UPOZORNENIE

Vozidlo s automatickou 
prevodovkou nie je možné 
štartovať roztláčaním alebo 

rozťahovaním. Pozrite časť Používanie 
štartovacích káblov (strana 186).

1. Uvoľnite parkovaciu brzdu.
2. Uvoľnite pedál brzdy a stlačte pedál 

plynu.

Zastavenie
1. Uvoľnite pedál plynu a stlačte pedál 

brzdy.
2. Zatiahnite parkovaciu brzdu. 

Prevodovka 
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Kickdown (podradenie)
S voliacou pákou v polohe pre jazdu 
vpred stlačte pedál plynu a dôjde 
k zaradeniu najvyššieho možného 
prevodového stupňa pre optimálny 
výkon. Uvoľnite plynový pedál, keď 
už nepotrebujete používať funkciu 
kickdown.

Núdzové uvoľnenie voliacej 
páky z parkovacej polohy
Páku použijete pre núdzové uvoľnenie 
voliacej páky z parkovacej polohy 
v prípade zlyhania elektrického 
vybavenia alebo vybitia akumulátora.

POZOR

Pri zdvíhaní sklápacieho krytu 
dávajte pozor.

Na stredovej konzole pomocou malého 
plochého nástroja odstráňte kryt vedľa 
voliacej páky.

Vhodným predmetom zatlačte dole 
aretačnú páčku v otvore a súčasne 
vysuňte voliacu páku z polohy P. 

Poznámka: Ak znova zvolíte polohu P, 
postup sa musí zopakovať.

Prevodovka
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PRINCÍP FUNKCIE

Kotúčové brzdy
Mokré brzdové kotúče spôsobujú 
zníženie brzdného účinku. Po výjazde 
z umývacej linky počas jazdy krátko 
stlačte brzdový pedál, aby sa odstránila 
vrstva vody z brzdových kotúčov.

Protiblokovací brzdový 
systém (ABS)

UPOZORNENIE

Systém ABS vás nezbavuje 
zodpovednosti za zachovávanie 
potrebnej opatrnosti a pozornosti 

počas jazdy.

Systém ABS vám zabránením 
zablokovania kolies pri prudkom 
núdzovom brzdení pomáha zachovať 
plnú ovládateľnosť a smerovú stabilitu.

POKYNY PRE JAZDU S ABS
Pri činnosti ABS brzdový pedál pulzuje. 
To je normálne. Udržiavajte tlak na 
brzdový pedál.
ABS nevylúči nebezpečenstvo 
vyplývajúce z toho, keď:

jazdíte príliš blízko za vozidlom idúcim  •
vpredu,
je vozidlo v stave aquaplaningu, •
jazdíte v zákrutách príliš rýchlo, •
je zlý povrch vozovky. •

PARKOVACIA BRZDA 

Všetky vozidlá

UPOZORNENIE

Vozidlá s automatickou 
prevodovkou by sa mali vždy 
zaparkovať s voliacou pákou 

v polohe P.

Stlačte pevne pedál brzdy. •
Zatiahnite páku parkovacej brzdy  •
hore až do krajnej polohy.
Nestláčajte uvoľňovacie tlačidlo, keď  •
ťaháte páku smerom hore.
Ak máte vozidlo odstavené na kopci  •
a čelom k stúpaniu, zaraďte prvý 
prevodový stupeň a vytočte volant 
od obrubníka.
Ak máte vozidlo odstavené na kopci  •
a čelom ku klesaniu, zaraďte spätný 
chod a vytočte volant k obrubníku.

Po uvoľnení parkovacej brzdy stlačte 
pevne pedál brzdy, potiahnite páku 
jemne hore, stlačte uvoľňovacie tlačidlo 
a spustite páku dole.

 Brzdy
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PRINCÍP FUNKCIE

Elektronický stabilizačný 
program (ESP)

UPOZORNENIE

Systém ESP vás nezbavuje 
zodpovednosti za zachovávanie 
potrebnej opatrnosti a pozornosti 

počas jazdy.

A bez ESP

B s ESP
ESP podporuje stabilitu, keď začne 
vozidlo opúšťať svoju pôvodnú 
dráhu. Vykonáva sa to pribrzďovaním 
jednotlivých kolies a znížením krútiaceho 
momentu motora podľa potreby.
Systém ESP poskytuje pri akcelerácii 
funkciu zlepšeného riadenia trakcie 
znížením krútiaceho momentu motora 
pri pretáčaní kolies počas akcelerácie. 
To zlepší stabilitu vozidla pri rozbiehaní 
sa na šmykľavých cestách alebo 
nespevnených povrchoch a zvýši 
komfort, obmedzením pretáčania kolies 
v ostrých zákrutách.

Varovná kontrolka riadenia 
stability (ESP)
Varovná kontrolka ESP pri svojej 
činnosti bliká. Pozrite časť Varovné 
a signalizačné kontrolky (strana 78).

Núdzový brzdový asistent

UPOZORNENIE

Núdzový brzdový asistent vás 
nezbavuje zodpovednosti za 
zachovávanie potrebnej opatrnosti 

a pozornosti počas jazdy.

Asistent je schopný zistiť situáciu 
prudkého brzdenia meraním rýchlosti, 
akou brzdový pedál zošliapnete. Systém 
po dobu zošliapnutia pedálu poskytuje 
maximálny brzdný účinok. Núdzový 
brzdový asistent v kritických chvíľach 
zníži brzdnú vzdialenosť.

POUŽÍVANIE ZARIADENÍ 
RIADENIA STABILITY

Poznámka: Systém sa bude zapínať 
automaticky pri každom zapnutí 
zapaľovania.

Vozidlá s prepínačom 
stabilizačného systému (ESP)
Poznámka: Pri modeli Focus RS je 
stabilizačný systém (ESP) len stlmený, 
nevypne sa úplne.
Spínač ESP stlačte a podržte stlačený 
jednu sekundu. Spínač sa rozsvieti. Na 
displeji sa zobrazí správa. Pozrite časť 
Informačné hlásenia (strana 89).
Systém ESP znovu zapnete stlačením 
spínača.
Umiestnenie prepínača: Pozrite časť 
Rýchly štart (strana 8).

Vozidlá bez prepínača 
stabilizačného systému (ESP)
Ak chcete vypnúť a zapnúť systém, 
pozrite časť Informačné zobrazenia 
(strana 82).

Riadenie stability
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PRINCÍP FUNKCIE

UPOZORNENIE

Systém parkovacieho asistenta 
vás nezbavuje zodpovednosti za 
zachovávanie potrebnej opatrnosti 

a pozornosti počas jazdy.

POZOR

Počas hustého dažďa alebo 
iných podmienok, ktoré narúšajú 
odrazy, snímače nemusia zachytiť 

predmety. 

Snímače nemusia zachytiť 
predmety, ktorých povrch pohlcuje 
ultrazvukové vlnenie. 

Snímače nemusia zachytiť objekty, 
ktoré sú blízko pri vozidle (približne 
30 centimetrov od snímača vzadu, 

zvrchu alebo zospodu). 

Pri používaní vysokotlakového 
umývania opláchnite senzory len 
krátko a zo vzdialenosti väčšej než 

20 centimetrov.

Poznámka: Parkovací asistent môže 
vytvárať falošné tóny ako odozvu 
na externé zdroje, ktoré pracujú na 
rovnakej frekvencii ako senzory alebo ak 
je vozidlo plne naložené.

Poznámka: Vonkajšie senzory môžu 
zaznamenať bočné steny garáže. Ak 
zostane vzdialenosť medzi vonkajším 
senzorom a bočnou stenou rovnaká 
počas troch sekúnd, tón sa vypne. Ak 
pokračujete ďalej, vnútorné senzory 
zachytia objekty vzadu.

POUŽÍVANIE 
PARKOVACIEHO 
ASISTENTA 

POZOR

Vozidlá vybavené modulom ťažného 
zariadenia, ktorý nebol schválený 
spoločnosťou Ford, nemusia 

správne rozpoznávať prekážky. 

Zvlášť dávajte pozor pri cúvaní 
s ramenom guľovej hlavy alebo 
s dozadu primontovaným 

príslušenstvom, napr. nosič bicyklov, 
pretože parkovací asistent oznamuje iba 
vzdialenosť od nárazníka k prekážke.

Parkovací asistent nezachytí 
objekty, ktoré sa vzďaľujú od 
vozidla. Môžu sa zachytiť krátko 

potom, keď sa opäť začnú pohybovať 
smerom k vozidlu.

Poznámka: Na vozidlách, vybavených 
ramenom guľovej hlavy, sa parkovací 
asistent automaticky deaktivuje po 
pripojení svetiel prívesu (panelov 
osvetlenia) pomocou 13-kolíkovej 
zásuvky cez ťažný modul prívesu, 
schválený spoločnosťou Ford.

Poznámka: Senzory vždy udržiavajte 
bez nečistôt, ľadu a snehu. Nečistite ich 
ostrými predmetmi.

Poznámka: Na vozidlách vybavených 
automatickou prevodovkou parkovací 
asistent nepracuje v polohe P. 
Systém sa automaticky aktivuje 
po zaradení spätného chodu a pri 
zapnutom zapaľovaní.

Parkovací asistent
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Pri vzdialenosti zadného nárazníka asi 
180 cm od prekážky a 60 cm od boku 
vozidla bude znieť prerušovaný tón. 
Približovanie sa k prekážke zrýchľuje 
prerušovanie tónu. Pri vzdialenosti 
menšej než 30 cm sa zvuk zmení na 
kontinuálny.

Poznámka: Porucha systému 
je indikovaná 3 sekundy znejúcim 
vysokým tónom. Pri poruche sa systém 
automaticky vypne. Nechajte ich 
skontrolovať hneď, ako to bude možné.

Iba vozidlá kabriolet

POZOR

V stiesnených priestoroch 
neotvárajte sklápaciu strechu. Môže 
to poškodiť veko batožinového 

priestoru vozidla. Pozrite časť 
Sklápacia strecha (strana 147).

Pri práci so sklápacou strechou bude 
znieť neprerušovaný výstražný tón, 
ak sa zistí objekt, ktorý je od zadného 
nárazníka bližšie než 30 cm.

 Parkovací asistent
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PRINCÍP FUNKCIE
Tempomat vám ponúka možnosť riadiť 
rýchlosť vozidla použitím spínačov na 
volante. Tempomat môžete používať, ak 
vozidlo presiahne rýchlosť 30 km/h.

POUŽÍVANIE TEMPOMATU

UPOZORNENIE

Tempomat nepoužívajte v hustej 
premávke, na kľukatých cestách 
alebo pri šmykľavom povrchu 

vozovky.

Zapínanie tempomatu

Poznámka: Systém je pripravený uložiť 
rýchlosť.

Nastavenie rýchlosti

Stlačením uložíte a zároveň budete 
udržiavať aktuálnu rýchlosť vozidla. 
Kontrolka tempomatu sa rozsvieti. 
Pozrite časť Varovné a signalizačné 
kontrolky (strana 78).

Zmena nastavenej rýchlosti

UPOZORNENIE

Pri jazde z kopca sa môže rýchlosť 
vozidla zvýšiť nad nastavenú 
rýchlosť. Systém nepoužije brzdy. 

Predraďte na nižší rýchlostný stupeň 
a stlačte tlačidlo SET-, aby systém začal 
udržiavať nastavenú rýchlosť.

Poznámka: Ak zvýšite rýchlosť 
stlačením pedála akcelerácie, nastavená 
rýchlosť sa nezmení. Po uvoľnení pedála 
akcelerátora sa vrátite k rýchlosti, ktorú 
ste predtým nastavili.

 Tempomat
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A Zrýchľovanie 

B Spomalenie

Zrušenie nastavenej rýchlosti

Stlačte brzdový pedál alebo spínač RES. 

Poznámka: Systém už nebude 
udržiavať rýchlosť vášho vozidla. 
Kontrolka tempomatu zhasne, ale 
systém si ponechá rýchlosť, ktorú ste 
predtým nastavili.

Návrat k nastavenej rýchlosti

Kontrolka tempomatu sa rozsvieti 
a systém sa pokúsi vrátiť späť k rýchlosti, 
ktorú ste predtým nastavili.

Vypnutie tempomatu

Systém si nezachová rýchlosť, ktorú ste 
predtým nastavili. Kontrolka tempomatu 
nebude svietiť.

 Tempomat
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

UPOZORNENIA

Na prepravu nákladu používajte 
zabezpečovacie pásy, ktoré spĺňajú 
schválenú normu, napr. DIN.

Uistite sa, že ste všetky voľné 
predmety správne zabezpečili.

Batožinu a iný náklad umiestnite 
v batožinovom priestore podľa 
možnosti čo najnižšie a čo najviac 

vpredu.

Nejazdite s otvorenou kapotou 
batožinového priestoru alebo 
s otvorenými zadnými dverami. Do 

vozidla sa môžu dostať výfukové plyny.

Neprekračujte dovolené 
maximálne zaťaženie na prednú 
a zadnú nápravu vášho vozidla. 

Pozrite časť Identifikácia vozidla 
(strana 204).

Ak prepravujete ťažké predmety 
v priestore pre spolujazdcov, mali 
by ste ich umiestniť na sklopené 

zadné sedadlo tak, ako je to uvedené na 
obrázku. Pozrite časť Zadné sedadlá 
(strana 109).

KRYTY BATOŽINOVÉHO 
PRIESTORU

UPOZORNENIE

Na kryt batožinového priestoru 
neukladajte žiadne predmety.

3- a 5-dverové modely

Kombi

Roletový kryt vytiahnite a zaistite ho 
v upevňovacích bodoch.
Uvoľnite ho z upevňovacích bodov 
a nechajte ho zasunúť do puzdra. 
Nasaďte upevňovací háčik na puzdro.

 Preprava nákladu
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ZADNÁ ODKLADACIA 
PRIEHRADKA POD 
PODLAHOU

3- a 5-dverové modely 
s náhradným kolesom plnej 
veľkosti

Prístup k odkladacím priestorom sa získa 
zdvihnutím koberca.

BATOŽINOVÉ SIETE 

Zadržiavacia sieť
Inštalácia kazety so zadržiavacou sieťou: 
Demontujte kryt batožinového priestoru.
Stlačte posuvné diely na kazete k sebe 
a zasuňte teleskopickú tyč do otvorov 
v bočnej stene za zadnými operadlami.

Dbajte na to, aby koncové čiapočky 
s protirotačným kolíkom boli správne 
upevnené v bočnom obložení.

Vytiahnite sieť a konce tyče zasuňte do 
držiakov na strope.
Dbajte na to, aby tyč bola zatlačená 
dopredu do zúženej časti držiakov.

UPOZORNENIE

Po inštalácii kazety stlačte prednú 
hranu krytu batožinového priestoru 
späť dole do pôvodnej polohy 

(dopredu), aby nebránila výhľadu cez 
zadné sklo.

Namontujte kryt batožinového priestoru.
Pri demontáži postupujte v opačnom 
poradí.

 Preprava nákladu
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Batožinová sieť

A S upevňovacími krúžkami 

B Bez upevňovacích krúžkov
Batožinovú sieť je možné použiť na 
zabránenie pohybu predmetov. 
Háčiky v rohoch siete upevnite 
k upevňovacím bodom na podlahe 
úložného priestoru.

Poznámka: Prístup k sieti je možný zo 
zadných sedadiel odklopením prednej 
časti krytu batožinového priestoru.
Sieť je tiež možné zavesiť na bočné 
steny. Zložte ju na polovicu a stlačte 
k sebe pásky so suchým zipsom na 
bokoch siete. Na hornej strane siete 
upevnite slučky na háčiky nachádzajúce 
sa na bočnej stene a háčiky na spodnej 
strane na upevňovacie body na podlahe.

STREŠNÉ NOSIČE 
A NOSIČE NÁKLADU

Strešný nosič

UPOZORNENIE

Nemontujte strešné nosiče na 
vozidlá s odklápacou strechou.

 Preprava nákladu
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UPOZORNENIA

Keď používate strešný nosič, 
spotreba paliva vášho vozidla bude 
vyššia a môžu sa zmeniť rôzne 

jazdné vlastnosti.

Pri umiestňovaní strešného nosiča 
si prečítajte pokyny výrobcu 
a riaďte sa nimi.

POZOR

Neprekračujte maximálne povolené 
zaťaženie strechy 75 kilogramov 
(vrátane strešného nosiča).

Skontrolujte bezpečnosť strešného 
nosiča a jeho úchyty upevnite 
nasledujúcim spôsobom:

pred jazdou, •
po prejdení vzdialenosti 50  •
kilometrov,
po intervaloch 1 000 kilometrov. •

Montáž priečnych nosníkov

UPOZORNENIE

Náklad rozložte rovnomerne na 
celú plochu tak, aby sa ťažisko 
nachádzalo čo najnižšie. Dobre 

ho zaistite pred skĺznutím. Náklad nikdy 
neumiestňujte priamo na povrch strechy.

POZOR

Priečne lišty pred vjazdom do 
automatickej umývacej linky 
odmontujte.

Poznámka: Bočné upevňovacie lišty 
sú navrhnuté tak, aby na ne bolo možné 
namontovať priečne lišty (pre nosiče 
bicyklov, lyží atď.) z ponuky príslušenstva 
Ford.

Poznámka: Pred inštaláciou priečnych 
nosníkov očistite bočné upevňovacie 
lišty vodou a špongiou.

Poznámka: Poloha priečnych nosníkov 
je uvedená na obrázku.

A 95 mm 

B 800 mm

1. Vytiahnite rukoväť.
2. Otočte rukoväť v smere hodinových 

ručičiek, aby sa priečna tyč dostala 
do kontaktu s upevňovacou lištou.

Poznámka: Uistite sa, či sa medzi 
priečnou tyčou a upevňovacou lištou 
nenachádza medzera (A). 

 Preprava nákladu
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3. Otočte rukoväť minimálne o 3,5 
otáčky.

4. Zasuňte rukoväť dovnútra. Zaistite ju 
otočením kľúča v smere hodinových 
ručičiek.

5. Vyberte kľúč. 

Prístup k T-zarážke

1. Vytiahnite rukoväť.
2. Odklopte kryt.
3. Demontujte posuvnú tyč.

 Preprava nákladu
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ŤAHANIE PRÍVESU

UPOZORNENIA

Neprekračujte maximálnu 
prípustnú hmotnosť vozidla 
a pripojeného prívesu, ktorá je 

uvedená na identifikačnom štítku vozidla. 
Pozrite časť Identifikácia vozidla 
(strana 204).

Vozidlá ST a RS nie sú 
prispôsobené na ťahanie prívesu.

Poznámka: Nie všetky vozidlá sú 
vhodné alebo schválené pre montáž 
ťažného zariadenia. Možnosť vybavenia 
si najskôr skontrolujte u svojho predajcu. 
Náklad umiestnite čo najnižšie a do 
stredu medzi nápravu(y) prívesu. Keď 
ťaháte s nenaloženým vozidlom, náklad 
v prívese by sa mal umiestniť do prednej 
časti s maximálnym čelným zaťažením, 
čo vám poskytne najlepšiu stabilitu. 

Poznámka: Maximálne zvislé zaťaženie 
na guľu sa dá nájsť v originálnej 
dokumentácii vozidla (certifikát o zhode). 
Prípadne sa obráťte na svojho predajcu.
Stabilita jazdnej súpravy veľmi závisí od 
kvality prívesu.
Vo vyššej nadmorskej výške nad 1 000 
metrov sa musí maximálna dovolená 
hmotnosť súpravy znížiť o 10 % na 
každých 1 000 metrov nadmorskej 
výšky.

Prudké klesania

UPOZORNENIE

Nájazdová brzda prívesu nie je 
riadená s ABS.

Preraďte rýchlosť smerom dole skôr, než 
dosiahnete klesanie.

ODNÍMATEĽNÁ GUĽOVÁ 
HLAVA

UPOZORNENIA

Ak je rameno ťažného zariadenia 
s guľou odpojené, musí sa vždy 
bezpečne uložiť v batožinovom 

priestore.

Buďte obzvlášť opatrní pri montáži 
ramena ťažného zariadenia. Závisí 
od toho bezpečnosť vozidla 

a prívesu.

Pre montáž alebo demontáž 
ramena guľovej hlavy nepoužívajte 
žiadne nástroje. Neupravujte 

upevňovací spoj ťažného zariadenia. 
Rameno guľového kĺbu nerozoberajte 
ani neopravujte.

Odomknutie mechanizmu 
ramena guľovej hlavy

 Ťahanie
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1. Zložte ochranný kryt.
2. Vložte kľúč a odomknite proti smeru 

hodinových ručičiek (1).
3. Podržte rameno guľovej hlavy. 

Vytiahnite koliesko a otáčajte ním 
v smere hodinových ručičiek, kým sa 
nezaistí (2).

4. Na koliesku sa musí ukázať červená 
značka, ktorá musí ležať v rovine 
s bielou značkou na ťažnom 
zariadení.

5. Pustite koliesko. Guľová hlava je 
odomknutá.

Vkladanie ramena ťažného 
zariadenia

UPOZORNENIE

Rameno guľovej hlavy môžete 
vložiť, iba keď je úplné odomknuté.

1. Vytiahnite zátku z lôžka ťažného 
zariadenia (1).

2. Rameno guľovej hlavy vložte vo 
vertikálnom smere a potlačte ho 
hore, kým sa nezaistí (2). Nedržte 
ruky v blízkosti ručného kolieska.

3. Na koliesku sa musí ukázať zelená 
značka, ktorá musí ležať v rovine 
s bielym bodom na ťažnom 
zariadení.

4. Uzamknutie: Otočte kľúč v smere 
hodinových ručičiek a vytiahnite ho 
(3).

5. Nasaďte ochranný kryt.

Jazda s prívesom

UPOZORNENIE

Ak niektorá z týchto podmienok 
nemôže byť splnená, ťažné 
zariadenie nepoužívajte a nechajte 

ho skontrolovať odborníkom.

Pred začiatkom jazdy sa uistite, či je 
rameno guľového kĺbu správne zaistené. 
Skontrolujte, či:

Zelená  • značka na koliesku leží vedľa 
bieleho bodu na ťažnom zariadení.
Koliesko ( • A) je správne upevnené do 
ramena guľového kĺbu.
Kľúč ( • B) je vytiahnutý.
Je zaistená poloha ramena guľového  •
kĺbu. Pri trhnutí musí zostať dokonale 
nehybné.

 Ťahanie
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Vyberanie ramena guľovej 
hlavy

UPOZORNENIE

Keď je pripojený príves, rameno 
guľového kĺbu nikdy neodomykajte.

1. Odpojte príves.
2. Odklopte ochranný kryt umiestnený 

na otvore pre kľúč.
3. Vložte kľúč a otočte ho v smere proti 

hodinovým ručičkám (1).
4. Podržte rameno ťažného zariadenia. 

Povytiahnite koliesko a otočte ním 
v smere hodinových ručičiek, kým 
nezaklapne (2), potom vytiahnite 
rameno ťažného zariadenia (3).

5. Pustite koliesko.
Keď je zariadenie takto odomknuté, 
môžete rameno kedykoľvek vložiť späť.
Vložte zátku do sedla (4).

Údržba

UPOZORNENIE

Pri čistení vozidla parou zložte 
rameno guľovej hlavy a jeho lôžko 
zabezpečte krytom.

Systém udržiavajte čistý. Pravidelne 
mažte ložiská, vodiace plochy a guľu 
mazadlom bez obsahu živice alebo 
olejom a zámok pravidelne mažte 
grafitom.
Zaznamenajte si číslo kľúča. V prípade 
straty vám výrobca poskytne náhradné 
kľúče, ak nadiktujete trojmiestne číslo 
kľúča.

Ťahanie
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OTVÁRANIE SKLÁPACEJ 
STRECHY

Priestor činnosti sklápacej 
strechy

A 2050 milimetrov

B 190 milimetrov

UPOZORNENIA

Pred otváraním alebo zatváraním 
sklápacej strechy sa uistite, že sa 
v priestore mechaniky sklápacej 

strechy, rámu čelného skla, skiel na 
dverách a zadných štvrtinových skiel 
nenachádzajú žiadne prekážky.

Priestor okolo zábran pri prevrhnutí 
udržiavajte voľný a bez prekážok.

POZOR

Pri teplote nižšej než -5 °C 
neobsluhujte sklápaciu strechu.

Uistite sa, či sa oddeľovač 
batožinového priestoru nachádza 

v správne rozvinutej polohe. 

Sklápaciu strechu NEOTVÁRAJTE 
manuálne. Môže to spôsobiť 
poškodenie pákového mechanizmu.

POZOR

Sklápaciu strechu nečistite sprejmi 
s vysokým tlakom.

Poznámka: Sklápaciu strechu nie je 
možné otvoriť počas jazdy. 

Poznámka: Sklápacia strecha sa 
uzamyká a odomyká automaticky.

Poznámka: Predné sklá a zadné 
štvrtinové sklá sa budú pohybovať 
automaticky.
1. Oddeľovač batožinového priestoru 

posuňte do úplne rozvinutej polohy.
2. Otočte kľúč zapaľovania do polohy II.

Poznámka: Ak podržíte spínač 
sklápacej strechy stlačený, po úplnom 
otvorení sklápacej strechy sa predné 
sklá a zadné štvrtinové sklá automaticky 
vrátia do úplne uzavretej polohy.
3. Spínač podržte stlačený, kým sa 

sklápacia strecha úplne neotvorí. 
Zaznie zvukové znamenie.

Sklápacia strecha kabrioletu 
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Oddeľovač batožinového 
priestoru

POZOR

Neumiestňujte časti batožiny 
na vrch alebo boky oddeľovača 
batožiny. Môže to spôsobiť 

poškodenie oddeľovača alebo sklápacej 
strechy.

Pod oddeľovač batožinového 
priestoru neukladajte objemné 
predmety. Môže to spôsobiť 

poškodenie sklápacej strechy.

Poznámka: Oddeľovač batožinového 
priestoru bráni predmetom, aby sa 
dostali do priestoru, v ktorom je strecha 
poskladaná.

Poznámka: Sklápacia strecha 
sa neotvorí, kým sa oddeľovač 
batožinového priestoru nebude 
nachádzať v úplne rozvinutej polohe.

1. Potiahnite oddeľovač batožinového 
priestoru.

2. Na uzavretie bezdotykového 
približovacieho spínača posuňte 
vodiaci strmeň do klzákov na oboch 
stranách batožinového priestoru.

Veterná zábrana

UPOZORNENIE

Nedovoľte spolucestujúcim, aby 
cestovali v zadnej časti vozidla 
s nainštalovanou veternou 

zábranou.

POZOR

Neposúvajte predné sedadlá príliš 
dozadu, keď je nainštalovaná 
veterná zábrana.

Neumiestňujte časti batožiny na 
vrchnú časť veternej zábrany. 

Pod veternú zábranu neukladajte 
objemné predmety. 

Pod veternú zábranu neukladajte 
voľne uložené predmety.

1. Otvorte veternú zábranu.

2. Roztvorte veternú zábranu.

 Sklápacia strecha kabrioletu
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3. Do otvorov pre bezpečnostné pásy 
umiestnite podpery.

4. Potiahnite páčky smerom dozadu 
proti tlaku pružiny a nechajte ich 
zaistiť sa v úchytoch.

ZATVÁRANIE SKLÁPACEJ 
STRECHY

Poznámka: Sklápaciu strechu nie je 
možné zatvoriť počas jazdy. 

Poznámka: Predné sklá a zadné 
štvrtinové sklá sa automaticky uzavrú.
1. Otočte kľúč zapaľovania do polohy II.
2. Podržte stlačený spínač sklápacej 

strechy, kým sa strecha úplne 
neuzavrie. Zaznie zvukové znamenie.

Manuálne zatváranie 
sklápacej strechy

UPOZORNENIA

Pri zatváraní sklápacej strechy 
sú potrební dvaja ľudia, každý na 
jednej strane. Strechu je potrebné 

posúvať rovnomerne.

Nejazdite s odomknutými páčkami 
uzamykania batožinového veka.

1. Otvorte veko batožinového priestoru.

2. Odstráňte čelný uzáver sklápacej 
strechy.

 Sklápacia strecha kabrioletu
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3. Pomocou Allenovho kľúča 
odomknite odomykaciu páčku 
sklápacej strechy.

4. Na oboch stranách čiastočne 
stiahnite ochranný pruh 
batožinového priestoru do 
nepriaznivého počasia.

5. Na oboch stranách odstráňte 
príchytnú svorku koberca 
batožinového priestoru.

6. Koberec batožinového priestoru 
opatrne odtiahnite na oboch 
stranách.

7. Na uvoľnenie sklápacej strechy 
potiahnite na oboch stranách 
uvoľňovacie slučky páčok 
uzamykania veka batožinového 
priestoru.

8. Zdvihnite veko batožinového 
priestoru.

 Sklápacia strecha kabrioletu
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Poznámka: Zadná časť krytu sa 
zdvihne spolu so sklápacou strechou.
9. Zatvorte sklápaciu strechu.

10. Pomocou Allenovho kľúča uzamknite 
uzamykaciu páčku skladacej strechy.

11. Nasaďte čelný uzáver sklápacej 
strechy.

12. Zložte veko batožinového priestoru.
13. Otvorte veko batožinového priestoru 

zozadu.

14. Uzamknite páčky uzamykania veka 
batožinového priestoru.

15. Na oboch stranách umiestnite späť 
koberec batožinového priestoru.

16. Na oboch stranách nasaďte 
príchytné svorky koberca 
batožinového priestoru.

17. Na oboch stranách batožinového 
priestoru umiestnite späť pruhy na 
ochranu pred nepriaznivým počasím.

Sklápacia strecha kabrioletu 

E78031
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18. Zatvorte veko batožinového 
priestoru.

 Sklápacia strecha kabrioletu
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ZÁBEH 

Pneumatiky

UPOZORNENIE

Nové pneumatiky potrebujú 
na zábeh prejsť približne 500 
kilometrov. Počas tejto doby 

môžu mať pneumatiky odlišné jazdné 
vlastnosti.

Brzdy a spojka

UPOZORNENIE

Ak je to možné, vyhnite sa 
prudkému brzdeniu a stláčaniu 
spojky počas prvých 150 km jazdy 

v meste a prvých 1 500 km jazdy na 
diaľnici.

Motor

POZOR

V priebehu prvých 1 500 km 
nejazdite príliš rýchlo. Často meňte 
rýchlosť a prevodové stupne raďte 

včas. Nenamáhajte motor.

JAZDA CEZ VODU

Jazda cez vodu

POZOR

Cez vodu jazdite len v prípade 
núdze, nie ako súčasť bežného 
jazdenia.

Ak sa do vzduchového filtra dostane 
voda, môže to spôsobiť poškodenie 
motora.

V prípade núdze môžete prejsť cez 
vodu do maximálnej hĺbky 200 mm 
a maximálnou rýchlosťou 10 km/h. Pri 
jazde cez tečúcu vodu dávajte obzvlášť 
pozor.
Počas jazdy vo vode udržiavajte nízku 
rýchlosť a nezastavujte vozidlo. Po jazde 
vo vode a keď je to bezpečné:

jemne stlačte pedál brzdy  •
a skontrolujte, či sa obnovila plná 
funkcia bŕzd,
skontrolujte, či funguje húkačka, •
skontrolujte, či fungujú svetlá vozidla, •
skontrolujte fungovanie posilňovača  •
riadenia.

Pokyny pre jazdu
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LEKÁRNIČKA

3- a 5-dverové modely

4-dverový model

Kombi

VÝSTRAŽNÝ TROJUHOLNÍK

3- a 5-dverové modely

4-dverový model

Kombi
Odkladací priestor pre výstražný 
trojuholník je umiestnený pod kobercom.

 Núdzová výbava
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SPÍNAČ PRERUŠENIA 
DODÁVKY PALIVA

Vozidlá s motorom Duratec

Dodávka paliva sa môže prerušiť 
v dôsledku nehody alebo prudkého 
otrasu (napr. kolízia pri parkovaní). 
Spínač je umiestnený na obkladovom 
paneli pred dverami vodiča.

Deaktivácia spínača

UPOZORNENIE

Ak vidíte alebo cítite unikajúce 
palivo, nestláčajte bezpečnostný 
spínač prívodu paliva.

Otočte kľúčom zapaľovania do  •
polohy 0.
Skontrolujte tesnosť palivového  •
systému.
Ak nie je zrejmý žiadny únik paliva,  •

vypnite vypínač stlačením tlačidla 
(pozrite obrázok).
Otočte kľúč zapaľovania do polohy  • II. 
Po niekoľkých sekundách vráťte kľúč 
do polohy I.
Znovu skontrolujte, či z palivového  •
systému neuniká palivo.

KONTROLA SÚČASTÍ 
BEZPEČNOSTNÉHO 
SYSTÉMU

Bezpečnostné pásy
Pásy, ktoré boli vystavené napätiu 
pri nehode, je potrebné vymeniť 
a skontrolovať kotevné body 
vyškoleným technickým personálom.

 Stav po nehode
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UMIESTNENIE 
POISTKOVÝCH SKRINIEK

Poistková skrinka 
v motorovom priestore

Poistková skrinka v priestore 
pre cestujúcich
1. Odskrutkujte skrutky na obložení 

prístrojovej dosky pod odkladacou 
skrinkou a odklopte obloženie.

2. Uvoľnite skrutky.
3. Odklopte poistkovú skrinku 

a potiahnite ju k sebe.

Namontujte poistkovú skrinku späť 
vykonaním krokov v opačnom poradí.

VÝMENA POISTKY

UPOZORNENIA

Žiadnym spôsobom neupravujte 
elektrický systém vozidla. Preto sa 
odporúča, aby akékoľvek práce 

na elektrickom systéme, zahŕňajúce 
demontáž alebo výmenu relé, boli 
zverené odborníkom.

Pred výmenou poistky vypnite 
zapaľovanie a všetky elektrické 
spotrebiče.

POZOR

Vložte náhradnú poistku s rovnakou 
hodnotou, ako má poistka, ktorú 
vymieňate.

Poznámka: Prepálenú poistku 
rozoznáte podľa prerušeného vlákna.

Poznámka: Všetky poistky okrem 
vysokoprúdových sú zasúvacie. 

Poznámka: Vyťahovač poistiek je 
umiestnený vo veku poistkovej skrinky 
v motorovom priestore.

 Poistky
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TABUĽKA POISTIEK

Rozvodná skrinka v priestore motora

Poistka
Menovité 
hodnoty 

v ampéroch
Istené obvody

1 50 Ventilátor chladenia

2 80 Posilňovač riadenia

3 60 Rozvodná skrinka 1 v priestore spolujazdca

4 60 Rozvodná skrinka 2 v priestore spolujazdca

5 80 Prídavný ohrievač

6 60 Žeraviaca sviečka (iba vznetové motory)

7 30 Čerpadlo ABS a ESP

8 20 Ovládacie ventily pre ABS, ESP

9 20 Riadiaci modul pohonnej jednotky (všetky modely 
okrem Focus ST a Focus RS)

9 30 Riadiaci modul pohonnej jednotky (iba Focus ST 
a Focus RS)

 Poistky
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Poistka
Menovité 
hodnoty 

v ampéroch
Istené obvody

10 30 Ventilátor klimatizácie

11 20 Spínač zapaľovania

12 40 Relé zapaľovania 15l

13 20 Elektromagnet štartéra

14 40 Vyhrievané čelné sklo, pravá strana

15 30 Relé ventilátora chladenia (Sigma – len bez klimatizácie)

16 40 Vyhrievané čelné sklo, ľavá strana

17 30 Vyklápacia strecha

18 30 Menič napätia

19 10 Modul ABS

20 15 Húkačka

21 20 Prídavné kúrenie

22 10 Modul posilňovača riadenia

23 30 Ostrekovač predných svetlometov

24 15 Prídavný ohrievač (iba vznetové motory)

25 10 Zapaľovanie, relé

26 15 Automatická prevodovka

27 10 Spojka klimatizácie

28 10 Monitorovanie žeraviacich sviečok (iba vznetový motor)

29 10 Dvojzónové automatické riadenie klimatizácie

30 3 Riadiaci modul pohonnej jednotky, automatická 
prevodovka

31 10 Senzor inteligentného nabíjania akumulátora

32 10 Automatická prevodovka

32 10 Napájanie vstrekovačov paliva (iba Focus ST a Focus 
RS)

33 10 Lambdasondy (iba zážihové motory)

33 10 Prepúšťací ventil medzichladiča (iba vznetové motory)

 Poistky
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Poistka
Menovité 
hodnoty 

v ampéroch
Istené obvody

33 20 Lambdasondy (iba Focus ST a Focus RS)

34 10 Vstrekovače, transformátory zapaľovania

35 10
Riadiaci modul pohonnej jednotky, ventily, 
elektromagnety (všetky modely okrem Focus ST 
a Focus RS)

35 15
Riadiaci modul pohonnej jednotky, ventily, 
elektromagnety, jednotka ohrevu pri štartovaní (iba 
Focus ST a Focus RS)

36 10 Riadiaci modul pohonnej jednotky

Rozvodná skrinka v priestore spolujazdca

Poistka
Menovité 
hodnoty 

v ampéroch
Istené obvody

100 10 Napájanie elektronických modulov zapaľovania

101 20 Riadiaci modul elektrického strešného okna, elektrické 
sedadlo vodiča, modul ovládania strechy (iba kabriolet)

Poistky
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Poistka
Menovité 
hodnoty 

v ampéroch
Istené obvody

102 10 Riadenie kúrenia, stĺpik riadenia, DPF, prijímač 
diaľkového ovládania

103 10 Napájanie spínača svetlometov

104 10 Šetrič batérie, osvetlenie interiéru

105 25 Vyhrievané zadné sklo

106 20 Bezkľúčový systém

107 10 Napájanie pre prístrojový panel, palubná diagnostika

108 7.5 Prídavné zariadenia k prístrojovému panelu (audio 
a navigačné zariadenie)

109 20 Zapaľovač cigariet, zadná elektrická zásuvka

110 10 Napájanie zážihu denných svetiel ku spínaču osvetlenia

111 15 Palivové čerpadlo (len zážihový motor)

112 15 Napájanie audiomodulov

113 10 Svetlá prejazdu cez deň (parkovacie svetlá)

114 10 Napájanie združeného prístrojového panela, imobilizér

115 7.5 Napájanie spínača svetlometov

116 20 Svetlá do hmly

117 7.5 Osvetlenie EČ

118 20 Dverové moduly, vľavo vzadu

 Poistky
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Poistka
Menovité 
hodnoty 

v ampéroch
Istené obvody

119 15 Zásuvka v batožinovom priestore

119 25 Zásuvka v batožinovom priestore (vozidlá s modulom 
ťažného zariadenia prívesu)

120 20 Dverový modul, vpravo vzadu

121 20 Vyhrievanie predných sedadiel

122 10 Modul vzduchového vaku

123 7.5 Vyhrievané vonkajšie zrkadlá

124 7.5 Parkovacie, obrysové, koncové svetlá (ľavá strana)

125 7.5 Parkovacie, obrysové, koncové svetlá (pravá strana)

126 20 Bezkľúčový systém

127 25 Elektrické ovládanie okien

128 - Nepoužité

129 20 Stierače čelného skla

130 - Nepoužité

131 15 Stierač zadného skla

132 15 Brzdové svetlá

133 25 Relé centrálneho uzamykania dverí, modul dverí 
spolujazdca

134 20 Centrálne uzamykanie dverí, modul dverí vodiča

135 20 Svetlá pre jazdu cez deň

136 15 Čerpadlo ostrekovača, vyhrievané trysky ostrekovačov

137 10 Bzučiak záložného akumulátora

Poistky
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Poistka
Menovité 
hodnoty 

v ampéroch
Istené obvody

138 10 Riadiaci modul pohonnej jednotky, pedál akcelerácie, 
automatická prevodovka

139 10 Diaľkové svetlo pravá strana

140 10 Diaľkové svetlo ľavá strana

141 10 Svetlá pre cúvanie, elektricky ovládané vonkajšie 
zrkadlá

142 15 Tlmené svetlo, pravá strana

143 15 Tlmené svetlo, ľavá strana

Poistky
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ŤAŽNÉ BODY

Predné ťažné oko

Zadné ťažné oko

A Montáž zadného ťažného oka 

Umiestnenie ťažného oka
Skrutkovateľné ťažné oko je uložené 
v odkladacom priestore pod podlahou 
pod náhradným kolesom. 
Zasuňte prst do otvoru na spodnej 
strane krytu a vypáčte kryt. Namontujte 
ťažné oko.
Ťažné oko musíte vždy voziť vo vozidle. 

POZOR

Skrutkovateľné ťažné oko má 
ľavotočivý závit. Pri montáži 
nim otáčajte proti smeru 

hodinových ručičiek.

Poznámka: Na vozidla s ťažným 
zariadením nie je možné ťažné oko 
namontovať na zadnú časť vozidla. Na 
ťahanie vozidla použite ťažné zariadenie.

Oprava vozidla
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ŤAHANIE VOZIDLA NA 
ŠTYROCH KOLESÁCH

Všetky vozidlá

UPOZORNENIA

Keď je vaše vozidlo ťahané, zapnite 
zapaľovanie. Ak tak neurobíte, 
zámok na stĺpiku volantu sa 

uzamkne a smerové a brzdové svetlá 
nebudú funkčné.

Ak motor vozidla nie je v činnosti, 
posilňovač bŕzd a čerpadlo 
posilňovača riadenia nebudú 

pracovať. Stlačte pevne pedál brzdy a na 
zastavenie vozidla počítajte s väčšou 
brzdnou dráhou a ťažším riadením.

POZOR

Príliš veľké napätie v lane môže 
spôsobiť poškodenie vášho vozidla 
alebo ťažného vozidla. 

Nepoužívajte pevnú vlečnú tyč 
pripevnenú na predné ťažné oko.

Pri ťahaní sa vždy rozbiehajte pomaly 
a plynulo, bez trhania ťahaným vozidlom.

Vozidlá s automatickou 
prevodovkou

POZOR

Neťahajte vaše vozidlo rýchlejšie než 
50 km/h alebo na dlhšiu vzdialenosť 
než 50 km. Vozidla vybavené 

prevodovkou 6DCT450 neťahajte 
rýchlejšie než 30 km/h.

V prípade, ak musí byť rýchlosť 
prekročená alebo je vzdialenosť 
väčšia, vozidlo sa musí prepravovať 

so zdvihnutými hnacími kolesami. 

V prípade mechanickej poruchy na 
automatickej prevodovke sa vozidlo 
musí prepravovať so zdvihnutými 

hnacími kolesami. 

Neťahajte vozidlo smerom dozadu. 

Pri ťahaní vozidla zvoľte Neutrál. 

 Oprava vozidla
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
S vaším vozidlom vykonávajte pravidelné 
servisné prehliadky, aby si zachovalo 
svoje jazdné vlastnosti a hodnotu pri 
opätovnom predaji. Máte k dispozícii 
širokú sieť autorizovaných servisných 
stredísk Ford, ktoré sú pripravene vám 
profesionálne pomôcť. Veríme, že ich 
špeciálne vyškolený personál je pre 
riadne a odborne vykonávanie servisu 
vášho vozidla najlepšie kvalifikovaný. 
Je vybavený širokým sortimentom 
špeciálneho naradia a prípravkov, ktoré 
boli vyvinuté pre servis vášho vozidla.
Navyše pri pravidelných servisných 
prehliadkach odporúčame vykonávať 
nasledujúce dodatočné prehliadky.

UPOZORNENIA

Pred vykonaním ľubovoľného 
zásahu alebo nastavenia vypnite 
zapaľovanie.

Po zapnutí zapaľovania, alebo ak 
je motor v chode, nedotýkajte 
sa elektronických častí systému 

zapaľovania. Systém pracuje s vysokým 
napätím.

Nepribližujte sa rukami a odevom  
do oblasti ventilátora chladiaceho 
systému motora. Za určitých 

podmienok môže ventilátor chladiaceho 
systému pracovať ešte niekoľko minút 
po vypnutí motora.

Každý deň skontrolujte
Vonkajšie svetlomety. •
Vnútorné osvetlenie. •
Varovné a signalizačné kontrolky. •

Pri čerpaní pohonných hmôt 
skontrolujte

Hladinu motorového oleja. Pozrite  •
časť Kontrola motorového oleja 
(strana 178).

Hladinu brzdovej kvapaliny.  •
Pozrite časť Kontrola brzdovej 
a spojkovej kvapaliny (strana 
180).
Hladinu kvapaliny ostrekovačov.  •
Pozrite časť Kontrola kvapaliny 
v ostrekovačoch (strana 180).
Tlaky v pneumatikách (studené  •
pneumatiky). Pozrite časť Kolesá 
a pneumatiky (strana 188).
Stav pneumatík. Pozrite časť •  Kolesá 
a pneumatiky (strana 188).

Každý mesiac skontrolujte
Hladinu chladiacej kvapaliny motora  •
(studený motor). Pozrite časť 
Kontrola chladiacej kvapaliny 
(strana 179).
Tesnosť potrubí, hadíc a nádrží. •
Hladinu kvapaliny v posilňovači  •
riadenia. Pozrite časť Kontrola 
kvapaliny v posilňovači 
riadenia (strana 180).
Funkčnosť klimatizácie. •
Funkčnosť parkovacej brzdy. •
Funkciu húkačky. •
Dotiahnutie matíc kolies. Pozrite  •
časť Kolesá a pneumatiky 
(strana 188).

OTVÁRANIE A ZATVÁRANIE 
KAPOTY PRIESTORU 
MOTORA

Otváranie kapoty

UPOZORNENIE

Aby nedošlo k poškodeniu alebo 
strate kľúča, vyberte ho hneď po 
otvorení kapoty zo zámku a znak 

Ford vráťte na miesto.

Poznámka: Na otvorenie kapoty vo 
vozidlách s bezkľúčovým systémom 
použite náhradný kľúč.

Údržba
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Zatváranie kapoty
Poznámka: Presvedčite sa, či kapota 
správne zapadla.
Spustite kapotu dole a nechajte ju 
vlastnou váhou spadnúť z výšky asi 20 - 
30 centimetrov.

 Údržba
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CELKOVÝ POHĽAD DO PRIESTORU MOTORA - 1.4L 
DURATEC-16V (SIGMA)/1.6L DURATEC-16V (SIGMA)/1.6L 
DURATEC-16V TI-VCT (SIGMA)

A Nádržka kvapaliny ostrekovača skla*: Pozrite časť Kontrola kvapaliny 
v ostrekovačoch (strana 180).

B Nádržka chladiacej kvapaliny*: Pozrite časť Kontrola chladiacej 
kvapaliny (strana 179). 

C Zásobník brzdovej a spojkovej kvapaliny (vozidlá s pravostranným 
riadením)*: Pozrite časť Kontrola brzdovej a spojkovej kvapaliny 
(strana 180). 

D Veko plniaceho hrdla motorového oleja*: Pozrite časť Kontrola 
motorového oleja (strana 178).

 Údržba
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E Zásobník brzdovej a spojkovej kvapaliny (vozidlá s ľavostranným riadením)* 
Pozrite časť Kontrola brzdovej a spojkovej kvapaliny (strana 180).

F Akumulátor: Pozrite časť Akumulátor vozidla (strana 186).

G Poistková skrinka v motorovom priestore: Pozrite časť Poistky 
(strana 156).

H Filter vzduchu: Nie je potrebná údržba.

I Mierka hladiny oleja*: Pozrite časť Kontrola motorového oleja (strana 
178).

J Nádržka posilňovača riadenia: Pozrite časť Kontrola kvapaliny 
v posilňovači riadenia (strana 180). 

* Pre ľahšiu orientáciu sú veká nádob a mierka oleja označené farebne.

 Údržba



169

CELKOVÝ POHĽAD DO PRIESTORU MOTORA - 1.8L 
DURATEC-HE (MI4)/2.0L DURATEC-HE (MI4)

A Nádržka kvapaliny ostrekovača skla*: Pozrite časť Kontrola kvapaliny 
v ostrekovačoch (strana 180). 

B Nádržka chladiacej kvapaliny*: Pozrite časť Kontrola chladiacej 
kvapaliny (strana 179).

C Zásobník brzdovej a spojkovej kvapaliny (vozidlá s pravostranným 
riadením)*: Pozrite časť Kontrola brzdovej a spojkovej kvapaliny 
(strana 180). 

D Veko plniaceho hrdla motorového oleja*: Pozrite časť Kontrola 
motorového oleja (strana 178). 

E Zásobník brzdovej a spojkovej kvapaliny (vozidlá s ľavostranným riadením)*. 
Pozrite časť Kontrola brzdovej a spojkovej kvapaliny (strana 180).

Údržba
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F Akumulátor: Pozrite časť Akumulátor vozidla (strana 186). 

G Poistková skrinka v motorovom priestore: Pozrite časť Poistky 
(strana 156).

H Filter vzduchu: Nie je potrebná údržba. 

I Mierka hladiny oleja*: Pozrite časť Kontrola motorového oleja 
(strana 178).

* Pre ľahšiu orientáciu sú veká nádob a mierka oleja označené farebne.

CELKOVÝ POHĽAD DO PRIESTORU MOTORA - 2.5L 
DURATEC-ST (VI5)

 Údržba
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A Nádržka kvapaliny ostrekovača skla*: Pozrite časť Kontrola kvapaliny 
v ostrekovačoch (strana 180). 

B Nádržka chladiacej kvapaliny*: Pozrite časť Kontrola chladiacej 
kvapaliny (strana 179). 

C Zásobník brzdovej a spojkovej kvapaliny (vozidlá s pravostranným 
riadením)*: Pozrite časť Kontrola brzdovej a spojkovej kvapaliny 
(strana 180). 

D Veko plniaceho hrdla motorového oleja*: Pozrite časť Kontrola 
motorového oleja (strana 178). 

E Zásobník brzdovej a spojkovej kvapaliny (vozidlá s ľavostranným riadením)*: 
Pozrite časť Kontrola brzdovej a spojkovej kvapaliny (strana 180). 

F Akumulátor: Pozrite časť Akumulátor vozidla (strana 186). 

G Poistková skrinka v motorovom priestore: Pozrite časť Poistky 
(strana 156). 

H Filter vzduchu: Nie je potrebná údržba. 

I Mierka hladiny oleja*: Pozrite časť Kontrola motorového oleja (strana 
178).

* Pre ľahšiu orientáciu sú veká nádob a mierka oleja označené farebne.

Údržba 
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CELKOVÝ POHĽAD DO PRIESTORU MOTORA - 2.5L 
DURATEC-RS (VI5)

A Nádržka kvapaliny ostrekovača skla*: Pozrite časť Kontrola kvapaliny 
v ostrekovačoch (strana 180). 

B Nádržka chladiacej kvapaliny*: Pozrite časť Kontrola chladiacej 
kvapaliny (strana 179). 

C Zásobník brzdovej a spojkovej kvapaliny (vozidlá s pravostranným 
riadením)*: Pozrite časť Kontrola brzdovej a spojkovej kvapaliny 
(strana 180). 

D Veko plniaceho hrdla motorového oleja*: Pozrite časť Kontrola 
motorového oleja (strana 178). 

E Zásobník brzdovej a spojkovej kvapaliny (vozidlá s ľavostranným riadením)*: 
Pozrite časť Kontrola brzdovej a spojkovej kvapaliny (strana 180). 

F Akumulátor: Pozrite časť Akumulátor vozidla (strana 186). 

G Poistková skrinka v motorovom priestore: Pozrite časť Poistky 
(strana 156).

 Údržba
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H Filter vzduchu: Nie je potrebná údržba. 

I Mierka hladiny oleja*: Pozrite časť Kontrola motorového oleja (strana 
178).

* Pre ľahšiu orientáciu sú veká nádob a mierka oleja označené farebne.

CELKOVÝ POHĽAD DO PRIESTORU MOTORA - 1.6L 
DURATORQ-TDCI (DV) DIESEL

Údržba
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A Nádržka kvapaliny ostrekovača skla*: Pozrite časť Kontrola kvapaliny 
v ostrekovačoch (strana 180). 

B Nádržka chladiacej kvapaliny*: Pozrite časť Kontrola chladiacej 
kvapaliny (strana 179). 

C Zásobník brzdovej a spojkovej kvapaliny (vozidlá s pravostranným 
riadením)*: Pozrite časť Kontrola brzdovej a spojkovej kvapaliny 
(strana 180). 

D Veko plniaceho hrdla motorového oleja*: Pozrite časť Kontrola 
motorového oleja (strana 178). 

E Zásobník brzdovej a spojkovej kvapaliny (vozidlá s ľavostranným riadením)*: 
Pozrite časť Kontrola brzdovej a spojkovej kvapaliny (strana 180).

F Akumulátor: Pozrite časť Akumulátor vozidla (strana 186). 

G Poistková skrinka v motorovom priestore: Pozrite časť Poistky 
(strana 156). 

H Filter vzduchu: Nie je potrebná údržba. 

I  Mierka hladiny oleja*: Pozrite časť Kontrola motorového oleja 
(strana 178). 

* Pre ľahšiu orientáciu sú veká nádob a mierka oleja označené farebne.

 Údržba
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CELKOVÝ POHĽAD DO PRIESTORU MOTORA - 1.8L 
DURATORQ-TDCI (LYNX) DIESEL

A Nádržka kvapaliny ostrekovača skla*: Pozrite časť Kontrola kvapaliny 
v ostrekovačoch (strana 180).

B Nádržka chladiacej kvapaliny*: Pozrite časť Kontrola chladiacej 
kvapaliny (strana 179).

C Zásobník brzdovej a spojkovej kvapaliny (vozidlá s pravostranným 
riadením)*: Pozrite časť Kontrola brzdovej a spojkovej kvapaliny 
(strana 180).

D Veko plniaceho hrdla motorového oleja*: Pozrite časť Kontrola 
motorového oleja (strana 178).

E Zásobník brzdovej a spojkovej kvapaliny (vozidlá s ľavostranným riadením)*: 
Pozrite časť Kontrola brzdovej a spojkovej kvapaliny (strana 180).

Údržba
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F Akumulátor: Pozrite časť Akumulátor vozidla (strana 186).

G Poistková skrinka v motorovom priestore: Pozrite časť Poistky 
(strana 156).

H Filter vzduchu: Nie je potrebná údržba.

I Mierka hladiny oleja*: Pozrite časť Kontrola motorového oleja 
(strana 178).

* Pre ľahšiu orientáciu sú veká nádob a mierka oleja označené farebne.

CELKOVÝ POHĽAD DO PRIESTORU MOTORA - 2.0L 
DURATORQ-TDCI (DW) DIESEL

 Údržba
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MIERKA MOTOROVÉHO 
OLEJA - 1.4L DURATEC-16V 
(SIGMA)/1.6L DURATEC-
16V (SIGMA)/1.6L 
DURATEC-16V TI-VCT 
(SIGMA)

A MIN 

B MAX

MIERKA MOTOROVÉHO 
OLEJA - 1.8L DURATEC-HE 
(MI4)/2.0L DURATEC-HE 
(MI4)

A MIN 

B MAX

 Údržba

A Nádržka kvapaliny ostrekovača skla*: Pozrite časť Kontrola kvapaliny 
v ostrekovačoch (strana 180). 

B Nádržka chladiacej kvapaliny*: Pozrite časť Kontrola chladiacej 
kvapaliny (strana 179). 

C Zásobník brzdovej a spojkovej kvapaliny (vozidlá s pravostranným 
riadením)*: Pozrite časť Kontrola brzdovej a spojkovej kvapaliny 
(strana 180). 

D Veko plniaceho hrdla motorového oleja*: Pozrite časť Kontrola 
motorového oleja (strana 178). 

E Zásobník brzdovej a spojkovej kvapaliny (vozidlá s ľavostranným riadením)*: 
Pozrite časť Kontrola brzdovej a spojkovej kvapaliny (strana 180).

F Akumulátor: Pozrite časť Akumulátor vozidla (strana 186). 

G Poistková skrinka v motorovom priestore: Pozrite časť Poistky 
(strana 156). 

H Filter vzduchu: Nie je potrebná údržba. 

I Mierka hladiny oleja*: Pozrite časť Kontrola motorového oleja 
(strana 178). 

* Pre ľahšiu orientáciu sú veká nádob a mierka oleja označené farebne.
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MIERKA MOTOROVÉHO 
OLEJA - 2.5L DURATEC-RS 
(VI5)/2.5L DURATEC-ST 
(VI5)

A MIN 

B MAX

MIERKA MOTOROVÉHO 
OLEJA - 1.6L DURATORQ-
TDCI (DV) DIESEL

A MIN 

B MAX

MIERKA MOTOROVÉHO 
OLEJA - 1.8L DURATORQ-
TDCI (LYNX) DIESEL

A MIN 

B MAX

MIERKA MOTOROVÉHO 
OLEJA - 2.0L DURATORQ-
TDCI (DW) DIESEL

A MIN 

B MAX

KONTROLA MOTOROVÉHO 
OLEJA

POZOR

Nepoužívajte prísady do oleja ani iné 
prostriedky na ošetrovanie motora. 
Za určitých podmienok môžu 

spôsobiť poškodenie motora.

 Údržba
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Poznámka: Spotreba oleja nových 
motorov dosiahne normálne hodnoty až 
po najazdení asi 5 000 km.

Kontrola stavu motorového 
oleja

POZOR

Uistite sa, či sa hladina oleja 
nachádza medzi značkami MIN 
a MAX.

Poznámka: Pred štartovaním motora 
skontrolujte stav motorového oleja. 

Poznámka: Uistite sa, či vaše vozidlo 
stojí na vodorovnom podklade. 

Poznámka: Olej sa za horúca rozpína. 
Úroveň hladiny, teda môže o niekoľko 
milimetrov presiahnuť značku MAX.
Mierku oleja vyberte a utrite ju dosucha 
tkaninou, ktorá neuvoľňuje vlákna. 
Potom mierku vložte dnu a znova ju 
vytiahnite, aby ste skontrolovali úroveň 
hladiny oleja. 
Ak sa nachádza pri značke MIN, 
bezodkladne doplňte olej.

Plnenie

UPOZORNENIA

Kvapalinu pridávajte, keď je motor 
studený. Ak je motor horúci, 
počkajte asi 10 minút, kým sa 

ochladí.

Neotvárajte veko plniaceho otvoru 
počas chodu motora.

Zložte kryt.

POZOR

Nedopĺňajte olej viac, než po značku 
MAX.

Dopĺňajte iba olej, ktorý vyhovuje 
špecifikácii Ford. Pozrite časť 
Technické údaje (strana 181).

KONTROLA CHLADIACEJ 
KVAPALINY

Kontrola hladiny chladiacej 
kvapaliny

UPOZORNENIE

Nedovoľte, aby sa chladiaca 
kvapalina dostala do styku s vašou 
pokožkou alebo do očí. V prípade, 

ak k tomu dôjde, opláchnite postihnuté 
miesta veľkým množstvom vody 
a navštívte lekára.

POZOR

Uistite sa, či sa hladina kvapaliny 
nachádza medzi značkami MIN 
a MAX.

Poznámka: Chladiaca kvapalina sa 
za horúca rozpína. Úroveň hladiny teda 
môže o niekoľko milimetrov presiahnuť 
značku MAX.
Ak sa nachádza pri značke MIN, 
bezodkladne doplňte kvapalinu.

Plnenie chladiacej kvapaliny 

UPOZORNENIA

Kvapalinu pridávajte, keď je motor 
studený. Ak je motor horúci, 
počkajte asi 10 minút, kým sa 

ochladí.

Neotvárajte veko plniaceho otvoru 
počas chodu motora.

Neotvárajte veko nádržky 
chladiacej kvapaliny, kým je motor 
horúci. Počkajte, kým motor 

vychladne.

Pomaly odskrutkujte veko. Pri vytáčaní 
veka sa pomaly uvoľní pretlak.

 Údržba
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POZOR

Dbajte na to, aby sa kvapalina 
nedostala na žiadnu časť motora.

Nedopĺňajte olej viac, než po značku 
MAX.

Pridávajte iba chladiacu kvapalinu, 
vyhovujúcu špecifikácii Ford. Pozrite časť 
Technické údaje (strana 181).

KONTROLA BRZDOVEJ 
A SPOJKOVEJ KVAPALINY

UPOZORNENIE

Nedovoľte, aby sa brzdová 
kvapalina dostala do styku s vašou 
pokožkou alebo do očí. V prípade, 

ak k tomu dôjde, opláchnite postihnuté 
miesta veľkým množstvom vody 
a navštívte lekára.

POZOR

Uistite sa, či hladina brzdovej 
kvapaliny je medzi značkami MIN 
a MAX.

Poznámka: Brzdový a spojkový 
systém sú zásobované z tej istej 
nádržky. 
Ak sa nachádza pri značke MIN, 
bezodkladne doplňte kvapalinu.

Plnenie
Zložte veko plniaceho otvoru

POZOR

Nedopĺňajte olej viac, než po značku 
MAX.

Dopĺňajte iba kvapalinu, ktorá 
vyhovuje špecifikácii Ford. Pozrite časť 
Technické údaje (strana 181).

KONTROLA KVAPALINY 
V POSILŇOVAČI RIADENIA

Vozidlá s motorom 1.4L Duratec-
16V (Sigma) alebo 1.6L Duratec-
16V (Sigma) alebo 1.6L Duratec-
16V Ti-VCT (Sigma)
Prevádzková kvapalina by mala pri 
studenom motore siahať po značku 
MAX. 
Ak klesne pod značku MIN, doplňte 
nádržku predpísanou kvapalinou. Pozrite 
časť Technické údaje (strana 181).

Všetky vozidlá okrem vozidiel 
s motorom 1.4L Duratec-16V 
(Sigma) alebo 1.6L Duratec-16V 
(Sigma) alebo 1.6L Duratec-16V 
Ti-VCT (Sigma)
Nie je potrebná kontrola hladiny 
kvapaliny.

KONTROLA 
MNOŽSTVA KVAPALINY 
OSTREKOVAČOV
Predné a zadné ostrekovače skiel sú 
zásobované z tej istej nádržky.

 Údržba
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Prevádzkové kvapaliny

Položka Odporúčaná kvapalina Špecifikácia

Motorový olej
Ford alebo Motorcraft 
Formula E SAE 5W-30. 
Motorový olej*

WSS-M2C913-B

Kvapalina do posilňovača 
riadenia

Kvapalina do posilňovača 
riadenia Ford alebo 
Motorcraft

WSS-M2C204-A2

Nemrznúca zmes Motorcraft SuperPlus 
Antifreeze WSS-M97B44-D

Brzdová kvapalina
Ford alebo Motorcraft 
Super DOT 4 Brzdová 
kvapalina

ESD-M6C57-A

*Môžete použiť alternatívny olej SAE 5W-3O, ktorý spĺňa špecifikáciu definovanú 
normou WSS-M2C913-B.

Poznámka: Ak používate vaše vozidlo pri teplotách pod -20 °C, nesmiete používať 
motorový olej SAE 1OW-4O.
Plnenie oleja: Ak nemôžete nájsť motorový olej spĺňajúci požiadavky definované 
normou WSS-M2C913-B, musíte použiť olej SAE 5W-3O (odporúčaný), 
SAE 5W-4O (okrem vozidiel s E85) alebo SAE 1OW-4O, spĺňajúci požiadavky 
špecifikácie ACEA A1/B1 (odporúčané) alebo ACEA A3/B3. Používanie týchto 
olejov môže mať za následok dlhšiu dobu štartovania motora, zníženie výkonu 
motora, zvýšenie spotreby paliva a zvýšenie hladiny emisií.

Objemy

Model Položka Objemy (v litroch)

Všetky Kvapalina do posilňovača 
riadenia Značka MAX

Vozidlá so zážihovým 
motorom okrem 2.5L 
Duratec RS

Palivová nádrž 55

Vozidlá s motorom 2.5L 
Duratec RS Palivová nádrž 62

Vozidlá so vznetovým 
motorom Palivová nádrž 53

Všetky

Systém ostrekovania 
čelného skla - 
s ostrekovačom 
svetlometov

4.5

Údržba
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Model Položka Objemy (v litroch)

Všetky
Systém ostrekovania 
čelného skla - bez 
ostrekovača svetlometov

3.3

1.4L Duratec-16V Motorový olej - s filtrom 3.8
1.4L Duratec-16V Motorový olej - bez filtra 3.5

1.4L Duratec-16V
Chladiaci systém 
vrátane kúrenia - vozidlá 
s klimatizáciou

5.5

1.4L Duratec-16V
Chladiaci systém vrátane 
kúrenia - vozidlá bez 
klimatizácie

5.2

1.6L Duratec-16V Motorový olej - s filtrom 4.1
1.6L Duratec-16V Motorový olej - bez filtra 3.75

1.6L Duratec-16V
Chladiaci systém 
vrátane kúrenia - vozidlá 
s klimatizáciou

5.8

1.6L Duratec-16V
Chladiaci systém vrátane 
kúrenia - vozidlá bez 
klimatizácie

5.5

1.6L Duratec-16V Ti-VCT Motorový olej - s filtrom 4.1
1.6L Duratec-16V Ti-VCT Motorový olej - bez filtra 3.75

1.6L Duratec-16V Ti-VCT Chladiaci systém vrátane 
kúrenia 6.0

1.8L Duratec-HE Motorový olej - s filtrom 4.3

1.8L Duratec-HE Motorový olej - bez filtra 3.9

1.8L Duratec-HE Chladiaci systém vrátane 
kúrenia 6.5

2.0L Duratec-HE Motorový olej - s filtrom 4.3

2.0L Duratec-HE Motorový olej - bez filtra 3.9

2.0L Duratec-HE Chladiaci systém vrátane 
kúrenia 6.3

 Údržba
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Model Položka Objemy (v litroch)
2.5L Duratec-ST a 2.5L 
Duratec-RS Motorový olej - s filtrom 5.8

2.5L Duratec-ST a 2.5L 
Duratec-RS Motorový olej - bez filtra 5.5

2.5L Duratec-ST a 2.5L 
Duratec-RS

Chladiaci systém vrátane 
kúrenia 7.1

1.6L Duratorq-TDCi Motorový olej - s filtrom 3.8

1.6L Duratorq-TDCi Motorový olej - bez filtra 3.4

1.6L Duratorq-TDCi Chladiaci systém vrátane 
kúrenia 7.3

1.8L Duratorq-TDCi Motorový olej - s filtrom 5.6

1.8L Duratorq-TDCi Motorový olej - bez filtra 5.0

1.8L Duratorq-TDCi Chladiaci systém vrátane 
kúrenia 8.1

2.0L Duratorq-TDCi Motorový olej - s filtrom 5.5

2.0L Duratorq-TDCi Motorový olej - bez filtra 5.0

2.0L Duratorq-TDCi Chladiaci systém vrátane 
kúrenia 8.4

Údržba
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 Starostlivosť o vozidlo

ČISTENIE EXTERIÉRU 
VOZIDLA

UPOZORNENIE

Ak používate umývaciu linku 
s voskovým cyklom, odstráňte 
vosk z čelného skla.

POZOR

Niektoré umývacie linky používajú 
vodu pod vysokým tlakom. Tá 
môže poškodiť niektoré časti vášho 

vozidla. 

Pred vjazdom do automatickej 
umývacej linky odmontujte anténu. 

Vypnite ventilátor kúrenia, aby ste 
zabránili znečisteniu filtra čerstvého 
vzduchu.

Odporúčame vám umývať vozidlo so 
špongiou a vlažnou vodou, obsahujúcou 
šampón na vozidlo.

Čistenie svetlometov

POZOR

Aby nedošlo k poškriabaniu 
priehľadných krytov svetlometov, 
na čistenie používajte prostriedky, 

ktoré neobsahujú abrazívne látky alebo 
chemické rozpúšťadlá.

Neutierajte svetlomety, keď sú 
suché.

Čistenie zadného skla

POZOR

Aby nedošlo k poškriabaniu 
vnútornej časti zadného skla, na 
čistenie používajte prostriedky, 

ktoré neobsahujú abrazívne látky alebo 
chemické rozpúšťadlá.

Na čistenie vnútornej časti zadného skla 

používajte čisté, vlákna neuvoľňujúce 
textílie alebo vlhkú jelenicu.

Čistenie chrómovej masky

POZOR

Nepoužívajte abrazívne alebo 
chemické čistidlá. Použite mydlovú 
vodu.

Ochrana laku karosérie

POZOR

Neleštite vozidlo na prudkom slnku. 

Dbajte na to, aby prostriedok 
neprišiel do styku s plastovými 
dielmi. Jeho odstránenie môže byť 

náročné.

Nenanášajte leštiaci prípravok na 
čelné alebo zadné sklo. Môže to 
spôsobiť, že stierače budú pri svojej 

činnosti hlučné a okná nebudú čistiť 
správne.

Odporúčame vám raz alebo dvakrát za 
rok navoskovať lak karosérie.

ČISTENIE INTERIÉRU 
VOZIDLA

Bezpečnostné pásy

UPOZORNENIA

Na čistenie nepoužívajte brúsne 
prostriedky alebo chemické 
rozpúšťadlá.

Zabráňte vniknutiu vody 
alebo navlhnutiu navíjacieho 

mechanizmu.

Bezpečnostné pásy očistite čistiacim 
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Starostlivosť o vozidlo 

prípravkom na interiér alebo vodou 
a mäkkou špongiou. Nechajte pásy 
voľne vyschnúť, bez použitia sušiča.

Obrazovky prístrojového 
panela, LCD obrazovky, 
obrazovky rádioprijímača

UPOZORNENIE

Na čistenie nepoužívajte brúsne 
prostriedky, alkoholové alebo 
chemické rozpúšťadlá.

OPRAVA MENŠÍCH 
POŠKODENÍ LAKU 
VOZIDLA

POZOR

Ihneď z laku odstráňte zdanlivo 
neškodné častice (napr. vtáčí 
trus, živicu zo stromov, zvyšky 

hmyzu, asfaltové škvrny, cestnú soľ 
a priemyselný spad).

Mali by ste čím skôr opraviť poškodenia 
laku spôsobené kamienkami z vozovky 
alebo menšie škrabance. U predajcov 
Ford je veľký výber prípravkov. Prečítajte 
si a riaďte sa pokynmi výrobcu.
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 Akumulátor vozidla

POUŽÍVANIE POMOCNÝCH 
ŠTARTOVACÍCH KÁBLOV

POZOR

Pripájajte iba akumulátor s rovnakým 
menovitým napätím.

Vždy použite pomocné štartovacie 
káble s izolovanými svorkami 
a primeraným prierezom.

Neodpájajte akumulátor od 
elektrického systému vozidla.

Pripojenie pomocných 
štartovacích káblov

A Vybitý akumulátor

B Pomocný akumulátor 

C Kábel na prepojenie kladných 
pólov

D Kábel na prepojenie 
záporných pólov
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Akumulátor vozidla 

1. Postavte vozidlá tak, aby sa 
vzájomne nedotýkali.

2. Vypnite motor a všetky elektrické 
zariadenia.

3. Pripojte kladný pól (+) vozidla B 
ku kladnému pólu (+) vozidla A 
(kábel C).

4. Pripojte záporný pol (-) vozidla B 
k uzemňovaciemu bodu na hlave 
odpruženia na ľavej strane vozidla 
A (kábel D).

POZOR

Nepripájajte kábel k 
zápornému pólu (-) vybitej 
batérie.

Zabezpečte, aby sa pomocné 
káble nemohli zachytiť pohyblivými 
časťami motora.

Spustenie motora
1. Motor vozidla B ponechajte v chode 

v stredných otáčkach.
2. Naštartujte motor vozidla A.
3. Nechajte bežať motory oboch 

vozidiel minimálne tri minúty, potom 
káble odpojte.

POZOR

Pri rozpájaní káblov nezapínajte 
svetlomety. Napäťová špička by 
mohla zničiť žiarovky.

Káble rozpojte v opačnom poradí.

VÝMENA AKUMULÁTORA 
VOZIDLA

Vozidlá s benzínovým 
motorom
Ak bola akumulátorová batéria 
odpojená, vozidlo môže približne 8 km 
po následnom pripojení akumulátora 
vykazovať niektoré neobvyklé jazdné 
vlastnosti, pretože systém riadenia 
motora sa musí prispôsobiť danému 
motoru.
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POZOR

Používajte iba schválené veľkosti 
kolies a pneumatík. Používaním 
iných veľkostí sa môže poškodiť 

vozidlo a zneplatniť typové schválenie 
vozidla. 

Ak zmeníte priemer pneumatiky 
oproti tým, ktoré boli namontované 
u výrobcu, nemusí merač rýchlosti 

zobrazovať správne hodnoty. Navštívte 
s vozidlom svojho predajcu, aby systém 
riadenia motora preprogramoval.

Na stĺpiku pri dverách vodiča sa 
nachádza dátový štítok s hodnotami 
tlaku vzduchu v pneumatikách. 
Tlak vzduchu v pneumatikách kontrolujte 
a nastavujte pri takých vonkajších 
teplotách, pri akých budete jazdiť a keď 
sú pneumatiky studené.

VÝMENA KOLESA

Zaisťovacie matice kolies
Náhradný kľúč na zaisťovacie matice 
kolies a náhradné zaisťovacie matice 
kolies môžete získať od svojho predajcu 
po predložení certifikátu s referenčným 
číslom.

Vozidlá s dočasným 
náhradným kolesom

UPOZORNENIA

Ak sa náhradné koleso líši od 
ostatných kolies namontovaných 
na vozidle, je nutné dodržiavať tieto 

pravidlá:

Neprekračujte rýchlosť jazdy nad 
80 km/h.

Jazdite na čo najkratšie 
vzdialenosti.

UPOZORNENIA

Na vaše vozidlo nemontujte 
súčasne viac než jedno náhradné 
koleso pre núdzový dojazd. 

Na tomto type kolies nepoužívajte 
snehové reťaze.

Neprechádzajte cez automatické 
umývacie linky.

Nevykonávajte nijaké opravy 
pneumatík na dočasnom 
náhradnom kolese.

POZOR

Svetlá výška vozidla bude znížená. 
Dávajte pozor pri parkovaní pri 
obrubníku.

Poznámka: Vaše vozidlo môže mať 
nezvyčajné jazdné vlastnosti.

Zdvihák vozidla

UPOZORNENIA

Zdvihák na vozidlo dodaný 
s vozidlom smie byť použitý len 
pri výmene kolesa v núdzových 

situáciách.

Pred použitím zdviháku na kolesá 
skontrolujte, či nie je poškodený 
alebo zdeformovaný a či je závit 

namazaný a bez nečistôt.

Nikdy nič neumiestňujte medzi 
zdvihák a podklad alebo medzi 
zdvihák a vozidlo.

Poznámka: Vozidlá vybavené 
súpravou na opravu pneumatiky nie 
sú vybavené vozidlovým zdvihákom 
a kľúčom na kolesá.
Pri výmene letných pneumatík za zimné 
a naopak odporúčame využiť dielenské 
hydraulické zdviháky.
Poznámka: Používajte zdvihák 
s minimálnou zdvíhacou kapacitou 
1,5 tony a so zdvíhacími plošinami 
s priemerom minimálne 80 mm.
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Vozidlá bez súpravy na opravu 
pneumatiky

A Zdvihák

B Kľúč na kolesá

C Priestor na kľúč pre 
zaisťovacie matice kolies

Zdvihák vozidla a kľúč na kolesá sú 
umiestnené v priehlbni pre rezervné 
koleso.

Zdvíhacie a podporné body

POZOR

Používajte iba určené zdvíhacie 
body. Umiestnenie na iné body 
môže spôsobiť poškodenie 

karosérie, riadenia, závesov kolies, 
motora, brzdovej sústavy alebo prívodov 
paliva.
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A Len na núdzové použitie

B Údržba

Malé značky pod prahmi A označujú 
miesta zdvíhacích bodov.

Vozidlá s bočnými lištami

Demontáž kolesa 

UPOZORNENIA

Odstavte vozidlo tak, aby ste 
neprekážali premávke a mali 

dostatok miesta pre prácu, aby ste ani 
vy ani ostatní účastníci cestnej premávky 
neboli ohrození. 

Postavte výstražný trojuholník. 

Zabezpečte, aby vozidlo stálo na  
tvrdom, vodorovnom podklade 

s kolesami smerujúcimi dopredu.

Vypnite zapaľovanie a zatiahnite 
parkovaciu brzdu. 

Ak má Vaše vozidlo manuálnu 
prevodovku, zaraďte prvý 

prevodový stupeň alebo spätný 
chod. Ak je vybavené automatickou 
prevodovkou, zvoľte polohu Parkovanie.

Požiadajte cestujúcich, aby opustili 
vozidlo.

Zaistite blokom alebo klinom kolesá 
v diagonále.

 Kolesá a pneumatiky
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UPOZORNENIA

Ak je vaše vozidlo vybavené 
pneumatikami s predpísaným 

smerom rotácie, dbajte na to, aby šípky 
na pneumatikách ukazovali v smere 
rotácie pri pohybe vozidla dopredu. Ak 
musíte namontovať náhradné koleso 
šípkami ukazujúcimi proti smeru rotácie, 
nechajte si pneumatiku premontovať 
v odbornom servise.

Nepracujte pod vozidlom, keď je 
podopreté iba zdvihákom. 

Zabezpečte, aby zdvihák stál 
kolmo k zdvíhaciemu bodu a jeho 
spodná časť stála celou plochou na 

podklade.

POZOR

Neodkladajte hliníkové kolesá 
čelnou stranou na zem, došlo by 
k poškodeniu laku.

Poznámka: Náhradné koleso je 
umiestnené pod krytom podlahy 
v batožinovom priestore.
1. Vložte plochý koniec kľúča na kolesá 

medzi ráfik a kryt náboja a opatrne 
ním otočte, aby ste zložili kryt.

2. Nasaďte kľúč na bezpečnostnú 
maticu.

3. Uvoľnite matice kolesa.
4. Zodvihnite vozidlo tak, aby sa koleso 

nedotýkalo podkladu. 
5. Odskrutkujte matice kolesa a zložte 

koleso.

Montáž kolesa

UPOZORNENIA

Používajte len kolesá a pneumatiky 
so schválenými rozmermi. Pri 
použití iných rozmerov môže dôjsť 

k poškodeniu vozidla a národné typové 
schválenie je neplatné. Pozrite si časť 
Technické údaje (strana 199).

Nemontujte pneumatiky schopné 
jazdy po defekte na vozidlá, ktoré 
nimi pôvodne neboli vybavené. 

Bližšie informácie o kompatibilite získate 
od svojho predajcu.

POZOR

Nemontujte zliatinové disky 
s použitím matíc kolies navrhnutých 
na použitie s oceľovými diskami.

 Kolesá a pneumatiky
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Poznámka: Ubezpečte sa, či na 
dotykových plochách kolesa a náboja 
nie sú žiadne cudzie látky.

Poznámka: Ubezpečte sa, či kužele na 
maticiach kolies sú otočené smerom ku 
kolesu.
1. Namontujte koleso.
2. Pevne utiahnite matice kolies rukou.

3. Nasaďte kľúč na bezpečnostnú 
maticu.

4. Postupne čiastočne utiahnite matice 
kolesa v poradí podľa obrázka.

5. Spustite vozidlo a odstráňte zdvihák.
6. Úplne utiahnite matice kolesa 

v poradí podľa obrázka. Pozrite časť 
Technické údaje (strana 199).

7. Päsťou pevne zatlačte kryt náboja do 
kolesa.

UPOZORNENIE

Čo najskôr nechajte skontrolovať 
uťahovacie momenty matíc kolesa 
a tlak v pneumatikách.

Poznámka: Ak má rezervné koleso 
odlišné rozmery alebo konštrukciu ako 
ostatné kolesá, je potrebné čo najskôr 
ho vymeniť.

STAROSTLIVOSŤ 
O PNEUMATIKY

Pre zabezpečenie rovnomerného 
opotrebovania a dlhej životnosti 
predných a zadných pneumatík sa 
odporúča v pravidelných intervaloch 
medzi 5 000 až 10 000 km vymeniť 
navzájom predné a zadné pneumatiky.

POZOR

Pri parkovaní neodierajte bočné 
steny pneumatík.

Ak musíte vyjsť na obrubník, vykonajte 
to pomaly a ak je to možné, s kolesami 
natočenými kolmo k obrubníku.

 Kolesá a pneumatiky
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Pneumatiky pravidelne kontrolujte, či 
nemajú zárezy, neobsahujú cudzie 
predmety a či nie je ich behúň 
nepravidelne ojazdený. Nepravidelne 
ojazdená pneumatika môže znamenať, 
že geometria kolies je mimo predpísané 
hodnoty. 
Každé dva týždne kontrolujte za studena 
tlak v pneumatikách (vrátane rezervy).

SÚPRAVA NA OPRAVU 
PNEUMATÍK
Vaše vozidlo možno nebude vybavené 
plnohodnotným náhradným kolesom. 
V tomto prípade budete mať k dispozícii 
súpravu na opravu pneumatík, ktorú 
môžete použiť na opravu jednej 
poškodenej pneumatiky.
Súprava na opravu pneumatiky je 
umiestnená v priestore náhradného 
kolesa.

Všeobecné informácie

UPOZORNENIA

V závislosti od typu a rozsahu 
defektu pneumatiky je možné 
niektoré pneumatiky utesniť len 

čiastočne alebo ich nie je možné utesniť 
vôbec. Strata tlaku môže ovplyvniť 
ovládateľnosť vozidla a viesť ku strate 
kontroly nad vozidlom.

Nepoužívate súpravu na opravu 
pneumatiky, ak je pneumatika 
už poškodená v dôsledku jazdy 

v podhustenom stave.

Nepokúšajte sa utesniť iné defekty, 
než viditeľné defekty na behúni 
pneumatiky.

Nepokúšajte sa utesniť defekty na 
boku pneumatiky.

Na obnovu svojej mobility môžete 
súpravou na opravu pneumatiky 
utesniť väčšinu prepichnutí pneumatiky 
(s priemerom do 6 milimetrov). 

Pri používaní súpravy dodržiavajte 
nasledujúce pravidlá:

Jazdite opatrne a vyhýbajte sa  •
prudkým manévrom, zvlášť ak 
je vozidlo značne zaťažené alebo 
ťaháte príves.
Súprava vám poskytuje dočasnú  •
núdzovú opravu umožňujúcu 
pokračovať v jazde k najbližšiemu 
predajcovi alebo do pneuservisu, 
alebo prejsť vzdialenosť maximálne 
200 km.
Neprekračujte  • maximálnu 
rýchlosť 80 km/h.
Súpravu uschovajte mimo dosah  •
detí.
Používajte ju, len ak je vonkajšia  •
teplota medzi -30 °C a +70 °C.

Používanie súpravy na opravu 
pneumatiky

UPOZORNENIA

Stlačený vzduch môže pôsobiť ako 
výbušnina alebo hnacia látka. 

Pri používaní nikdy nenechávajte 
súpravu na opravu pneumatiky bez 
dohľadu.

POZOR

Nenechajte pracovať kompresor 
dlhšie než 10 minút.

Poznámka: Súpravu používajte len pre 
vozidlo, ku ktorému bola dodaná.

Zaparkujte vozidlo na krajnici tak, aby  •
ste neprekážali doprave a mohli bez 
nebezpečenstva použiť súpravu.
Zatiahnite parkovaciu brzdu, aj  •
keď ste zaparkovali na vodorovnej 
vozovke, aby bolo zaistené, že sa 
vozidlo nepohne.
Nepokúšajte sa vybrať cudzie  •
predmety ako klince alebo skrutky, 
ktoré prenikli do pneumatiky.
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Pri používaní súpravy nechajte bežať  •
motor, ale iba vtedy, ak nie je vozidlo 
v uzavretom alebo zle vetranom 
priestore (napríklad v budove). 
V takomto prípade zapnite 
kompresor pri vypnutom motore.
Vymeňte fľašu s tesniacim  •
prostriedkom za novú ešte pred 
uplynutím doby použiteľnosti (pozrite 
vrchnú časť fľaše).
Informujte všetkých ostatných  •
užívateľov vozidla, že pneumatika 
bola dočasne utesnená súpravou 
na opravu pneumatiky a upozornite 
ich na špeciálne jazdné podmienky, 
ktoré bude potrebné dodržiavať.

Hustenie pneumatiky

UPOZORNENIA

Pred nahustením pneumatiky 
skontrolujte bočné steny 
pneumatiky. Ak sú na nej 

trhliny, vypuklé časti alebo podobné 
poškodenia, nepokúšajte sa pneumatiku 
nahustiť.

Pri hustení pneumatiky 
kompresorom nestojte tesne vedľa 
pneumatiky.

UPOZORNENIA

Pozorujte bočné steny pneumatiky. 
Ak sa objavia trhliny, vypuklé časti 
alebo podobné poškodenia, 

vypnite kompresor a vypustite vzduch 
vypúšťacím ventilom B. S touto 
pneumatikou nepokračujte vjazde.

Tesniaca hmota obsahuje prírodnú 
latexovú gumu. Vyvarujte sa 
kontaktu s kožou a odevom. 

V prípade, ak k tomu dôjde, opláchnite 
postihnuté miesta veľkým množstvom 
vody a navštívte lekára.

Pokiaľ tlak v pneumatike 
nedosiahne 1,8 baru po dobu 
7 minút, pneumatika môže mať 

rozsiahle poškodenie, ktoré neumožňuje 
dočasnú opravu. V tomto prípade 
s touto pneumatikou nepokračujte 
v jazde.

POZOR

Naskrutkovaním fľaše na jej 
držiak sa prerazí tesnenie fľaše. 
Neodskrutkujte plnú fľašu 

s tesniacim prostriedkom od držiaka, 
pretože tesniaci prostriedok by z fľaše 
unikol.
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A Ochranný uzáver

B Vypúšťací pretlakový ventil

C Hadica

D Oranžový uzáver

 Kolesá a pneumatiky
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E Držiak na fľašu

F Tlakomer

G Elektrická zásuvka s káblom

H Spínač kompresora

I Označenie

J Veko fľaše

K Fľaša s tesniacim prípravkom

1. Otvorte veko súpravy na opravu 
pneumatík.

2. Odlepte nálepku I označujúcu 
maximálnu prípustnú rýchlosť 
80 km/h od obalu a umiestnite 
ju na prístrojový panel v zornom 
poli vodiča. Uistite sa, že nálepka 
neprekrýva dôležité prvky.

3. Vyberte hadicu C a elektrickú 
zástrčku s káblom G z obalu súpravy.

4. Odskrutkujte oranžový uzáver D 
a veko fľaše J.

5. Zaskrutkujte fľašu K v smere 
hodinových ručičiek do držiaka fľaše 
E až do úplného utiahnutia.

6. Odskrutkujte kryt ventilu poškodenej 
pneumatiky.

7. Odpojte ochranný uzáver A z hadice 
C a naskrutkujte hadicu C pevne na 
ventil poškodenej pneumatiky.

8. Dbajte na to, aby sa spínač 
kompresora H nachádzal 
v polohe 0.

9. Zapojte zástrčku G do zásuvky pre 
zapaľovač alebo prídavnej elektrickej 
zásuvky. Pozrite časť Zapaľovač 
cigariet (strana 111). Pozrite časť 
Prídavné elektrické zásuvky 
(strana 112).

10. Naštartujte motor.
11. Dbajte na to, aby sa spínač 

kompresora H nachádzal v polohe 1.

12. Pneumatiku hustite najdlhšie 7 minút 
na tlak najmenej 1,8 baru a najviac 
3,5 baru. Spínač kompresora H 
prepnite do polohy 0 a pomocou 
tlakomera F skontrolujte aktuálny tlak 
v pneumatike.

13. Vytiahnite zástrčku G zo zásuvky 
pre zapaľovač alebo z prídavnej 
elektrickej zásuvky.

14. Rýchlo odskrutkujte hadicu C od 
ventilu pneumatiky a naskrutkujte 
na ňu ochranný uzáver A. Znovu 
utiahnite uzáver ventilu.

15. Nechajte fľašu s tesniacim 
prostriedkom K v držiaku fľaše E.

16. Dbajte na to, aby súprava na opravu 
pneumatiky, uzáver fľaše a oranžové 
veko boli bezpečne uložené, ale 
boli stále ľahko dostupné vo vozidle. 
Súpravu budete opäť potrebovať pri 
kontrole tlaku v pneumatike. 

17. Ihneď prejdite s vozidlom asi 3 km, 
aby tesniaci prostriedok mohol 
utesniť poškodené miesto. 

Poznámka: Pri hustení pneumatiky 
tesniacim prostriedkom cez ventil 
pneumatiky môže tlak vystúpiť až na 
6 barov, avšak asi po 30 sekundách 
znovu klesne.
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UPOZORNENIE

Ak počas jazdy dochádza k silným 
vibráciám, nepravidelnému 
chovaniu pri riadení alebo hluku, 

znížte rýchlosť a zájdite opatrne 
na miesto, kde môžete s vozidlom 
bezpečne zastaviť. Znovu skontrolujte 
pneumatiku a jej tlak. Ak je tlak 
v pneumatike nižší než 1,3 baru alebo 
ak sú v nej viditeľné trhliny, vypuklé 
miesta alebo podobne poškodenia, 
nepokračujte v jazde s touto 
pneumatikou.

Kontrola tlaku v pneumatike
1. Po prejazdení asi 3 kilometrov 

zastavte vozidlo. V poškodenej 
pneumatike skontrolujte tlak 
a v prípade potreby ho upravte.

2. Pripojte tlakomer a na ukazovateli 
tlaku F odčítajte tlak.

3. Ak je tlak v pneumatike naplnenej 
tesniacim prostriedkom 1,3 baru 
alebo väčší, upravte ho na 
predpísanú hodnotu. Pozrite časť 
Technické údaje (strana 199).

4. Pri plnení postupujte podľa 
uvedeného postupu pre hustenie 
pneumatiky.

5. Odčítajte tlak v pneumatike na 
ukazovateli tlaku F. Ak je tlak 
v pneumatike príliš vysoký, vypustite 
pneumatiku na predpísaný tlak 
pomocou vypúšťacieho ventilu B.

6. Len čo je pneumatika nahustená 
na správny tlak, spínač kompresora 
H prepnite do polohy 0, vytiahnite 
zástrčku G zo zásuvky, odskrutkujte 
hadicu C, nasaďte uzáver ventilu 
a vráťte na miesto ochranný uzáver 
A.

7. Nechajte fľašu s tesniacim 
prostriedkom K v držiaku fľaše 
E a súpravu uložte bezpečne na 
príslušné miesto.

8. Zájdite do najbližšieho pneuservisu 
a nechajte poškodenú pneumatiku 
vymeniť. Pred demontážou 
pneumatiky z ráfika informujte 
obsluhu, že pneumatika obsahuje 
tesniaci prostriedok (pozrite 
samostatné pokyny k demontáži 
pneumatík). Po jednom použití 
súpravu čo najskôr vymeňte za novú.

Poznámka: Pamätajte, že súpravy pre 
núdzové opravy pneumatík poskytujú 
iba dočasnú možnosť jazdy. Predpisy, 
týkajúce sa opráv pneumatík po použití 
súpravy na opravu pneumatiky, sa 
môžu v rôznych krajinách líšiť. Mali 
by ste požiadať o radu odborníka na 
pneumatiky.

UPOZORNENIE

Pred jazdou zaistite, aby bola 
pneumatika nahustená na 
predpísaný tlak. Pozrite časť 

Technické údaje (strana 199). Sledujte 
tlak v pneumatike, kým utesnená 
pneumatika nebude vymenená.

Prázdne fľaše od tesniaceho prostriedku 
je možné likvidovať spolu s normálnym 
domovým odpadom. Zvyšky tesniaceho 
prostriedku je potrebné vrátiť predajcovi 
alebo zlikvidovať v súlade s miestnymi 
predpismi pre likvidáciu odpadov.

POUŽÍVANIE ZIMNÝCH 
PNEUMATÍK

POZOR

Uistite sa, že používate správne 
matice kolies pre ten typ kolies, na 
ktorých máte namontované zimné 

pneumatiky.

Ak používate zimné pneumatiky, 
uistite sa, že sú nahustené na správny 
tlak. Pozrite časť Technické údaje 
(strana 199).
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POUŽÍVANIE SNEHOVÝCH 
REŤAZÍ

UPOZORNENIA

Neprekračujte rýchlosť jazdy nad 
50 km/h.

Nepoužívajte snehové reťaze na 
cestách bez snehu. 

Snehové reťaze sa môžu 
montovať len na určité pneumatiky. 
Pozrite časť Technické údaje 

(strana 199).

POZOR

Ak je vaše vozidlo vybavené 
okrasnými puklicami, zložte ich pred 
montážou snehových reťazí.

Poznámka: ABS bude ďalej pracovať 
normálne.
Používajte iba reťaze s malými očkami.
Snehové reťaze montujte iba na predné 
kolesá.

Používanie zariadení pre 
riadenie stability (ESP)
Na vozidlách s elektronickým 
programom stability (ESP) sa môžu 
prejaviť neobvyklé jazdné vlastnosti, 
ktorým sa môžete vyhnúť vypnutím 
tohto systému. Pozrite časť Riadenie 
stability (strana 134).

SYSTÉM KONTROLY TLAKU 
V PNEUMATIKÁCH

UPOZORNENIA

Systém Vás nezbavuje 
zodpovednosti za nahustenie 
pneumatík na správny tlak.

Systém len upozorňuje na nízky 
tlak v pneumatikách. Systém 
pneumatiky nedohusťuje.

UPOZORNENIE

Nejazdite na zjavne podhustených 
pneumatikách. Môže tým 
dôjsť k prehriatiu a poškodeniu 

pneumatiky. Podhustenie zvyšuje 
spotrebu paliva, zvyšuje opotrebenie 
pneumatík a negatívne ovplyvňuje 
možnosť bezpečného ovládania vozidla.

POZOR

Pri dohusťovaní pneumatík 
neohýbajte a nepoškodzujte ventily. 

Nechajte ich nainštalovať 
vyškoleným technickým 

personálom.

Systém na sledovanie úniku tlaku 
vás upozorní, ak sa vyskytne zmena 
tlaku vzduchu v niektorej pneumatike. 
Pomocou snímačov ABS sa zistí zmena 
obvodovej rýchlosti kolies. Zmena 
obvodu pneumatiky znamená nízky tlak 
v pneumatike, na informačnom displeji 
sa zobrazí výstražné hlásenie a rozsvieti 
sa kontrolka zobrazenia správy. 
Pozrite časť Informačné hlásenia 
(strana 89).
Okrem príliš nízkeho tlaku vzduchu 
v pneumatike alebo jej poškodenia 
môžu mať vplyv na obvod pneumatiky aj 
nasledujúce situácie:

Nerovnomerné zaťaženie vozidla. •
Používanie prívesu alebo jazda  •
v stúpaniach a klesaniach.
Používanie snehových reťazí. •
Jazda na mäkkých povrchoch, ako je  •
sneh alebo blato.

Poznámka: Systém bude stále 
pracovať správne, ale jeho detekčný čas 
sa môže predĺžiť.
Ak sa na informačnom displeji zobrazí 
varovná správa, skontrolujte pri 
najbližšej príležitosti tlak v pneumatikách 
a dohustite ich na odporúčanú hodnotu. 
Pozrite časť Technické údaje 
(strana 199).
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Ak sa to stáva často, nechajte pri 
najbližšej príležitosti zistiť príčinu 
a dohodnite nápravu.

Reset systému
Poznámka: Systém neresetujte, keď 
sa vozidlo hýbe.

Poznámka: Systém by ste mali 
resetovať po vykonaní zmeny nastavenia 
tlakov pneumatík alebo pri výmene 
niektorej pneumatiky.

Poznámka: Zapnite zapaľovanie.

Prístrojová doska Typ 2
1. Pomocou multifunkčnej páčky sa 

presuňte na „SET“ > T. Pres.
2. Stlačte a podržte tlačidlo SET/ 

RESET, kým sa nezobrazí správa 
Tyre Pressure set.

Prístrojová doska Typ 3
1. Pomocou multifunkčnej páčky sa 

presuňte na hold ´SET´ to set Tyre 
Pres.

2. Stlačte a podržte tlačidlo SET/ 
RESET, kým sa nezobrazí správa 
Tyre Pressure set.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Uťahovací moment matice kolesa

Typ kolesa Nm

Všetky 130

Tlaky v pneumatikách (studené pneumatiky)

Do 80 km/h

Model Rozmer 
pneumatiky

Normálne zaťaženie Plné zaťaženie

Predné Zadné Predné Zadné

bar bar bar bar

Všetky T125/85 R 16 4.2 4.2 4.2 4.2

Okrem kabrioletu, Focus ST a Focus RS

Do 160 km/h

Model Rozmer 
pneumatiky

Normálne zaťaženie Plné zaťaženie

Predné Zadné Predné Zadné
bar bar bar bar

Všetky 195/65 R 15* 2.1 2.3 2.4 2.8

Kolesá a pneumatiky 
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Model Rozmer 
pneumatiky

Normálne zaťaženie Plné zaťaženie
Predné Zadné Predné Zadné

bar bar bar bar
Všetky 205/50 R 17 2.3 2.3 2.5 2.8

Všetky 225/40 R 18 2.3 2.3 2.5 2.8

Vozidlá so 
zážihovým 
motorom

205/55R 16* 2.1 2.3 2.4 2.8

Vozidlá so 
vznetovým 
motorom

205/55R 16* 2.3 2.3 2.4 2.8

*Snehové reťaze montujte len na predpísané pneumatiky.

Stála rýchlosť nad 160 km/h

Model Rozmer 
pneumatiky

Normálne zaťaženie Plné zaťaženie

Predné Zadné Predné Zadné
bar bar bar bar

Všetky 195/65 R 15 2.4 2.3 2.6 3.0
Všetky 205/50 R 17 2.5 2.3 2.7 3.0

Všetky 225/40 R 18 2.5 2.3 2.7 3.0

Všetky 205/55 R 16 2.4 2.3 2.6 3.0

Kabriolet

Do 160 km/h

Model Rozmer 
pneumatiky

Normálne zaťaženie Plné zaťaženie

Predné Zadné Predné Zadné

bar bar bar bar

Všetky 205/55 R 16* 2.3 2.5 2.3 2.5

Všetky 205/50 R 17 2.3 2.5 2.3 2.5

Všetky 225/40 R 18 2.3 2.3 2.3 2.5

*Snehové reťaze montujte len na predpísané pneumatiky.

 Kolesá a pneumatiky
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Stála rýchlosť nad 160 km/h

Model Rozmer 
pneumatiky

Normálne zaťaženie Plné zaťaženie

Predné Zadné Predné Zadné

bar bar bar bar

Všetky 205/55 R 16 2.3 2.5 2.5 2.7

Všetky 205/50 R 17 2.3 2.5 2.5 2.7

Všetky 225/40 R 18 2.3 2.3 2.5 2.7

Focus ST

Do 160 km/h

Model Rozmer 
pneumatiky

Normálne zaťaženie Plné zaťaženie

Predné Zadné Predné Zadné

bar bar bar bar

Všetky 205/55 R 16* 2.3 2.3 2.3 2.3

*Snehové reťaze montujte len na predpísané pneumatiky.

Stála rýchlosť nad 160 km/h

Model Rozmer 
pneumatiky

Normálne zaťaženie Plné zaťaženie

Predné Zadné Predné Zadné

bar bar bar bar

Všetky 205/55 R16 2.5 2.3 2.7 2.3

Do 190 km/h

Model Rozmer 
pneumatiky

Normálne zaťaženie Plné zaťaženie

Predné Zadné Predné Zadné

bar bar bar bar

Všetky 225/40 R18 2.3 2.1 2.3 2.1

Kolesá a pneumatiky 
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Stála rýchlosť nad 190 km/h

Model Rozmer 
pneumatiky

Normálne zaťaženie Plné zaťaženie

Predné Zadné Predné Zadné

bar bar bar bar

Všetky 225/40 R 18 2.6 2.3 2.8 2.4

Focus RS

Zimné pneumatiky - do 210 km/h

Model Rozmer 
pneumatiky

Normálne zaťaženie Plné zaťaženie

Predné Zadné Predné Zadné

bar bar bar bar

Všetky 205/50 R 17* 2.5 2.3 2.5 2.3

*Snehové reťaze montujte len na predpísané pneumatiky.

Zimné pneumatiky - stála rýchlosť nad 210 km/h do 240 km/h

Model Rozmer 
pneumatiky

Normálne zaťaženie Plné zaťaženie

Predné Zadné Predné Zadné

bar bar bar bar

Všetky 205/50 R17 2.7 2.5 2.8 2.6

Do 220 km/h

Model Rozmer 
pneumatiky

Normálne zaťaženie Plné zaťaženie

Predné Zadné Predné Zadné

bar bar bar bar

Všetky 235/35 ZR19 2.5 2.3 2.7 2.5

 Kolesá a pneumatiky
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Stála rýchlosť nad 220 km/h

Model Rozmer 
pneumatiky

Normálne zaťaženie Plné zaťaženie

Predné Zadné Predné Zadné

bar bar bar bar

Všetky 235/35 ZR19 2.7 2.5 2.7 2.5

Kolesá a pneumatiky
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 Identifikácia vozidla

IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK 
VOZIDLA

A Identifikačné číslo vozidla 

B Celková hmotnosť vozidla 

C Celková hmotnosť súpravy 

D Maximálne zaťaženie prednej 
nápravy 

E Maximálne zaťaženie zadnej 
nápravy

Identifikačné číslo vozidla a maximálne 
hmotnosti sú uvedené na štítku 
umiestnenom v spodnej časti otvoru pre 
dvere na strane spolujazdca.

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 
VOZIDLA (VIN)

Identifikačné číslo vozidla je vyrazené do 
podlahového panelu na pravej strane 
pred predným sedadlom. Taktiež je 
uvedené na ľavej strane prístrojovej 
dosky.



205

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery vozidla

3- a 5-dverové modely

Položka Popis rozmerov Rozmer (mm)

A Rázvor kolies 2640

B
Maximálna dĺžka – okrem 

modelov Focus ST a Focus 
RS

4377 – 4351

B Maximálna dĺžka – Focus 
ST 4357

Technické údaje
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Položka Popis rozmerov Rozmer (mm)

B Maximálna dĺžka – Focus 
RS 4402

C Celková výška pri 
prevádzkovej hmotnosti 1458 – 1497

D Rozchod kolies vpredu – 
okrem modelu Focus RS 1535 – 1545

D Rozchod kolies vpredu – 
model Focus RS 1586

D Rozchod kolies vzadu – 
okrem modelu Focus RS 1531 – 1541

D Rozchod kolies vzadu – 
model Focus RS 1587

E
Celková šírka vrátane 
vonkajších spätných 

zrkadiel
2020

4-dverový model

Položka Popis rozmerov Rozmer (mm)

A Rázvor kolies 2640

B Maximálna dĺžka 4337 – 4351

C Celková výška pri 
prevádzkovej hmotnosti 1458 – 1497

D Rozchod kolies vpredu 1535 – 1545

D Rozchod kolies vzadu 1531 – 1541

E
Celková šírka - vrátane 

vonkajších spätných 
zrkadiel

2020

Kombi

Položka Popis rozmerov Rozmer (mm)

A Rázvor kolies 2640

B Maximálna dĺžka 4494

C Celková výška pri 
prevádzkovej hmotnosti 1471 – 1503

 Technické údaje
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Položka Popis rozmerov Rozmer (mm)

D Rozchod kolies vpredu 1535 – 1545

D Rozchod kolies vzadu 1531 – 1541

E
Celková šírka vrátane 
vonkajších spätných 

zrkadiel
2020

Kabriolet

Položka Popis rozmerov Rozmer (mm)

A Rázvor kolies 2640

B Maximálna dĺžka 4500

C Celková výška pri 
prevádzkovej hmotnosti 1471 – 1503

D Rozchod kolies vpredu 1535 – 1545

D Rozchod kolies vzadu 1531 – 1541

E
Celková šírka - vrátane 

vonkajších spätných 
zrkadiel

1991

 

Technické údaje
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Rozmery pre montáž ťažného zariadenia 

3- a 5-dverové modely

Položka Popis rozmerov Rozmer (mm)

A

Nárazník – koniec gule 
ťažného zariadenia – 

pevne namontované ťažné 
zariadenie

102

A

Nárazník – koniec gule 
ťažného zariadenia 

– odnímateľné ťažné 
zariadenie

116

 Technické údaje
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Položka Popis rozmerov Rozmer (mm)

B Upevňovací bod – stred 
guľového kĺbu 4

C

Stred kolesa – stred 
guľového kĺbu – pevne 

namontované ťažné 
zariadenie

907

C

Stred kolesa – stred 
guľového kĺbu – 

odnímateľné ťažné 
zariadenie

923

D Stred guľového kĺbu 
– pozdĺžnik 517

E Vzdialenosť medzi 
pozdĺžnikmi 1034

F

Stred guľového kĺbu – 
stred 1. upevňovacieho 

bodu – pevne 
namontované ťažné 

zariadenie

407

F

Stred guľového kĺbu – 
stred 1. upevňovacieho 

bodu – odnímateľné ťažné 
zariadenie

423

G

Stred guľového kĺbu – 
stred 2. upevňovacieho 

bodu – pevne 
namontované ťažné 

zariadenie

709

G

Stred guľového kĺbu – 
stred 2. upevňovacieho 

bodu – odnímateľné ťažné 
zariadenie

723

Všetky rozmery sú platné pre ťažné zariadenia oficiálne dodávané spoločnosťou Ford.

4-dverový model

Položka Popis rozmerov Rozmer (mm)

A Nárazník – koniec gule 
ťažného zariadenia 94

B Upevňovací bod – stred 
guľového kĺbu 48.2

C Stred kolesa – stred 
guľového kĺbu 1045

 Technické údaje
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Položka Popis rozmerov Rozmer (mm)

D Stred guľového kĺbu 
– pozdĺžnik 517

E Vzdialenosť medzi 
pozdĺžnikmi 1034

F
Stred guľového kĺbu – 

stred 1. upevňovacieho 
bodu

424

G
Stred guľového kĺbu – 

stred 2. upevňovacieho 
bodu

724

Všetky rozmery sú platné pre ťažné zariadenia oficiálne dodávané spoločnosťou Ford.

Kombi

Položka Popis rozmerov Rozmer (mm)

A Nárazník – koniec gule 
ťažného zariadenia 104 – 121

B Upevňovací bod – stred 
guľového kĺbu 55 – 95

C Stred kolesa – stred 
guľového kĺbu 1057

D Stred guľového kĺbu 
– pozdĺžnik 594

E Vzdialenosť medzi 
pozdĺžnikmi 1188

F
Stred guľového kĺbu – 

stred 1. upevňovacieho 
bodu

433

G
Stred guľového kĺbu – 

stred 2. upevňovacieho 
bodu

683

Všetky rozmery sú platné pre ťažné zariadenia oficiálne dodávané spoločnosťou Ford.

Kabriolet

Položka Popis rozmerov Rozmer (mm)

A Nárazník – koniec gule 
ťažného zariadenia 95

B Upevňovací bod – stred 
guľového kĺbu 6

 Technické údaje
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Technické údaje

Položka Popis rozmerov Rozmer (mm)

C Stred kolesa – stred 
guľového kĺbu 1064

D Stred guľového kĺbu 
– pozdĺžnik 517

E Vzdialenosť medzi 
pozdĺžnikmi 1034

F Stred guľového kĺbu – stred 
1. upevňovacieho bodu 443

G Stred guľového kĺbu – stred 
2. upevňovacieho bodu 743

Všetky rozmery sú platné pre ťažné zariadenia oficiálne dodávané spoločnosťou Ford.
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POZOR

Používaním systému pri vypnutom 
motore sa vybíja akumulátor.

Tento oddiel popisuje funkcie a vlastnosti 
Bluetooth systému mobilného telefónu 
a systému hlasového ovládania. 
Funkcia Bluetooth mobilného telefónu 
poskytuje vzájomnú výmenu informácií 
medzi systémami audiozariadenia alebo 
navigačného systému a vaším mobilným 
telefónom. Tým je umožnené používať 
audiozariadenie alebo navigačný systém 
na uskutočnenie volaní a príjem hovorov 
bez potreby použitia mobilného telefónu. 

Kompatibilita telefónov

POZOR

Pretože neexistujú žiadne 
všeobecné dohody, môžu 
výrobcovia mobilných telefónov 

vo svojich zariadeniach Bluetooth 
používať rôzne profily. Z tohto dôvodu 
sa môže medzi telefónom a systémom 
handsfree objaviť nekompatibilita, ktorá 
môže v niektorých prípadoch výrazne 
znížiť výkon systému. Aby ste sa 
vyvarovali takejto situácii, používajte len 
odporúčané telefóny.  
 
Viac informácií získate na webovej 
stránke www.ford-mobile-
connectivity.com.

Telefóny s operačným 
systémom Symbian
Poznámka: Pre plný prístup 
k telefónnemu zoznamu cez Bluetooth 
potrebujú tieto telefóny nainštalovať 
špeciálny súbor.
Ten je označený ako SIS súbor a bude 
dostupný na webových stránkach 
spoločnosti Ford www.ford-mobile-
connectivity.com.

NASTAVENIE TELEFÓNU 

Telefónny adresár
Note: Môže byť potrebné, aby ste 
prostredníctvom mobilného telefónu 
potvrdili sprístupnenie telefónneho 
zoznamu pre systém Bluetooth.
Po zapnutí sa môže prístup do 
telefónneho adresára oneskoriť až 
o niekoľko minút v závislosti od veľkosti.

Skupiny v telefónnom adresári
V závislosti od spôsobu vytvárania 
záznamov v telefónnom adresári 
môžete na jednotke audiozariadenia 
zobraziť rôzne skupiny. 
Napríklad:

M Mobilný

O Kancelária

H Domáci

F Fax

Poznámka: Záznamy môžu byť 
zobrazené bez príznaku kategórie. 
Skupina sa tiež môže zobrazovať ako 
symbol:

Telefón

Mobilný

Domáci

Kancelária

Fax

 Telefón
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Zmena telefónu na aktívny 
telefón
Pri prvom použití systému nie je do 
systému pripojený žiadny telefón. 
Po zapnutí zapaľovania 
a audiozariadenia je potrebné pripojiť 
Bluetooth telefón do systému.

Bluetooth telefón
Po pripojení Bluetooth telefónu do 
systému sa tento stáva aktívnym. Pre 
ďalšie informácie sa obráťte na menu 
telefónu.
Z ponuky aktívneho telefónu vyberte 
telefón.
Zapnite znovu zapaľovanie a rádio alebo 
navigačný systém, systém vyberie 
posledný aktívny telefón.

Poznámka: V niektorých prípadoch 
budete musieť potvrdiť pripojenie cez 
Bluetooth aj v telefóne.

Pripojenie ďalšieho Bluetooth 
telefónu
Pripojte nový Bluetooth telefón 
spôsobom potrebným na pripojenie 
Bluetooth.
Telefóny uložené v systéme sprístupníte 
pomocou zoznamu telefónov na 
audiozariadení.

Poznámka: Pripojiť môžete maximálne 
šesť telefónov. Ak bolo pripojených šesť 
Bluetooth telefónov, jeden z nich budete 
musieť vymazať, aby bolo možné pripojiť 
nový.

NASTAVENIE BLUETOOTH
Predtým, než budete môcť používať svoj 
telefón vo vozidle, je nutné ho pripojiť 
k telefónnemu systému vozidla.

Manipulácia s telefónmi
K systému vozidla je možné pripojiť až 
šesť telefónov Bluetooth.

Poznámka: Prebiehajúci hovor na 
používanom telefóne zvolenom ako 
nový aktívny telefón bude presmerovaný 
do audiosystému vozidla. 

Poznámka: Aj keď ste pripojení na 
systém vozidla, váš telefón je možné 
stále používať bežným spôsobom.

Požiadavky na pripojenie 
pomocou Bluetooth
Pred pripojením telefónu pomocou 
Bluetooth je potrebné.
1. Na telefóne a na audiozariadení 

je potrebné aktivovať funkciu 
Bluetooth. Skontrolujte, či je 
ponuka Bluetooth v audio systéme 
nastavená na možnosť ON. 
Informácie o nastaveniach telefónu 
nájdete v návode na používanie 
telefónu.

2. Na telefóne s Bluetooth nesmiete 
mať aktivovaný režim „private“.

3. Nájdite audiozariadenie.
4. Zvoľte Ford Audio.
5. Na klávesnici telefónu zadajte kód 

uvedený na displeji vo vozidle. Ak sa 
na displeji nezobrazuje nijaký kód, 
na klávesnici telefónu zadajte číslo 
Bluetooth PIN 0000. Potom zadajte 
číslo Bluetooth PIN zobrazené na 
displeji vo vozidle.

Poznámka: Po vypnutí audio systému 
sa preruší aj telefonický hovor. Ak sa kľúč 
zapaľovania otočí do vypnutej polohy, 
telefonicky hovor zostane zachovaný.

Telefón
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OVLÁDANIE TELEFÓNU

Diaľkový ovládač

Tlačidlo Voice (hlas) a Mode 
(režim)

1. Tlačidlo Voice (hlas)
2. Tlačidlo Mode (režim) 

Prichádzajúce volania môžete prijať 
stlačením tlačidla MODE. Opätovným 
stlačením tohto tlačidla hovor ukončite.

POUŽÍVANIE TELEFÓNU 
– VOZIDLÁ BEZ 
NAVIGAČNÉHO SYSTÉMU
Táto kapitola popisuje funkcie telefónu 
audiozariadenia.

Poznámka: Detailné informácie pre 
ovládanie nájdete v Návode na obsluhu 
audiozariadenia.
Musíte vybrať aktívny telefón. 
Aj keď ste pripojení na audiozariadenie 
vozidla, váš telefón je možné stále 
používať bežným spôsobom.

Poznámka: Menu telefónu môžete 
opustiť stlačením ľubovoľného tlačidla 
vstupu CD, AM/FM alebo AUX.

Uskutočnenie hovoru 

Vytočenie čísla pomocou 
hlasového ovládania
Telefónne čísla môžete vytočiť pomocou 
hlasového ovládania. Pozrite časť 
Príkazy pre ovládanie telefónu 
(strana 231).

Vytáčanie čísla pomocou 
adresára
K svojmu telefónnemu zoznamu môžete 
pristupovať pomocou Bluetooth. 
Záznamy sa zobrazia na displeji 
audiozariadenia vozidla.
1. Stlačte tlačidlo „PHONE“ alebo 

tlačidlo pre prijatie hovoru.
2. Stlačte tlačidlo „MENU“.
3. Držte tlačidlo „MENU“ stlačené 

pokiaľ sa neobjaví PHONEBOOK.
4. Stlačením tlačidiel pre vyhľadávanie 

zvoľte telefónne číslo.

Poznámka: Ak chcete preskočiť na 
ďalšie písmeno v abecede, podržte 
stlačené tlačidlo vyhľadávania.
5. Pre volanie na vybrané číslo stlačte 

tlačidlo „PHONE“ alebo tlačidlo 
prijatia hovoru.

Vytočenie čísla pomocou 
adresára – rádio Sony
K adresáru vášho telefónu môžete 
pristupovať prostredníctvom pripojenia 
Bluetooth. Položky sa zobrazia na displeji 
audiosystému.
1. Stlačte tlačidlo PHONE.
2. Stláčajte tlačidlo vyhľadávania, 

pokým sa nezobrazí telefónny 
zoznam.

3. Stlačením tlačidiel so šípkou nahor/
nadol vyberte požadované telefónne 
číslo.

Poznámka: Stlačením a podržaním 
tlačidla so šípkou nahor/nadol preskočíte 
na nasledujúce číslo abecedy.
4. Stlačením tlačidla PHONE alebo 

tlačidla prijatia hovoru vytočte 
vybrané telefónne číslo.

 Telefón
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Vytočenie čísla pomocou 
telefónnej klávesnice
Ak máte audiozariadenie s telefónnou 
klávesnicou (tlačidlá 0-9 * a #):
1. Stlačte tlačidlo prijatia hovoru. Ak 

máte rádio Sony, stlačte tlačidlo 
PHONE.

2. Vytočte číslo pomocou telefónnej 
klávesnice na audiozariadení.

3. Stlačte tlačidlo pre prijatie hovoru.

Poznámka: Ak zadáte v priebehu 
zadávania telefónneho čísla nesprávnu 
číslicu, vymažte ju stlačením tlačidla 
pre vyhľadávanie smerom dole. Dlhé 
stlačenie vymaže celý rad číslic.
Na zadanie znaku + stlačte a podržte 
znak 0.

Ukončenie hovoru
Hovory je možné ukončiť stlačením 
tlačidla pre odmietnutie hovoru.
Na audiozariadeniach bez telefónnej 
klávesnice môžete hovor ukončiť 
tiež stlačením tlačidiel „PHONE“, 
„CD“, „AM/FM“ alebo ON/OFF 
alebo stlačením tlačidla „MODE“ na 
diaľkovom ovládači.

Opakované vytáčanie
1. Stlačte tlačidlo „PHONE“ alebo 

tlačidlo pre prijatie hovoru.
2. Stlačte tlačidlo „MENU“.
3. Zvoľte zoznam „CALL OUT“ 

(hovory odchádzajúce) alebo 
zoznam „CALL IN“ (hovory 
prichádzajúce). Na niektorých 
audiozariadeniach je potrebné zvoliť 
zoznam MISSED (zmeškané), 
INCOMING (prichádzajúce) alebo 
OUTGOING (odchádzajúce).

Poznámka: Ak aktívny telefón 
nepodporuje zoznam odchádzajúcich 
hovorov, zobrazí sa číslo/záznam 
posledného odchádzajúceho hovoru.
4. Na audiozariadení stlačte tlačidlo 

„SEEK“ (hľadajte).

5. Pre volanie na vybrané číslo stlačte 
tlačidlo „PHONE“ alebo tlačidlo 
prijatia hovoru.

Opakované vytáčanie – rádio Sony
1. Stlačte tlačidlo PHONE alebo 

tlačidlo prijatia hovoru.
2. Stláčajte tlačidlo vyhľadávania, 

pokým sa nezobrazí želaný zoznam.

Poznámka: Ak aktívny telefón 
neposkytuje zoznam odchádzajúcich 
hovorov, je možné opätovne vytočiť 
posledné volané číslo alebo položku.
3. Stlačením tlačidiel so šípkou nahor/

nadol vyberte požadované telefónne 
číslo.

4. Stlačením tlačidla PHONE alebo 
tlačidla prijatia hovoru vytočíte 
vybrané telefónne číslo.

Opakované vytáčanie 
posledného volaného čísla – 
rádio Sony
1. Stlačte tlačidlo pre prijatie hovoru.
2. Pre vytočenie čísla stlačte znova 

tlačidlo pre prijatie hovoru.

Vybavenie prichádzajúceho 
hovoru

Príjem prichádzajúceho hovoru
Prichádzajúce hovory sa môžu prijať 
buď stlačením tlačidla pre prijatie 
hovoru, stlačením tlačidla „PHONE“ 
alebo stlačením tlačidla „MODE“ na 
diaľkovom ovládači.

Odmietnutie prichádzajúceho 
hovoru
Prichádzajúce hovory je možné 
odmietnuť stlačením tlačidla pre 
odmietnutie hovoru.
Na audiozariadeniach bez telefónnej 
klávesnice môžete hovor odmietnuť tiež 
stlačením tlačidla „PHONE“, „CD“, 
„AM/FM“ alebo „ON/OFF“.

Telefón
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Vybavenie druhého 
prichádzajúceho hovoru
Poznámka: Vo vašom telefóne budete 
musieť aktivovať funkciu druhého 
prichádzajúceho hovoru. 
Ak prichádza hovor počas práve 
prebiehajúceho hovoru, budete počuť 
pípnutie a budete mať možnosť ukončiť 
aktívny hovor a prijať prichádzajúci.

Príjem druhého prichádzajúceho 
hovoru
Druhý prichádzajúci hovor je možné 
prijímať buď stlačením tlačidla pre prijatie 
hovoru, stlačením tlačidla „PHONE“ 
alebo stlačením tlačidla „MODE“ na 
diaľkovom ovládači.

Odmietnutie druhého 
prichádzajúceho hovoru
Druhý prichádzajúci hovor je 
možné odmietnuť stlačením 
tlačidla pre odmietnutie hovoru. Na 
audiozariadeniach bez telefónnej 
klávesnice môžete druhý prichádzajúci 
hovor ukončiť tiež stlačením tlačidiel 
„CD“ alebo „AM/FM“.

Vypnutie zvuku mikrofónu
Počas hovoru je možné vypnúť zvuk 
mikrofónu. Pokým je zvuk vypnutý, na 
displeji sa zobrazuje potvrdenie.

Audiozariadenia so zeleným 
tlačidlom prijatia hovoru
Stlačte tlačidlo prijatia hovoru. 
Opätovným stlačením tohto tlačidla 
funkciu vypnete.

Audiozariadenia bez zeleného 
tlačidla prijatia hovoru
Stlačte tlačidlo vyhľadávania smerom 
nahor alebo nadol. Opätovným 
stlačením tohto tlačidla funkciu vypnete.

Zmena aktívneho telefónu
Poznámka: Telefóny predtým, než ich 
označíte ako aktívne, musíte pripojiť do 
systému.

Používanie tlačidiel na predvoľbu 
staníc

Poznámka: Tento postup je možný 
len pri audiozariadeniach bez telefónnej 
klávesnice.
1. Na audiozariadení stlačte tlačidlo 

„PHONE“ (telefón).
2. Stlačte príslušné tlačidlo s číslom 

(použitím tlačidiel predvoľby 
staníc 1-6).

Používanie ponuky 
audiozariadenia

Poznámka: Po pripojení telefónu do 
systému sa tento stáva aktívnym.
1. Stlačte tlačidlo „PHONE“ alebo 

tlačidlo pre prijatie hovoru.
2. Na audiozariadení stlačte tlačidlo 

„MENU“.
3. Na audiozariadení zvoľte možnosť 

„ACTIVE PHONE“ (aktívny telefón).
4. Pomocou tlačidiel pre vyhľadávanie 

listujte cez jednotlivé uložené 
telefóny na zobrazenie pripojených 
telefónov.

5. Pre výber telefónu, ktorý sa má stať 
aktívnym, stlačte tlačidlo „MENU“. 

Odpojenie pripojeného 
telefónu
Pripojený telefón je možné vymazať zo 
systému v ľubovoľnej chvíli, ak práve  
neprebieha hovor.
1. Stlačte tlačidlo „PHONE“ alebo 

tlačidlo pre prijatie hovoru.
2. Na audiozariadení stlačte tlačidlo 

„MENU“.
3. Na audiozariadení zvoľte možnosť 

„DEBOND“ (odpoj).
4. Cez uložené telefóny sa presúvajte 

tlačidlami vyhľadávania a zvoľte 
telefón, ktorý si želáte odpojiť.

5. Pre výber telefónu, ktorý sa má 
odpojiť, stlačte tlačidlo „MENU“.

 Telefón
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Odpojenie pripojeného 
telefónu – rádio Sony
Pripojený telefón je možné vymazať zo 
systému v ľubovoľnej chvíli, ak práve  
neprebieha hovor.
1. Stlačte tlačidlo PHONE.
2. Stláčajte tlačidlá so šípkami smerom 

nahor/nadol, kým sa nedostanete 
k možnosti DEBOND (odpoj).

3. Pomocou tlačidiel vyhľadávania 
sa v zozname rôznych uložených 
telefónov posuňte na pripojený 
telefón.

4. Stlačením tlačidla OK telefón odpojte.

POUŽÍVANIE TELEFÓNU – 
VOZIDLÁ S NAVIGAČNÝM 
SYSTÉMOM
Táto kapitola popisuje funkcie telefónu 
navigačného systému. 

Poznámka: Detailné informácie pre 
ovládanie nájdete v Návode na obsluhu 
navigačného systému. 
Musí byť prítomný aktívny telefón.
Aj keď ste pripojení na navigačný systém 
vozidla, váš telefón je možné stále 
používať bežným spôsobom.

Uskutočnenie hovoru 

Vytočenie čísla
Telefónne čísla je možné vytáčať 
pomocou hlasového ovládania, ako je to 
uvedené v kapitole Ovládanie hlasom 
(strana 219).

Ukončenie hovoru
Hovory je možné ukončiť buď stlačením 
tlačidla „END“, tlačidla „MODE“ na 
diaľkovom ovládači alebo tlačidla  
„ON/OFF“ na navigačnom systéme.

Opakované vytáčanie čísla
1. Na zariadení stlačte tlačidlo PHONE.
2. Zvoľte možnosť REDIAL (opätovné 

vytočenie čísla).

Vybavenie prichádzajúceho 
hovoru

Príjem prichádzajúceho hovoru
Prichádzajúce hovory sa môžu prijať 
buď stlačením tlačidla prijatia hovoru, 
stlačením tlačidla „MODE“ na 
diaľkovom ovládači, stlačením tlačidla 
„PHONE“ (telefón) na audiozariadení 
alebo použitím voľby „ACCEPT“ (prijať) 
v ponuke.

Odmietnutie prichádzajúceho 
hovoru
Prichádzajúce hovory je možné 
odmietnuť buď stlačením tlačidla pre 
odmietnutie hovoru, stlačením tlačidiel 
„CD“, „AM/FM“ na audiozariadení 
alebo použitím voľby „REJECT“ 
(odmietnuť) v ponuke.

Vybavenie druhého 
prichádzajúceho hovoru
Poznámka: Vo vašom telefóne 
je nutné aktivovať funkciu druhého 
prichádzajúceho hovoru.
Ak prichádza hovor počas 
prebiehajúceho hovoru, budete počuť 
pípnutie a budete mať možnosť ukončiť 
aktívny hovor a prijať prichádzajúci.

Príjem druhého prichádzajúceho 
hovoru
Druhý prichádzajúci hovor je možné 
prijať buď stlačením tlačidla pre prijatie 
hovoru, stlačením tlačidla „MODE“ na 
diaľkovom ovládači, stlačením tlačidla 
„PHONE“ na audiozariadení alebo 
použitím voľby „ACCEPT“ (prijať) 
v ponuke.

Poznámka: To ukončí prebiehajúci 
hovor.

Telefón
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Odmietnutie druhého 
prichádzajúceho hovoru
Druhý prichádzajúci hovor je 
možné odmietnuť buď stlačením 
tlačidla odmietnutia hovoru alebo 
jedného z nasledujúcich tlačidiel na 
audiozariadení: „CD“, „AM/FM“.

Vypnutie zvuku mikrofónu
Počas hovoru je možné vypnúť zvuk 
mikrofónu. Pokým je zvuk vypnutý, na 
displeji sa zobrazuje potvrdenie.

DVD navigačné zariadenia
Stlačte tlačidlo vypnutia zvuku (symbol 
mikrofónu prečiarknutého čiarou). 
Opätovným stlačením túto funkciu 
vypnite.

CD navigačné zariadenia
Stlačte tlačidlo vypnutia zvuku 
mikrofónu. Opätovným stlačením túto 
funkciu vypnite.

Zmena aktívneho telefónu
Poznámka: Telefóny predtým, než ich 
označíte ako aktívne, musíte pripojiť do 
systému.

Poznámka: Po pripojení Bluetooth 
telefónu do systému sa tento stáva 
aktívnym. 
1. Na audiozariadení stlačte tlačidlo 

„PHONE“ (telefón).
2. Pomocou BT SETTINGS 

(nastavenia Bluetooth) v menu 
vyberte zo zoznamu pomocou 
tlačidiel staníc aktívny telefón.

Odpojenie pripojeného 
telefónu
Pripojený telefón je možné vymazať zo 
systému v ľubovoľnej chvíli, ak práve  
neprebieha hovor.
1. Na audiozariadení stlačte tlačidlo 

„PHONE“.

2. V menu zvoľte možnosť „BT 
SETTINGS“ (nastavenia Bluetooth).

3. Zvoľte voľbu „DEBOND“ (odpoj) 
v ponuke.

4. Pomocou tlačidiel predvoľby zo 
zoznamu vyberte telefón.

 Telefón
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PRINCÍP FUNKCIE

POZOR

Používaním systému pri vypnutom 
motore sa vybíja akumulátor.

Funkcia rozpoznávania hlasu umožňuje 
pri potrebe zmeny nastavenia alebo 
získania spätnej väzby od systému 
ovládať audio systém bez nutnosti 
odvrátiť pozornosť od dopravnej situácie.
Kedykoľvek pri aktívnom systéme 
zadáte niektorý z definovaných 
príkazov, systém rozpoznávania hlasu 
prevedie váš príkaz na riadiaci signál pre 
audiozariadenie. Vaše zadanie má formu 
dialógu alebo príkazu. Týmito dialógmi 
ste vedení pomocou oznámení alebo 
otázok. 
Zoznámte sa, prosím, s funkciami 
audiosystému predtým, než začnete 
rozpoznávanie hlasu používať. 

Podporované príkazy
Systém ovládania hlasom vám umožňuje 
ovládať nasledujúce funkcie vozidla:

Bluetooth telefón •
rádioprijímač •
CD prehrávač/menič CD •
externé zariadenie (USB) •
externé zariadenie (iPod) •
pamäťová karta SD •
automatická klimatizácia •
navigačný systém (len DVD  •
zariadenia – informácie nájdete 
v samostatnej príručke k DVD 
navigácii). 

Poznámka: Hlasové ovládanie 
je závislé od použitého jazyka. Ak 
potrebujete ovládať systém pomocou 
iného jazyka, poraďte sa s vaším 
predajcom.

Systémová odozva
Keď pracujete prostredníctvom 
hlasového ovládania, systém sa vám 
ohlási pípnutím zakaždým, keď je 
pripravený pokračovať.
Neskúšajte zadávať žiadne príkazy, 
kým nebudete počuť pípnutie. Systém 
hlasového ovládania vám spätne 
zopakuje každý príkaz.
Ak si nie ste istí ako pokračovať, 
povedzte „HELP“, ak chcete niečo 
poradiť alebo „CANCEL“, ak si neprajete 
pokračovať.
Funkcia „HELP“ poskytuje čiastkový 
prehľad dostupných hlasových 
príkazov. Detailne vysvetlenie všetkých 
dostupných hlasových príkazov nájdete 
na nasledujúcich stránkach.

Hlasové povely
Všetky hlasové povely by ste mali 
vydávať prirodzeným hlasom, ako keď 
sa rozprávate so spolucestujúcim alebo 
telefonujete. Úroveň hlasitosti vášho 
hlasu by mala byť závislá od okolitého 
hluku vo vozidle alebo mimo vozidla, ale 
nemali by ste kričať.

POUŽÍVANIE OVLÁDANIA 
HLASOM

Prevádzkovanie systému
Postup a obsah pri hlasovom ovládaní 
je daný nasledujúcim zoznamom. 
Tabuľky zobrazujú poradie užívateľských 
hlasových príkazov a odozvu systému 
pre každú dostupnú funkciu.
<>zobrazuje číslo alebo uloženú 
menovku zadanú užívateľom.

Skratky
Existuje množstvo skratiek pre hlasové 
príkazy, ktoré vám umožňujú ovládať 
niektoré vlastnosti vozidla, bez potreby 
výberu príkazu z ponuky. Sú to tieto:

Ovládanie hlasom 
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 Ovládanie hlasom

„CD PLAYER" (CD prehrávač)
„HELP" (pomoc)

„PLAY" (prehrávanie)
„TRACK“* (stopa)

„SHUFFLE ALL“ (náhodné prehrávanie všetkých)
„SHUFFLE FOLDER“** (náhodné prehrávanie priečinka)

„SHUFFLE OFF“ (náhodné prehrávanie vypnuté)
„REPEAT FOLDER“** (opakovať priečinok)

Telefón: „MOBILE NAME“ (meno  •
telefónu), „DIAL NUMBER“ (vytáčanie 
čísla), „DIAL NAME“ (vytáčanie mena) 
a „REDIAL“ (opätovné vytáčanie)
CD prehrávač/menič CD: „DISC“  •
(disk) a „TRACK“ (stopa)
ovládanie automatickej klimatizácie:  •
„TEMPERATURE“ (teplota), 
„AUTO MODE“ (režim AUTO), 
„DEFROSTING/DEMISTING ON“ 
(rozmrazenie/odrosenie zapnuté) 
and „DEFROSTING/ DEMISTING 
OFF“ (rozmrazenie/ odrosenie 
vypnuté)
rádioprijímač: „TUNE NAME“ (meno  •
naladenej stanice).
externé zariadenie (USB): „TRACK“  •
(stopa)
externé zariadenie (iPod): „TRACK“  •
(stopa)
pamäťová karta SD: „TRACK“  •
(stopa).

Začiatok komunikácie so 
systémom
Predtým, než začnete hlasovú 
komunikáciu so systémom, musíte pre 
každú operáciu najskôr stlačiť tlačidlo 
„VOICE“ (hlas) alebo tlačidlo „MODE“ 
(režim) a počkať, kým systém odpovie 
„pípnutím“. Pozrite časť Ovládanie 
hlasom (strana 45).
Ak chcete hlasovú komunikáciu so 
systémom zrušiť, stlačte tlačidlo znova.

Funkcia menovky
Funkcia menovky podporuje telefón, 
audio a navigačný systém tým, že 
používa funkciu „STORE NAME“ (uložiť 
meno). Menovku môžete priradiť 
položkám, ako napríklad obľúbená 
rozhlasová stanica a osobné telefónne 
kontakty. Pozrite časť Príkazy pre 
ovládanie audiozariadenia (strana 
220). Pozrite časť Príkazy pre 
ovládanie telefónu (strana 231). 
Pozrite časť Príkazy pre ovládanie 
systému navigácie (strana 235).

Je možné uložiť až 20 menoviek na  •
funkciu.
Priemerná doba ukladania pre každú  •
menovku je približne 2-3 sekundy.

PRÍKAZY PRE OVLÁDANIE 
AUDIOZARIADENIA

CD prehrávač
Pomocou hlasového ovládania si 
môžete priamo ovládať prehrávanie.

Prehľad
V prehľade sú uvedené prístupné 
hlasové povely pre používanie CD 
prehrávača. Nasledujúci zoznam vám 
poskytne viac informácií o kompletnom 
menu povelov vo vybraných príkladoch.
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Ovládanie hlasom

„CD PLAYER“ (CD prehrávač)
„REPEAT TRACK" (opakovať stopu)

„REPEAT OFF“ (opakované prehrávanie vypnuté)
* Dá sa použiť ako skratka
** Je k dispozícii len v prípade, že disk CD obsahuje zvukové súbory vo formáte MP3 
alebo WMA.

Stopa
Môžete si tiež priamo zvoliť stopu na  
disku CD.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „CD PLAYER" (CD prehrávač) „CD PLAYER" (CD prehrávač)

2 „TRACK"* (stopa) „TRACK NUMBER PLEASE" (číslo 
stopy, prosím)

3 „<a number between 1 and 99>"** 
(číslo medzi 1 a 99)

„TRACK <number>" 
(stopa <číslo>)

* Dá sa použiť ako skratka.

** Čísla navyše možno vysloviť aj ako maximálne štyri samostatné číslice (napríklad 
„2“, „4“, „5“ pre skladbu číslo 245).

Shuffle all (náhodné prehrávanie všetkých)
Slúži na nastavenie prehrávania v náhodnom poradí.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „CD PLAYER“ (CD prehrávač) „CD PLAYER“ (CD prehrávač)

2 „SHUFFLE ALL“ (náhodné 
prehrávanie všetkých)

CD Changer (Menič CD)

Prehľad
V prehľade nižšie sú uvedené dostupné  
hlasové povely. Ďalšie informácie  
o kompletnom menu povelov sú  
k dispozícii vo vybraných príkladoch  
v nasledujúcich zoznamoch.
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„CD CHANGER“ (Menič CD)

„HELP“ (pomoc)

„PLAY“ (prehrať)

„DISC“* (disk)

„TRACK“* (stopa)

„SHUFFLE ALL“ (náhodné prehrávanie všetkých)

„SHUFFLE CD“ (náhodné prehrávanie disku CD)

„SHUFFLE FOLDER"** (náhodné prehrávanie priečinka)

„SHUFFLE OFF“ (náhodné prehrávanie vypnuté)

„REPEAT CD“ (opakovať disk CD)

„REPEAT FOLDER“** (opakovať priečinok)

„REPEAT TRACK“ (opakovať stopu)

„ REPEAT OFF“ (opakované prehrávanie vypnuté)

* Dá sa použiť ako skratka.

** Je k dispozícii len v prípade, že disk CD obsahuje zvukové súbory vo formáte MP3 
alebo WMA.

Disc (disk)
Ak máte menič CD, môžete vybrať číslo disku.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „CD CHANGER“ (menič CD) „CD CHANGER“ (menič CD)

2 „DISC“* (disk) „DISC NUMBER PLEASE“ (číslo 
disku, prosím)

3 „<a number between 1 and 6>“ 
(číslo od 1 do 6) „DISC <number>“ (disk <číslo>)

* Dá sa použiť ako skratka.

Track (stopa)
Môžete si vybrať konkrétnu stopu na disku CD.
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Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „CD CHANGER“ (menič CD) „CD CHANGER“ (menič CD)

2 „TRACK“* (stopa) „TRACK NUMBER PLEASE“ (číslo 
stopy, prosím)

3 „<a number between 1 and 99>“** 
(číslo od 1 do 99)

„TRACK <number>“  
(stopa <číslo>)

* Dá sa použiť ako skratka.

** Čísla navyše možno vysloviť aj ako maximálne štyri samostatné číslice (napríklad 
„2“, „4“, „5“ pre skladbu číslo 245).

Shuffle CD (náhodné prehrávanie  
disku CD)
Slúži na nastavenie prehrávania obsahu  
disku CD v náhodnom poradí.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „CD CHANGER“ (menič CD) „CD CHANGER“ (menič CD)

2 „SHUFFLE CD“ (náhodné 
prehrávanie disku CD)

Rádioprijímač
Hlasové povely pre rádioprijímač slúžia 
na ovládanie rádioprijímača a umožňujú 
vám ladiť stanice pomocou hlasového 
ovládania.

Prehľad
V prehľade nižšie sú uvedené prístupné 
hlasové povely pre používanie 
rádioprijímača. Nasledujúci zoznam vám 
poskytne viac informácií o kompletnej 
ponuke príkazov.

„RADIO" (Rádioprijímač)
„HELP" (pomoc)

„AM"
„FM"

„TUNE NAME"* (meno naladenej stanice)
„ DELETE NAME" (vymažte meno)

„DELETE DIRECTORY" (vymažte adresár)
„PLAY DIRECTORY" (prehrajte adresár)

„STORE NAME" (uložte meno)
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„RADIO“ (Rádioprijímač)

„PLAY“ (prehrať)

* Dá sa použiť ako skratka.

Ladenie frekvencie
Táto funkcia vám pomocou hlasových  
povelov dovolí ladiť rádioprijímač.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „RADIO" (Rádioprijímač) „RADIO" (Rádioprijímač)

2 „AM" „AM FREQUENCY PLEASE" 
(frekvenciu AM, prosím)

„FM" „FM FREQUENCY PLEASE" 
(frekvenciu FM, prosím)

3 „<frekvencia>" “„TUNE <frequency>"  
(ladenie <frekvencie>)

* Frekvenciu je možné zadať rôznymi spôsobmi. Pozrite si názorné príklady nižšie.

Pásmo FM: 87,5 – 108,0 v krokoch po 0,1
„Eighty nine point nine“  •
(osemdesiatdeväť celých deväť 
– 89,9)
„Ninety“ (deväťdesiat – 90,0) •
„One hundred point five“ (sto celých  •
päť – 100,5)
„One zero one point one“ (jeden nula  •
jeden čiarka jeden – 101,1)
„One zero eight“ (jeden nula osem  •
– 108,0)

Pásmo AM/SV: 531 – 1602 v krokoch po 9
Pásmo AM/DV: 153 – 281 v krokoch po 1

„Five thirty one“ (päť tridsaťjeden  •
– 531)
„Nine hundred“ (deväťsto – 900) •
„Fourteen forty“ (štrnásť štyridsať  •
– 1440)
„Fifteen zero three“ (pätnásť nula tri  •
– 1503)
„Ten eighty“ (desať osemdesiat  •
– 1080)

Uloženie mena
Ak ste si naladili rádiostanicu, môžete 
uložiť jej meno v adresári.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „RADIO" (Rádioprijímač) „RADIO" (Rádioprijímač)

2 „STORE NAME" (uložte meno) „STORE NAME" (uložte meno) 
„NAME PLEASE" (meno, prosím)

3 „<name>" (meno) „REPEAT NAME PLEASE" 
(opakujte meno, prosím)

4 „<name>" (meno)
„STORING NAME" (ukladanie 

mena) „<name> STORED" 
(<meno> uložené)
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Ladenie podľa mena
Táto funkcia vám umožní vyvolať uloženú  
rádiostanicu.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „RADIO" (Rádioprijímač) „RADIO" (Rádioprijímač)

2 „TUNE NAME"* (meno naladenej 
stanice) „NAME PLEASE" (meno, prosím)

3 „<name>" (meno) „TUNE <name>“  
(ladenie <mena>).

* Dá sa použiť ako skratka.

Vymazanie mena
Táto funkcia vám umožní vymazať uloženú  
rádiostanicu.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „RADIO" (Rádioprijímač) „RADIO" (Rádioprijímač)

2 „DELETE NAME" (vymažte meno) „NAME PLEASE" (meno, prosím)

3 „<name>" (meno)
„DELETE <name>" (vymažte 

<meno>) „CONFIRM YES OR NO" 
(potvrdiť áno alebo nie)

4 „YES" (áno) „DELETED" (vymazané)

„NO" (nie) „COMMAND CANCELLED" (príkaz 
zrušený)

Prehrávanie adresára
Táto funkcia vám umožní prehrať všetky  
uložené rozhlasové stanice.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „RADIO" (Rádioprijímač) „RADIO" (Rádioprijímač)

2 „PLAY DIRECTORY" (prehrajte 
adresár)

„PLAY <DIRECTORY>"  
(prehrajte <adresár>)

Vymazanie adresára
Táto funkcia vám umožní jedným krokom  
vymazať všetky uložené rozhlasové stanice.
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Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „RADIO" (Rádioprijímač) „RADIO" (Rádioprijímač)

2 „DELETE DIRECTORY" (vymažte 
adresár)

„DELETE DIRECTORY" (vymazať 
adresár) „CONFIRM YES OR NO" 

(potvrdiť áno alebo nie)

3 „YES" (áno)
„RADIO DIRECTORY DELETED" 

(adresár s rozhlasovými stanicami 
vymazaný)

„NO" (nie) „COMMAND CANCELLED" (príkaz 
zrušený)

Play (spustiť)
Táto funkcia prepne zvukový zdroj na  
režim rádia.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „RADIO“ (Rádioprijímač) „RADIO“ (Rádioprijímač)

2 „PLAY“ (spustiť)

Prídavný vstup
Táto funkcia umožňuje prepnúť zvukový  
zdroj na pripojené zariadenie  
s prídavným vstupom.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „EXTERNAL DEVICE“ (externé 
zariadenie)

„EXTERNAL DEVICE“ (externé 
zariadenie)

2 „LINE IN“ „LINE IN“

External devices – USB 
(externé zariadenia – USB)
Tieto hlasové povely slúžia na podporu 
funkcií externého zariadenia USB, ktoré 
môže byť pripojené k audiosystému.

Prehľad
V prehľade nižšie sú uvedené dostupné 
hlasové povely. Ďalšie informácie 
o kompletnom menu povelov sú 
k dispozícii vo vybraných príkladoch 
v nasledujúcich zoznamoch.

„EXTERNAL DEVICE“ (externé zariadenie), „USB“

„HELP“ (pomoc)
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„EXTERNAL DEVICE“ (externé zariadenie), „USB“

„PLAY“ (prehrať)

„TRACK“* (stopa)

„PLAYLIST“** (zoznam stôp)

„FOLDER“** (priečinok)

„SHUFFLE ALL“ (náhodné prehrávanie všetkých)

„SHUFFLE FOLDER“ (náhodné prehrávanie priečinka)

„SHUFFLE PLAYLIST“ (náhodné prehrávanie zoznamu stôp)

„SHUFFLE OFF“ (náhodné prehrávanie vypnuté)

„REPEAT TRACK“ (opakovať stopu)

„REPEAT FOLDER“ (opakovať priečinok)

„REPEAT OFF“ (opakované prehrávanie vypnuté)

* Dá sa použiť ako skratka.

** Zoznamy stôp a priečinky aktivované hlasovým ovládaním musia mať priradené 
špeciálne názvy súborov. Pozrite si časť Všeobecné informácie (strana 238).

USB play (prehrať USB)
Táto funkcia umožňuje prepnúť zvukový  
zdroj na pripojené zariadenie USB.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „EXTERNAL DEVICE“ (externé 
zariadenie)

„EXTERNAL DEVICE“ (externé 
zariadenie)

2 „USB“ „USB“

3 „PLAY“ (prehrať)

USB Track (skladba USB)
Môžete si vybrať konkrétnu stopu na  
zariadení USB.
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Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „EXTERNAL DEVICE“ (externé 
zariadenie)

„EXTERNAL DEVICE“ (externé 
zariadenie)

2 „USB“ „USB“

3 „TRACK“ (stopa) „TRACK NUMBER PLEASE“ (číslo 
stopy, prosím) 

4 „<a number between 1 and 99>“** 
(číslo od 1 do 99)

„TRACK <number>“  
(stopa <číslo>)

* Čísla navyše možno vysloviť aj ako maximálne štyri samostatné číslice (napríklad „2“, 
„4“, „5“ pre skladbu číslo 245).

External devices – iPod 
(externé zariadenia – iPod)
Tieto hlasové povely slúžia na podporu 
funkcií prehrávača iPod, ktorý môže byť 
pripojený k audiosystému.

Prehľad
V prehľade nižšie sú uvedené dostupné 
hlasové povely. Ďalšie informácie 
o kompletnom menu povelov sú 
k dispozícii vo vybraných príkladoch 
v nasledujúcich zoznamoch.

„EXTERNAL DEVICE“ (externé zariadenie), „IPOD“

„HELP“ (pomoc)

„PLAY“ (prehrať)

„TRACK“* (stopa)

„PLAYLIST“** (zoznam stôp)

„SHUFFLE ALL“ (náhodné prehrávanie všetkých)

„SHUFFLE PLAYLIST“ (náhodné prehrávanie zoznamu stôp)

„SHUFFLE OFF“ (náhodné prehrávanie vypnuté)

„REPEAT TRACK“ (opakovať stopu)

„REPEAT OFF“ (opakované prehrávanie vypnuté)

* Dá sa použiť ako skratka.

** Zoznamy stôp aktivované hlasovým ovládaním musia mať priradené špeciálne 
názvy súborov. Pozrite si časť Všeobecné informácie (strana 238).
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iPod Track (stopa iPod) Môžete si vybrať konkrétnu stopu zo 
zoznamu všetkých názvov v prehrávači 
iPod.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „EXTERNAL DEVICE“ (externé 
zariadenie)

„EXTERNAL DEVICE“ (externé 
zariadenie)

2 „IPOD“ „IPOD“

3 „TRACK“* (stopa) „TRACK NUMBER PLEASE“ (číslo 
stopy, prosím)

4 „<a number between 1 and 99>“** 
(číslo od 1 do 99)

„TRACK <number>“  
(stopa <číslo>)

* Dá sa použiť ako skratka.

** Čísla navyše možno vysloviť aj ako maximálne päť samostatných číslic (napríklad 
„5“, „2“, „4“, „5“, „3“ pre skladbu číslo 52453, pričom maximálne číslo je 65535).

iPod playlist (zoznam stôp iPod)
Môžete si vybrať konkrétny zoznam 
skladieb z prehrávača iPod.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „EXTERNAL DEVICE“ (externé 
zariadenie)

„EXTERNAL DEVICE“ (externé 
zariadenie)

2 „IPOD“ „IPOD“

3 „PLAYLIST“* (zoznam stôp) „PLAYLIST NUMBER PLEASE“ 
(číslo zoznamu stôp, prosím)

4 „<a number between 1 and 10>“ 
(číslo od 1 do 10)

„PLAYLIST <number>“ (zoznam 
stôp <číslo>) 

* Zoznamy stôp aktivované hlasovým ovládaním musia mať priradené špeciálne názvy 
súborov. Pozrite si časť Všeobecné informácie (strana 238).

SD Card (pamäťová karta SD)
Tieto hlasové povely slúžia na podporu 
funkcií pamäťovej karty SD, na ktorej sú 
uložené vhodné zvukové súbory.

Prehľad
V prehľade nižšie sú uvedené dostupné 
hlasové povely. Ďalšie informácie 
o kompletnom menu povelov sú 
k dispozícii vo vybraných príkladoch 
v nasledujúcich zoznamoch.

„SD CARD“ (pamäťová karta SD)

„HELP“ (pomoc)
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„SD CARD“ (pamäťová karta SD)

„PLAY“ (prehrať)

„TRACK“* (stopa)

„SHUFFLE ALL“ (náhodné prehrávanie všetkých)

„SHUFFLE FOLDER“ (náhodné prehrávanie priečinka)

„SHUFFLE OFF“ (náhodné prehrávanie vypnuté)

„REPEAT TRACK“ (opakovať stopu)

„REPEAT FOLDER“ (opakovať priečinok)

„REPEAT OFF“ (opakované prehrávanie vypnuté)

* Dá sa použiť ako skratka.

SD card play (pamäťová karta  
SD, prehrať)
Táto funkcia umožňuje prepnúť zvukový  
zdroj na zvukové súbory na pamäťovej  
karte SD.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „SD CARD“ (pamäťová karta SD) „SD CARD“ (pamäťová karta SD)

2 „PLAY“ (prehrať)

SD card track (pamäťová karta  
SD, stopa)
Môžete si vybrať konkrétnu stopu na  
pamäťovej karte SD.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „SD CARD“ (pamäťová karta SD) „SD CARD“ (pamäťová karta SD)

2 „TRACK“* (stopa) „TRACK NUMBER PLEASE“  
(číslo stopy, prosím)

3 „<a number between 1 and 99>“** 
(číslo od 1 do 99)

„TRACK <number>“  
(stopa <číslo>)

* Dá sa použiť ako skratka.

** Čísla navyše možno vysloviť aj ako maximálne štyri samostatné číslice (napríklad 
„2“, „4“, „5“ pre skladbu číslo 245).
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PRÍKAZY PRE OVLÁDANIE 
TELEFÓNU

Telefón
Váš systém pre telefón vám umožní 
vytvoriť doplnkový telefónny adresár. 
Uložené záznamy môžete vytočiť 
pomocou hlasového ovládania. 
Telefónne čísla, uložené pomocou 
hlasového ovládania, sú uložené 
v systéme vozidla a nie vo vašom 
telefóne.

Prehľad
V prehľade sú uvedené prístupné 
hlasové príkazy telefónneho systému. 
Nasledujúci zoznam vám poskytne viac 
informácií o kompletnej ponuke príkazov.

„PHONE" (telefón)
„HELP" (pomoc)

„MOBILE NAME"* (meno mobilného telefónu)
„DIAL NUMBER"* (vytočte číslo)
„DIAL NAME"* (vytočte meno)

„ DELETE NAME" (vymažte meno)
„DELETE DIRECTORY" (vymažte adresár)

„PLAY DIRECTORY" (prehrajte adresár)
„STORE NAME" (uložte meno)

„REDIAL"* (znovu vytočte)
„ACCEPT CALLS" (prijať hovory)

„REJECT CALLS" (odmietnuť hovory)
* Dá sa použiť ako skratka.

Vytvorenie telefónneho adresára 

Uloženie mena
Nové záznamy je možné uložiť pomocou   
povelu „STORE NAME“ (ulož meno). Túto  
možnosť je vhodné použiť na vytočenie  
čísla pomocou zadania mena namiesto  
celého telefónneho čísla.
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Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „PHONE" (telefón) „PHONE" (telefón)

2 „STORE NAME" (uložte meno) „STORE NAME" (uložte meno)
„NAME PLEASE" (meno, prosím)

3 „<name>" (meno) „ REPEAT NAME PLEASE" 
(opakujte meno, prosím)

4 „<name>" (meno) „STORING NAME" (ukladanie 
mena) „<name> STORED" 

(<meno> uložené) „NUMBER 
PLEASE" (číslo, prosím)

5 „<telefónne číslo>" „<telefónne číslo>"

6 „STORE" (uložte) „STORING NUMBER" (ukladanie 
čísla) „<phone number>" 

(telefónne číslo) „NUMBER 
STORED" (číslo uložené)

Vymazanie mena
Uložené mená je tiež možné vymazať 
z adresára.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „PHONE" (telefón) „PHONE" (telefón)

2 „DELETE NAME" (vymažte meno) „NAME PLEASE" (meno, prosím)

3 „<name> (meno)" „ DELETE <name>" (vymažte 
<meno>) „CONFIRM YES OR NO" 

(potvrdiť áno alebo nie)

4 „YES" (áno) „<name> DELETED"  
(<meno> vymazané)

„NO" (nie) „COMMAND CANCELLED" (príkaz 
zrušený)

Prehrávanie adresára
Táto funkcia umožní systému prehrať 
všetky uložené záznamy.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „PHONE" (telefón) „PHONE" (telefón)

2 „PLAY DIRECTORY" (prehrajte 
adresár)

„PLAY DIRECTORY" (prehrajte 
adresár)
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Vymazanie adresára
Táto funkcia vám dovolí vymazať všetky záznamy jedným úkonom.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „PHONE" (telefón) „PHONE" (telefón)

2 „DELETE DIRECTORY" (vymažte 
adresár)

„DELETE DIRECTORY" (vymažte 
adresár) „CONFIRM YES OR NO" 

(potvrdiť áno alebo nie)
3 „YES" (áno) „DIRECTORY DELETED"  

(adresár vymazaný)

„NO" (nie) „COMMAND CANCELLED" (príkaz 
zrušený)

Funkcie telefónu

Meno mobilného telefónu
Táto funkcia vám umožní prístup  
k telefónnym číslam, ktoré sú uložené  
s menovkami vo vašom mobilnom  
telefóne.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „PHONE" (telefón) „PHONE" (telefón)

2 „MOBILE NAME"* (meno mobil. 
telefónu)

„MOBILE NAME" (meno 
mobilného telefónu) „<phone 

dependent dialogue>" (<dialóg 
závislý od telefónu>)

* Dá sa použiť ako skratka.

Vytáčanie čísla
Telefónne čísla je možné vytáčať po  
zadaní hlasového príkazu menovky.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá
1 „PHONE" (telefón) „PHONE" (telefón)

2 „DIAL NUMBER"* (vytočte číslo) „NUMBER PLEASE" (číslo, prosím)

3 „<telefónne číslo>" „<telefónne číslo> CONTINUE?" 
(pokračovať?)

4 „DIAL" (vytočte) „DIALLING" (vytáčanie)
„CORRECTION" (oprava) „<opakujte poslednú časť čísla>
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Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

CONTINUE?" (pokračovať?)

* Dá sa použiť ako skratka.

Vytáčanie pomocou mena
Telefónne čísla je možné vytáčať po  
zadaní hlasového príkazu menovky.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „PHONE" (telefón) „PHONE" (telefón)

2 „DIAL NAME"* (vytočte meno) „NAME PLEASE" (meno, prosím)

3 „<name>" (meno)
„DIAL <name>" (vytočte <meno>) 
„CONFIRM YES OR NO" (potvrdiť 

áno alebo nie)

4
„YES" (áno) „DIALLING" (vytáčanie)

„NO" (nie) „COMMAND CANCELLED" (príkaz 
zrušený)

* Dá sa použiť ako skratka.

Opätovné vytáčanie
Táto funkcia vám dovolí opätovne vytočiť  
posledne volané telefónne číslo.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „PHONE" (telefón) „PHONE" (telefón)

2 „REDIAL"* (znovu vytočte) „REDIAL" (znovu vytočte)
„CONFIRM YES OR NO" (potvrdiť 

áno alebo nie)

3 „YES" (áno) „DIALLING" (vytáčanie)

„NO" (nie) „COMMAND CANCELLED" (príkaz 
zrušený)

* Dá sa použiť ako skratka.
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DTMF (Tónová voľba)
Táto funkcia prevádza vyslovené čísla 
na tónovú voľbu DTMF. Môžete ju použiť 
napríklad na zadanie vzdialenej otázky 
telefónnemu záznamníku doma, na 
zadanie čísla PIN a podobne.

Poznámka: DTMF je možné použiť iba 
počas prebiehajúceho hovoru. Stlačte 
tlačidlo „VOICE“ a vyčkajte na odozvu.
Funkciu je možné použiť len vo vozidlách 
vybavených špeciálnym tlačidlom 
VOICE.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „NUMBER PLEASE" (číslo, prosím)

2 „<numbers 1 to 9, zero, hash, 
star>" (čísla od 1 do 9, nula, krížik, 

hviezdička)

Hlavné nastavenia

Odmietnutie hovorov
Pomocou hlasového ovládania môžete  
automaticky odmietnuť hovory.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „PHONE" (telefón) „PHONE" (telefón)

2 „REJECT CALLS" (odmietnuť 
hovory)

„REJECT CALLS" (odmietnuť 
hovory)

„ACCEPT CALLS" (prijať hovory)* „ACCEPT CALLS" (prijať hovory)

* tento povel použite na vypnutie režimu odmietnutia hovorov

PRÍKAZY PRE OVLÁDANIE 
SYSTÉMU NAVIGÁCIE
Pre detailné informácie o ponukách 
príkazov sa, prosím, obráťte na 
samostatnú Navigačnú príručku.

PRÍKAZY PRE OVLÁDANIE 
KLIMATIZÁCIE

Klimatizácia
Hlasové príkazy pre klimatizáciu 
umožňujú funkciu nastavenia rýchlosti 
ventilátora, nastavenia teploty a režimu. 
Nie všetky funkcie sú dostupné 
u všetkých vozidiel.

Prehľad
V prehľade sú uvedené prístupné 
hlasové príkazy pre riadenie klimatizácie. 
Nasledujúci zoznam vám poskytne viac 
informácií o kompletnej ponuke povelov.
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„CLIMATE" (klimatizácia)

„HELP" (pomoc)

„FAN"* (ventilátor)

„DEFROSTING/DEMISTING ON"* (odmrazenie/odrosenie zapnuté)

„DEFROSTING/DEMISTING OFF"* (odmrazenie/odrosenie vypnuté)

„TEMPERATURE"* (teplota)

„AUTO MODE"* (automatický režim)
* Dá sa použiť ako skratka. Vo vozidlách vybavených modulom anglického jazyka 
„English“ skratka „FAN“ nie je prístupná.

Ventilátor
Táto funkcia vám dovolí nastaviť rýchlosť  
ventilátora.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „CLIMATE" (klimatizácia) „CLIMATE" (klimatizácia)

2 „FAN"* (ventilátor) „FAN SPEED PLEASE" (otáčky 
ventilátora, prosím)

3

„MINIMUM" „FAN MINIMUM" (minimálne 
otáčky ventilátora)

„<a number between 1 and 7>" 
(číslo medzi 1 a 7) „FAN" <číslo>

„MAXIMUM" „FAN MAXIMUM" (maximálne 
otáčky ventilátora)

* Dá sa použiť ako skratka. Vo vozidlách vybavených modulom anglického jazyka 
„English“ skratka „FAN“ nie je prístupná.
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Odmrazovanie / odrosenie

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „CLIMATE" (klimatizácia) „CLIMATE" (klimatizácia)

2

„DEFROSTING/DEMISTING ON"* 
(odmrazenie/odrosenie zapnuté)

„DEFROSTING/DEMISTING ON" 
(odmrazenie/odrosenie zapnuté)

„DEFROSTING/DEMISTING OFF"* 
(odmrazenie/odrosenie vypnuté)

„DEFROSTING/DEMISTING OFF" 
(odmrazenie/odrosenie vypnuté)

* Dá sa použiť ako skratka.

Teplota
Táto funkcia vám umožní nastaviť teplotu.

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „CLIMATE" (klimatizácia) „CLIMATE" (klimatizácia)

2 „TEMPERATURE"* (teplota) „TEMPERATURE PLEASE" 
(teplota, prosím)

3

„MINIMUM" „TEMPERATURE MINIMUM" 
(minimálna teplota)

„<„a number between 15 and 29 
°C with 0.5 increments“> (číslo 

medzi 15 a 29 °C s 0,5 °C krokmi) 
alebo „<a number between 
59 and 84 °F>" (číslo medzi 

59 a 84 °F)

„TEMPERATURE <number>" 
(teplota <číslo>)

„MAXIMUM" „TEMPERATURE MAXIMUM" 
(maximálna teplota)

* Dá sa použiť ako skratka.

Automatický režim

Kroky Užívateľ hovorí Systém odpovedá

1 „CLIMATE" (klimatizácia) „CLIMATE" (klimatizácia)

2 „AUTO MODE"* (automatický 
režim)

„AUTO MODE" (automatický 
režim)

* Dá sa použiť ako skratka. Režim je možné deaktivovať voľbou inej teploty alebo 
rýchlosti ventilátora.
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POZOR

Buďte opatrní pri manipulácii 
s externými zariadeniami s 
odkrytými elektrickými konektormi 

(napríklad zástrčkou USB). Keď je to 
možné, vždy nasaďte späť ochrannú 
čiapočku alebo kryt. Inak vzniká 
nebezpečenstvo elektrostatického 
výboja, ktorý spôsobuje poškodenie 
zariadenia.

Nedotýkajte sa zásuvky USB vo 
vozidle a nemanipulujte s ňou. Keď 
zásuvku nepoužívate, zakryte ju.

Používajte len zariadenia triedy USB 
Mass-Storage.

Pred odpojením zariadenia USB 
audiosystém vždy prepnite na iný 

zdroj (napríklad rádio).

Neinštalujte a nepripájajte 
rozbočovače alebo rozdeľovače 
USB.

Poznámka: Systém je navrhnutý len 
na rozpoznávanie a čítanie vhodných 
zvukových súborov zo zariadenia USB, 
ktoré vyhovuje triede zariadení USB 
Mass-Storage alebo iPod. Funkčnosť so 
systémom nie je zaručená pri všetkých 
dostupných zariadeniach USB.

Poznámka: K systému je možné 
pripojiť kompatibilné zariadenia 
s prepojovacím káblom USB a tiež 
zariadenia, ktoré za pripájajú priamo 
do zásuvky USB vozidla (napríklad 
pamäťové kľúče alebo perá USB).

Poznámka: Systém nemusí byť 
kompatibilný s niektorými zariadeniami 
USB s vyšším príkonom (napríklad väčšie 
pevné disky).

Poznámka: Prístupový čas na 
načítanie súborov z externých zariadení 

sa líši v závislosti od rôznych faktorov, 
napríklad od štruktúry súborov, veľkosti 
a obsahu zariadenia.
Systém podporuje široký rad externých 
zariadení a umožňuje ich úplnú integráciu 
do audiosystému prostredníctvom 
rozhrania USB a prídavných vstupov. Po 
pripojení je externé zariadenia možné 
ovládať prostredníctvom audiosystému.
Zoznam typických kompatibilných 
zariadení:

pamäťové kľúče USB, •
prenosné pevné disky USB, •
MP3 prehrávače s pripojením USB, •
prehrávače iPod (pozrite si  •
najaktuálnejší zoznam kompatibilných 
zariadení na webovej stránke www.
ford-mobile-connectivity.com).

Systém je kompatibilný 
s vysokorýchlostným štandardom 
USB 2.0, so štandardom USB 1.1 host 
a podporuje systémy súborov FAT 
16/32.

Informácie o štruktúrach 
zvukových súborov pre 
externé zariadenia

USB
Na zariadení USB vytvárajte len jednu 
oblasť.
Pri vytváraní zoznamov skladieb musia 
tieto zoznamy obsahovať správne cesty 
k súborom odkazujúce na zariadenie 
USB. Zoznamy skladieb odporúčame 
vytvárať po prenesení zvukových 
súborov na zariadenie USB.
Zoznamy skladieb musia byť vytvorené 
vo formáte .m3u.
Zvukové súbory musia mať formát .mp3.
Neprekračujte tieto obmedzenia:

1 000 položiek na priečinok (súbory,  •
priečinky a zoznamy skladieb),
5 000 priečinkov na zariadenie USB  •
(vrátane zoznamov skladieb),
8 úrovní podpriečinkov. •

 Konektivita
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Na umožnenie hlasového ovládania pre 
vlastné zoznamy skladieb a priečinky 
postupujte podľa týchto pokynov:

vytvorte priečinky s názvami  •
v štruktúre „Ford<*>“, pričom 
<*> predstavuje číslo od 1 do 10. 
Napríklad „Ford3“ bez prípony,
vytvorte zoznamy skladieb s názvami  •
so štruktúrou „Ford<*>.m3u“, 
pričom <*> predstavuje číslo od 1 do 
10. Napríklad „Ford5.m3u“ bez 
medzery medzi slovom „Ford“ 
a číslom.

Vlastné priečinky a zoznamy skladieb 
potom bude možné zvoliť pomocou 
hlasového ovládania. Pozrite si 
časť Povely pre audiosystém 
(strana 220).

iPod
Aby bolo možné použiť hlasové 
ovládanie pre vlastné zoznamy skladieb, 
vytvorte zoznamy skladieb s názvami 
so štruktúrou „Ford<*>“, pričom <*> 
predstavuje číslo od 1 do 10. Napríklad 
„Ford7“ bez medzery medzi slovom 
„Ford“ a číslom.
Vlastné zoznamy skladieb potom bude 
možné zvoliť pomocou hlasového 
ovládania. Pozrite si časť Povely pre 
audiosystém (strana 220).

PRIPOJENIE EXTERNÉHO 
ZARIADENIA

UPOZORNENIE

Externé zariadenie musí byť vo 
vozidle bezpečne upevnené 
a prepojovacie káble nesmú 

blokovať prístup k žiadnemu z prvkov 
riadenia vozidla.

Externé zariadenia je možné pripojiť 
prostredníctvom prídavného vstupu 
alebo portu USB. Pozrite si časť 
Prídavný vstup (AUX IN) (strana 115). 
Pozrite si časť Port USB (strana 116).

Pripojenie
Pripojte zariadenie a v prípade potreby 
ho zaistite tak, aby sa zabránilo jeho 
pohybu vo vozidle.

Pripojenie prehrávača iPod
Na zabezpečenie optimálneho pohodlia 
a kvality zvuku vám odporúčame, aby 
ste si u svojho predajcu kúpili špeciálny 
pripojovací kábel.
Prehrávač iPod môžete prípadne pripojiť 
aj pomocou štandardného kábla iPod 
USB a samostatného kábla s 3,5-
milimetrovým zvukovým konektorom 
typu jack. Pri použití tejto metódy najprv 
nastavte na prehrávači iPod hlasitosť 
na maximum a vypnite nastavenia 
ekvalizéra. Potom vykonajte tieto 
pripojenia:

pripojte slúchadlový výstup  •
prehrávača iPod k vstupu AUX IN,
pripojte kábel USB prehrávača iPod  •
do zásuvky USB vozidla.

POUŽITIE ZARIADENIA USB
Na identifikáciu typov zvukových 
súborov, priečinkov a ďalších položiek sa 
používajú rôzne ikony.

aktívnym zdrojom je zariadenie 
USB

priečinok

zoznam skladieb

album

interpret

názov súboru

Konektivita
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názov skladby

údaj nie je k dispozícii

Rádio Sony

Obsluha
Vyberte zariadenie USB ako zvukový 
zdroj opakovaným stláčaním tlačidla 
CD/AUX, kým sa na displeji nezobrazí 
možnosť USB. Po prvom pripojení 
zariadenia USB sa začne automaticky 
prehrávať prvá skladba v prvom 
priečinku. Následne po prepínaní 
zvukového zdroja sa poloha prehrávania 
na zariadení USB zapamätá.
Ak chcete prehľadávať obsah zariadenia, 
stlačte raz tlačidlo so šípkou nahor/nadol 
alebo tlačidlo OK.
Na displeji sa zobrazia údaje o skladbe 
a ďalšie dôležité informácie, ktoré sú 
opísané nižšie:

zvislý posúvač na pravej strane  •
displeja ukazuje aktuálnu polohu 
v zobrazení priečinka,
symbol „>“ za položkou znamená,  •
že je možné načítať údaje o úroveň 
nižšie (napríklad priečinok s názvom 
označujúcim album, pričom v tomto 
priečinku sa nachádzajú jednotlivé 
skladby albumu),
symbol „<“ pred zoznamom  •
znamená, že je možné načítať údaje 
o úroveň vyššie,
ikony vľavo od textu skladby/ •
priečinka označujú typ súboru/
priečinka. Vysvetlenie týchto ikon si 
pozrite v zozname.

Na prehľadávanie obsahu zariadenia 
USB použite tlačidlá so šípkou 
nahor/nadol, ktorými sa posúvate 
v zoznamoch, a tlačidlá so šípkou 
doľava/doprava, ktorými sa posúvate 
nahor alebo nadol v rámci hierarchie 
priečinkov. Keď je zvýraznená 
požadovaná skladba, zoznam skladieb 
alebo priečinok, stlačením tlačidla OK 
spustíte prehrávanie.

Poznámka: Ak chcete preskočiť na 
najvyššiu úroveň obsahu zariadenia 
USB, stlačte a podržte tlačidlo so šípkou 
doľava.

Ovládanie audiosystému
Stlačením tlačidiel so šípkou doľava 
a doprava preskočíte dozadu alebo 
dopredu v rámci skladieb.
Stlačením a podržaním tlačidiel so šípkou 
doľava/doprava spustíte rýchly posun 
vzad/rýchly posun vpred v rámci obsahu 
skladby.
Stlačením tlačidla so šípkou nahor/nadol 
alebo tlačidla OK môžete prehľadávať 
obsah zariadenia.
Stlačením tlačidla MENU vstúpite do 
menu USB. V tomto menu môžete 
zapnúť funkcie náhodného prehrávania 
a opakovaného prehrávania priečinkov 
a zoznamov skladieb.
Stlačením tlačidla SCAN môžete 
prehľadať celé zariadenie, aktuálny 
priečinok alebo zoznam skladieb, pokiaľ 
sa používa.
Po stlačení tlačidla INFO sa zobrazia 
tieto údaje:

názov súboru, •
názov skladby, •
interpret, •
album, •
číslo skladby a čas skladby. •

Zobrazenie jednotlivých údajov prepínate 
opakovaným stláčaním tlačidla.
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CD navigačné jednotky

Obsluha
Vyberte zariadenie USB ako zvukový 
zdroj stláčaním tlačidla CD/AUX, kým sa 
na displeji nezobrazí možnosť DEVICES 
(zariadenia). Vyberte možnosť DEVICES 
a potom zo zoznamu dostupných 
zariadení vyberte možnosť USB. Po 
prvom pripojení zariadenia USB sa 
začne automaticky prehrávať prvá 
skladba v prvom priečinku. Následne po 
prepínaní zvukového zdroja sa poloha 
prehrávania na zariadení USB zapamätá.
Ak chcete prehľadávať obsah zariadenia, 
stlačte raz tlačidlo SELECT.
Na displeji sa zobrazia údaje o skladbe 
a ďalšie dôležité informácie, ktoré sú 
opísané nižšie:

zvislý posúvač na pravej strane  •
displeja ukazuje aktuálnu polohu 
v zobrazení priečinka,
symbol „>“ za položkou znamená,  •
že je možné načítať údaje o úroveň 
nižšie (napríklad priečinok s názvom 
označujúcim album, pričom v tomto 
priečinku sa nachádzajú jednotlivé 
skladby albumu),
symbol „<“ naľavo od zobrazeného  •
údaju znamená, že je možné načítať 
údaje o úroveň vyššie,
ikony vľavo od textu skladby/ •
priečinka označujú typ súboru/
priečinka. Vysvetlenie týchto ikon si 
pozrite v zozname.

Na prehľadávanie obsahu zariadenia 
USB použite otočné tlačidlo na 
posúvanie/výber, ktorým sa môžete 
presúvať v zoznamoch. Stlačením 
tlačidla rozbalíte obsah zvýrazneného 
zoznamu skladieb alebo priečinka 
alebo spustíte prehrávanie konkrétnej 
skladby. Stlačením tlačidla ESC prejdete 
o úroveň vyššie.

Ovládanie audiosystému
Stlačením tlačidiel SEEK nahor a nadol 
preskočíte dozadu alebo dopredu 
v rámci skladieb.
Stlačením a podržaním tlačidiel SEEK 
spustíte rýchly posun vzad/rýchly posun 
vpred v rámci obsahu skladby.
Otočením alebo stlačením tlačidla 
SELECT môžete prehľadávať obsah 
zariadenia.
Stlačením tlačidiel SHUFFLE alebo 
REPEAT môžete zapnúť funkcie 
náhodného prehrávania a opakovaného 
prehrávania priečinkov alebo zoznamov 
skladieb. Môžu sa zobraziť odlišné 
možnosti v závislosti od toho, či sa 
používa zoznam skladieb.
Stlačením tlačidla SCAN môžete 
prehľadať aktuálny zoznam skladieb, 
pokiaľ sa používa, alebo celé zariadenie 
USB alebo priečinok.
Po stlačení tlačidla INFO sa zobrazia 
tieto údaje:

názov súboru, •
názov skladby, •
interpret, •
album, •
číslo skladby a čas skladby. •

DVD navigačné jednotky

Obsluha
Vyberte zariadenie USB ako zvukový 
zdroj stláčaním tlačidla CD/AUX, kým sa 
na ľavej strane displeja nezobrazí tlačidlo 
USB. Zo zoznamu dostupných zariadení 
vyberte možnosť USB.

Poznámka: Niektoré zobrazené 
zariadenia sa nemusia dať zvoliť 
v závislosti od toho, či sú, alebo nie sú 
pripojené.
Po prvom pripojení zariadenia USB 
sa začne automaticky prehrávať prvá 
skladba v prvom priečinku. Následne po 
prepínaní zvukového zdroja sa poloha 
prehrávania na zariadení USB zapamätá.
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Ak chcete prehľadávať obsah zariadenia, 
stlačte posúvacie tlačidlo so šípkou 
nahor alebo nadol.
Na displeji sa zobrazia údaje o skladbe 
a ďalšie dôležité informácie, ktoré sú 
opísané nižšie:

zvislý posúvač na pravej strane  •
displeja ukazuje aktuálnu polohu 
v zobrazení priečinka,
symbol „>“ za položkou znamená,  •
že je možné načítať údaje o úroveň 
nižšie (napríklad priečinok s názvom 
označujúcim album, pričom v tomto 
priečinku sa nachádzajú jednotlivé 
skladby albumu),
symbol „<“ naľavo od zobrazeného  •
údaju znamená, že je možné načítať 
údaje o úroveň vyššie,
ikony vľavo od textu skladby/ •
priečinka označujú typ súboru/
priečinka. Vysvetlenie týchto ikon si 
pozrite v zozname.

Na prehľadávanie obsahu zariadenia 
USB použite posúvacie tlačidlá, ktorými 
sa môžete presúvať v zoznamoch. 
Stlačením tlačidla rozbalíte obsah 
zvýrazneného zoznamu skladieb alebo 
priečinka alebo spustíte prehrávanie 
konkrétnej skladby. Stlačením tlačidla so 
šípkou doľava prejdete o úroveň vyššie.

Ovládanie audiosystému
Stlačením tlačidiel SEEK nahor a nadol 
preskočíte dozadu alebo dopredu 
v rámci skladieb.
Stlačením a podržaním tlačidiel SEEK 
spustíte rýchly posun vzad/rýchly posun 
vpred v rámci obsahu skladby.
Stlačením tlačidiel so šípkami na 
posuvnej lište môžete prehľadávať 
obsah zariadenia.
Stlačením tlačidiel SHUFFLE alebo 
REPEAT môžete zapnúť funkcie 
náhodného prehrávania a opakovaného 
prehrávania priečinkov alebo zoznamov 
skladieb.
Stlačením tlačidla SCAN môžete 

prehľadať aktuálny zoznam skladieb, 
pokiaľ sa používa, alebo celé zariadenie 
USB alebo priečinok.
Po stlačení tlačidla INFO sa zobrazia 
tieto údaje:

názov súboru, •
názov skladby, •
interpret, •
album, •
číslo skladby a čas skladby. •

POUŽITIE PREHRÁVAČA 
IPOD
Na identifikáciu typov zvukových 
súborov, priečinkov a ďalších položiek sa 
používajú rôzne ikony.

aktívnym zdrojom je prehrávač 
iPod

zoznam skladieb iPod

interpret iPod

album iPod

žáner iPod

skladba iPod

všeobecná kategória iPod

všeobecný mediálny súbor 
iPod
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Rádio Sony

Obsluha
Vyberte prehrávač iPod ako zvukový 
zdroj opakovaným stláčaním tlačidla 
CD/AUX, kým sa na displeji nezobrazí 
možnosť iPod.
Zoznam menu iPod na prehľadávanie 
obsahu bude dostupný prostredníctvom 
displeja rádia. Prehľadávanie obsahu 
funguje rovnako ako pri použití 
samostatného prehrávača iPod 
(napríklad vyhľadávanie podľa interpreta, 
názvu skladby atď.). Ak chcete 
prehľadávať obsah prehrávača iPod, 
stlačte raz tlačidlo so šípkou nahor/nadol 
alebo tlačidlo OK.
Na displeji sa zobrazia údaje o skladbe 
a ďalšie dôležité informácie, ktoré sú 
opísané nižšie:

zvislý posúvač na pravej strane  •
displeja ukazuje aktuálnu polohu 
v zobrazení zoznamu,
symbol „>“ za položkou znamená,  •
že je možné načítať údaje o úroveň 
nižšie (napríklad všetky albumy od 
konkrétneho interpreta),
symbol „<“ pred zoznamom  •
znamená, že je možné načítať údaje 
o úroveň vyššie,
ikona na ľavej strane označuje  •
typ práve zobrazeného zoznamu 
(napríklad zoznam albumov). 
Vysvetlenie týchto ikon si pozrite 
v zozname.

Na prehľadávanie obsahu prehrávača 
iPod použite tlačidlá so šípkou 
nahor/nadol, ktorými sa posúvate 
v zoznamoch, a tlačidlá so šípkou 
doľava/doprava, ktorými sa posúvate 
nahor alebo nadol v rámci hierarchie. 
Po zvýraznení požadovanej skladby, 
zoznamu skladieb, albumu, interpreta 
alebo žánra môžete stlačením tlačidla 
OK spustiť prehrávanie.

Poznámka: Ak chcete preskočiť na 
najvyššiu úroveň obsahu prehrávača 
iPod, stlačte a podržte tlačidlo so šípkou 
doľava.

Ovládanie audiosystému
Stlačením tlačidiel so šípkou doľava 
a doprava preskočíte dozadu alebo 
dopredu v rámci skladieb.
Stlačením a podržaním tlačidiel so šípkou 
doľava/doprava spustíte rýchly posun 
vzad/rýchly posun vpred v rámci obsahu 
skladby.
Stlačením tlačidla so šípkou nahor/nadol 
alebo tlačidla OK môžete prehľadávať 
obsah prehrávača iPod.
Stlačením tlačidla MENU vstúpite 
do menu prehrávača iPod. V tomto 
menu môžete zapnúť funkcie 
náhodného prehrávania a opakovaného 
prehrávania. Môžete tu tiež zapnúť 
funkciu prehrávača iPod „Shuffle songs“ 
(náhodné prehrávanie skladieb) priamo 
od najvyššej úrovne.
Stlačením tlačidla SCAN môžete 
prehľadať aktuálne vybraté skladby.
Po stlačení tlačidla INFO sa zobrazia 
tieto údaje:

názov skladby, •
interpret, •
číslo skladby a čas skladby. •

Zobrazenie jednotlivých údajov prepínate 
opakovaným stláčaním tlačidla.

CD navigačné jednotky

Obsluha
Vyberte prehrávač iPod ako zvukový 
zdroj stláčaním tlačidla CD/AUX, kým sa 
na displeji nezobrazí možnosť DEVICES 
(zariadenia). Vyberte možnosť DEVICES 
a potom zo zoznamu dostupných 
zariadení vyberte možnosť iPod.
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Zoznam menu iPod na prehľadávanie 
obsahu bude dostupný prostredníctvom 
displeja. Prehľadávanie obsahu funguje 
rovnako ako pri použití samostatného 
prehrávača iPod (napríklad vyhľadávanie 
podľa interpreta, názvu skladby atď.). Ak 
chcete prehľadávať obsah prehrávača 
iPod, stlačte raz tlačidlo SELECT.
Na displeji sa zobrazia údaje o skladbe 
a ďalšie dôležité informácie, ktoré sú 
opísané nižšie:

zvislý posúvač na pravej strane  •
displeja ukazuje aktuálnu polohu 
v zobrazení zoznamu,
symbol „>“ za položkou znamená,  •
že je možné načítať údaje o úroveň 
nižšie (napríklad všetky albumy od 
konkrétneho interpreta),
symbol „<“ pred zoznamom  •
znamená, že je možné načítať údaje 
o úroveň vyššie,
ikona na ľavej strane označuje  •
typ práve zobrazeného zoznamu 
(napríklad zoznam albumov). 
Vysvetlenie týchto ikon si pozrite 
v zozname.

Na prehľadávanie obsahu prehrávača 
iPod použite otočné tlačidlo na 
posúvanie/výber, ktorým sa môžete 
presúvať v zoznamoch. Stlačením 
tlačidla rozbalíte obsah zvýrazneného 
zoznamu skladieb, albumu, interpreta, 
žánra alebo spustíte prehrávanie 
konkrétnej skladby. Stlačením tlačidla 
ESC prejdete o úroveň vyššie.

Ovládanie audiosystému
Stlačením tlačidiel SEEK nahor a nadol 
preskočíte dozadu alebo dopredu 
v rámci skladieb.
Stlačením a podržaním tlačidiel SEEK 
spustíte rýchly posun vzad/rýchly posun 
vpred v rámci obsahu skladby.
Otočením alebo stlačením tlačidla 
SELECT môžete prehľadávať obsah 
prehrávača iPod.
Stlačením tlačidla MENU vstúpite do 

menu prehrávača iPod. V tomto menu 
môžete zapnúť funkcie náhodného 
prehrávania a opakovaného 
prehrávania. Môžete tu tiež zapnúť 
funkciu prehrávača iPod „Shuffle songs“ 
(náhodné prehrávanie skladieb) priamo 
od najvyššej úrovne.
Stlačením tlačidla SCAN môžete 
prehľadať aktuálne vybraté skladby.
Po stlačení tlačidla INFO sa zobrazia 
tieto údaje:

názov skladby, •
interpret, •
číslo skladby a čas skladby. •

DVD navigačné jednotky

Obsluha
Vyberte prehrávač iPod ako zvukový 
zdroj stláčaním tlačidla CD/AUX, kým sa 
na ľavej strane displeja nezobrazí tlačidlo 
iPod. Zo zoznamu dostupných zariadení 
vyberte možnosť iPod.

Poznámka: Niektoré zobrazené 
zariadenia sa nemusia dať zvoliť 
v závislosti od toho, či sú, alebo nie sú 
pripojené.
Zoznam menu iPod na prehľadávanie 
obsahu bude dostupný prostredníctvom 
displeja. Prehľadávanie obsahu funguje 
rovnako ako pri použití samostatného 
prehrávača iPod (napríklad vyhľadávanie 
podľa interpreta, názvu skladby atď.). Ak 
chcete prehľadávať obsah prehrávača 
iPod, stlačte posúvacie tlačidlo so šípkou 
nahor alebo nadol.
Na displeji sa zobrazia údaje o skladbe 
a ďalšie dôležité informácie, ktoré sú 
opísané nižšie:

zvislý posúvač na pravej strane  •
displeja ukazuje aktuálnu polohu 
v zobrazení zoznamu,
symbol „>“ za položkou znamená,  •
že je možné načítať údaje o úroveň 
nižšie (napríklad všetky albumy od 
konkrétneho interpreta),
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symbol „<“ pred zoznamom  •
znamená, že je možné načítať údaje 
o úroveň vyššie,
ikona na ľavej strane označuje  •
typ práve zobrazeného zoznamu 
(napríklad zoznam albumov). 
Vysvetlenie týchto ikon si pozrite 
v zozname.

Na prehľadávanie obsahu prehrávača 
iPod použite posúvacie tlačidlá, ktorými 
sa môžete presúvať v zoznamoch. 
Stlačením tlačidla rozbalíte obsah 
zvýrazneného zoznamu skladieb, 
albumu, interpreta, žánra alebo spustíte 
prehrávanie konkrétnej skladby. 
Stlačením tlačidla so šípkou doľava 
prejdete o úroveň vyššie.

Ovládanie audiosystému
Stlačením tlačidiel SEEK nahor a nadol 
preskočíte dozadu alebo dopredu 
v rámci skladieb.
Stlačením a podržaním tlačidiel SEEK 
spustíte rýchly posun vzad/rýchly posun 
vpred v rámci obsahu skladby.
Stlačením tlačidiel so šípkami na 
posuvnej lište môžete prehľadávať 
obsah prehrávača iPod.
Stlačením tlačidla MENU vstúpite do 
menu prehrávača iPod. V tomto menu 
môžete zapnúť funkcie náhodného 
prehrávania a opakovaného 
prehrávania. Môžete tu tiež zapnúť 
funkciu prehrávača iPod „Shuffle songs“ 
(náhodné prehrávanie skladieb) priamo 
od najvyššej úrovne.
Stlačením tlačidla SCAN môžete 
prehľadať aktuálne vybraté skladby.
Po stlačení tlačidla INFO sa zobrazia 
tieto údaje:

názov skladby, •
interpret, •
číslo skladby a čas skladby. •
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TYPOVÉ SCHVÁLENIE 
(HOMOLOGIZÁCIA)

Diaľkový ovládač 

Typ 1

V prípade kontroly typového schválenia 
vášho diaľkového ovládania pozrite 
nižšie uvedenú tabuľku. Odporúčame 
vám, aby ste diaľkové ovládanie používali 
iba v krajinách uvedených v zozname.

 Dodatky
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1 Týmto Siemens VDO deklaruje, že tento diaľkový ovládač vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným
ustanoveniam Smernice 1999/5/ES.

E78381

2 Údaje nie sú dostupné v čase tlače.

Typ 2
V prípade kontroly typového schválenia 
vášho diaľkového ovládania pozrite 
nižšie uvedenú tabuľku. Odporúčame 
vám, aby ste diaľkové ovládanie používali 
iba v krajinách uvedených v zozname.

 Dodatky
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Oficiálne číslo testuKrajina

Typové schválenie diaľkového ovládania

1 Týmto Siemens VDO deklaruje, že tento diaľkový ovládač vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam

Smernice 1999/5/ES.

E78383

Dodatky
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Pasívny kľúč

Oficiálne číslo testuKrajina

Typové schválenie pasívneho kľúča

1 Týmto Siemens VDO deklaruje, že tento diaľkový ovládač vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam

Smernice 1999/5/ES.

E78384

Imobilizér motora
V prípade kontroly typového schválenia  
imobilizéra, pozrite nasledujúcu tabuľku.

 Dodatky

V prípade kontroly typového schválenia 
vášho pasívneho kľúča pozrite nižšie 
uvedenú tabuľku. Odporúčame vám, 
aby ste pasívny kľúč používali iba 
v krajinách uvedených v zozname.
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Oficiálne číslo testuKrajina

Typové schválenie imobilizéra motora

1 Visteon Deutschland GmbH vyhlasuje, že vysielač imobilizéra zodpovedá príslušným základným požiadavkám článku 3 R&TTE
a ostatným ustanoveniam.
Údaje nie sú dostupné v čase tlače.2

E78905

 Dodatky
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Oficiálne číslo testuKrajina

Typové schválenie imobilizéra motora

E78907

Poplašné zariadenie
Pri kontrole vášho typového schválenia 
poplašného zariadenia proti krádeži 
použite nižšie uvedenú tabuľku.

 Dodatky
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HOMOLOGIZÁCIE

UPOZORNENIE AMERICKEJ 
FEDERÁLNEJ KOMISIE 
PRE KOMUNIKÁCIE (FCC)/
INDUSTRY CANADA
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 
predpisov FCC. Prevádzka podlieha 
nasledujúcim dvom podmienkam: (1) 
toto zariadenie nesmie spôsobovať 
škodlivé rušenie a (2) musí prijať 
akékoľvek prijímané rušenie vrátane 
takého, ktoré môže spôsobiť neželanú 
prevádzku.
FCC ID: OW3RX-42 
IC: 661AA-RX42
Zmeny alebo úpravy zariadenia, ktoré 
výslovne neschválila strana zodpovedná 
za súlad, môžu zrušiť používateľovi 
právomoc na používanie tohto 
zariadenia.

RX-42 – vyhlásenie o zhode
Ako strana zodpovedajúca za súlad 
vyhlasujeme na našu výhradnú 
zodpovednosť, že produkt RX-42 
na integráciu slúchadla je v zhode 
s ustanoveniami tejto smernice Rady: 
1999/5/ES. Kópia vyhlásenia o zhode je 
k dispozícii na webovej adrese:
www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity
Slovné označenie a logá Bluetooth sú 
majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, 
Inc., a akékoľvek používanie týchto 
značiek spoločnosťou Ford Motor 
Company je vykonávané na základe 
licencie. Ostatné ochranné známky 
a obchodné názvy sú majetkom 
príslušných vlastníkov.

HOMOLOGIZÁCIE
iPod je ochranná známka spoločnosti 
Apple Inc.

ELEKTROMAGNETICKÁ 
KOMPATIBILITA

UPOZORNENIA

Vaše vozidlo bolo testované 
a homologizované podľa európskej 
legislatívy vzťahujúcej sa na 

elektromagnetické prístroje (2004/104/
ES). Je Vašou zodpovednosťou sa 
presvedčiť, že výbava, ktorú ste 
namontovali, je v súlade s platnou 
miestnou legislatívou. Všetku výbavu  
nechajte nainštalovať vyškoleným 
technickým personálom.

Vybavenie pracujúce na rádiových 
frekvenciách (RF) (napríklad 
mobilné telefóny, amatérske 

rádiostanice a podobne) môžu byť do 
vozidla namontované len v prípade, že 
spĺňajú parametre uvedené v tabuľke 
nižšie. Pre montáž alebo používanie 
týchto zariadení nie sú žiadne zvláštne 
požiadavky alebo podmienky.

Nemontujte akékoľvek zariadenie, 
mikrofóny, reproduktory alebo iné 
predmety do priestoru odpálenia 

systému vzduchového vaku.

Neupevňujte anténny kábel 
k pôvodnej kabeláži vozidla 
a k palivovému a brzdnému 

vedeniu.

Prívodnú anténu a anténu 
umiestnite minimálne 100 mm od 
všetkých elektronických modulov 

a vzduchových vakov.

Dodatky 
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Frekvenčné 
pásmo MHz

Maximálny výstupný výkon vo 
wattoch (maximálna efektívna 

hodnota)
Umiestnenie antény

1 – 30 50 W 3, 8

30 – 54 50 W 2, 3

68 – 87.5 50 W 1, 2, 3, 4, 5

142 – 176 50 W 1, 2, 3, 4, 5

380 – 512 50 W 1, 2, 3, 4, 5

806 – 940 10W(2W¹) 1, 2, 3, 4, 5 (6¹, 7¹)

1200 – 1400 10 W 2

1710 – 1885 10W(1W¹) 1, 2, 3, 4, 5 (6¹, 7¹)

1885 – 2025 10W(1W¹) 1, 2, 3, 4, 5 (6¹, 7¹)

2400 – 2500 0.1 W Všetky polohy

¹ Len pre GSM/3G mobilné telefóny s nalepovacou anténou umiestnenou na 
vnútornej strane čelného skla.

Dodatky
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Poznámka: Po namontovaní RF 
vysielača skontrolujte prípadné rušenie 
od a na elektrické zariadenia vozidla 
v kľudovom režime i pri vysielaní. 
Skontrolujte všetky elektrické zariadenia:

So  • zapnutým zapaľovaním.
Pri motore v chode. •
Počas testovacej jazdy pri rôznych  •
rýchlostiach.

Skontrolujte, či elektromagnetické 
pole vytvárané vysielačom vo 
vnútri kabíny vozidla neprekračuje 
limity pre vystavenie človeka 
elektromagnetickému žiareniu uvedené 
v smernici EÚ 2004/40/ES. 

 Dodatky
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A
A/C

Pozrite: Ovládanie klimatizácie ......... 95
ABS

Pozrite: Brzdy .....................................133
Adaptívny systém predného 

osvetlenia vozidla (AFS) ............ 55
AFS

Pozrite: Adaptívny systém predného 
osvetlenia vozidla (AFS) ............... 55

Aktivácia imobilizéra ........................ 41
Aktivácia poplašného zariadenia . 42

Oneskorenie automatickej aktivácie 42
Snímače v interiéri vozidla ................. 42

Akumulátor vozidla ........................186
Automatická prevodovka ............130

Jazdné režimy .....................................131
Núdzové uvoľnenie voliacej páky 

z parkovacej polohy .....................132
Pokyny pre jazdu s automatickou 

prevodovkou ..................................131
Polohy voliacej páky ..........................130
Všeobecné informácie .....................130

Automatické ovládanie 
klimatizácie.................................. 98

Nastavenie teploty ............................. 98
Odmrazenie a odrosenie čelného 

skla ................................................... 99
Opätovné zapnutie režimu mono .... 99
Recirkulácia vzduchu ........................100
Režim mono ........................................ 99
Rozvod vzduchu ................................ 99
Ventilátor .............................................. 99
Vypínanie automatického ovládania 

klimatizácie ....................................100
Vypnutie režimu mono ...................... 99
Zapnutie a vypnutie klimatizácie .....100

Automatické stierače .....................47
Automatické stmievanie zrkadla...74
Automatické svetlomety ............... 52

B
Batéria diaľkového ovládania

Pozrite: Výmena batérie diaľkového 
ovládača ......................................... 30

Batožinové siete ............................140
Batožinová sieť ...................................141
Zadržiavacia sieť ................................140

Bezkľúčový systém ........................37
Deaktivované kľúče ........................... 39
Odomykanie vozidla .......................... 38
Pasívny kľúč ..........................................37
Uzamknutie vozidla .............................37
Všeobecné informácie .......................37
Zamknutie a odomknutie dverí 

pomocou čepele kľúča ................ 39
Bezpečnosť detí .............................. 17
Bezpečnostné opatrenia .............124
Bezpečnostné vankúše ................ 20

Zvýšené sedadlo (skupina 2) ........... 20
Zvýšený vankúš (skupina 3) ............. 20

Brzdy ...............................................133
Princíp funkcie ....................................133

C
Celkový pohľad do priestoru 

motora .............................. 167 – 176
Čistenie

Pozrite: Čistenie exteriéru vozidla...184
Čistenie exteriéru vozidla .............184

Čistenie chrómovej masky ..............184
Čistenie svetlometov ........................184
Čistenie zadného skla ......................184
Ochrana laku karosérie ....................184

Čistenie interiéru vozidla ..............184
Bezpečnostné pásy ..........................184
Obrazovky prístrojového panela, 

LCD obrazovky, obrazovky 
rádioprijímača ................................185 
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D
Deaktivácia imobilizéra ................... 41
Deaktivácia poplašného 

zariadenia .................................... 43
Iba Veľká Británia a Írsko ................... 43

Deaktivácia vzduchového vaku 
spolujazdca ...........................27, 28

Aktivácia vzduchového vaku 
spolujazdca .................................... 28

Montáž spínača deaktivácie 
vzduchového vaku spolujazdca . 28

Demontáž svetlometu ................... 58
Demontáž zadného svetlometu .. 59

3- a 5- dverové modely .................... 59
Kabriolet ............................................... 59
Kombi ................................................... 59

Detské poistky ................................ 22
Detské sedačky ............................... 17

Detské zadržiavacie prostriedky pre 
rôzne hmotnostné skupiny ........... 17

Dodatky .........................................246
Doplnenie paliva ............................126
DPF

Pozrite: Filter pevných častíc (DPF) 122
Držiak na okuliare ...........................115
Držiak nápojov ................................112

E
Elektricky nastaviteľné sedadlá ... 107

2-cestné elektricky ovládané 
sedadlo .......................................... 107

6-cestné elektricky ovládané 
sedadlo ..........................................108 

Elektricky ovládané okná ............... 71
Automatické otváranie a zatváranie 

okien ................................................. 71
Bezpečnostný spínač pre zadné 

okná .................................................. 71
Funkcia proti privretiu .......................... 71
Globálne otváranie a zatváranie ....... 71
Nastavenie pamäte elektricky 

ovládaných okien ...........................72
Spínače na dverách vodiča ............... 71

Elektricky ovládané strešné 
okno ............................................102

Automatické otváranie a zatváranie 
strešného okna ............................103

Bezpečnostný režim strešného 
okna ................................................103

Nové programovanie strešného 
okna ................................................104

Ochrana proti zovretiu strešným 
oknom ............................................103

Otváranie a zatváranie strešného 
okna ................................................102

Vyklopenie strešného okna .............103
Elektricky ovládané vonkajšie 

zrkadlá ..........................................73
Elektrické sklápanie zrkadiel ..............73
Polohy sklápania zrkadla ....................73

Elektromagnetická  
kompatibilita ..............................252

F
Filter pevných častíc (DPF) ..........122

Regenerácia .......................................123

G
Globálne otváranie a zatváranie .. 39

Globálne otváranie ............................. 39
Globálne zatváranie ........................... 40

H
Homologizácie ..............................252

RX-42 – Vyhlásenie o zhode...........252
UPOZORNENIE AMERICKEJ 

FEDERÁLNEJ KOMISIE PRE 
KOMUNIKÁCIE (FCC)/INDUSTRY 
CANADA .......................................252

I
Identifikácia vozidla ......................204

 Register



257

Identifikačné číslo vozidla (VIN) ..204
Identifikačný štítok vozidla ..........204
Imobilizér

Pozrite: Imobilizér motora .................. 41
Imobilizér motora ............................ 41

Princíp funkcie ...................................... 41
Informačné centrum

Pozrite: Informačné zobrazenia ....... 82
Informačné hlásenia ...................... 89

Bezkľúčový systém ............................. 91
Indikátor hlásení .................................. 90
Osvetlenie ............................................ 92
Otvorené dvere ................................... 91
Posilňovač riadenia ............................ 93
Prevodovka ......................................... 93
Sklápacia strecha kabrioletu ............. 90
Symboly hlásení .................................. 90
Systém kontroly tlaku 

v pneumatikách ............................. 94
Systém stability riadenia (ESP) ......... 94
Údržba .................................................. 92
Zobrazenie aktuálnych hlásení ......... 90

Informačné zobrazenia ................. 82
Všeobecné informácie ...................... 82

J
Jazda cez vodu .............................153

Jazda cez vodu .................................153

K
Katalyzátor .....................................125

Jazda s katalyzátorom .....................125
Parkovanie ..........................................125

Klimatizácia 
Pozrite: Ovládanie klimatizácie ......... 95

Kľúče a diaľkové ovládania ........... 29
Kódované kľúče .............................. 41
Kolesá a pneumatiky ....................188

Technické údaje .................................199
Všeobecné informácie .....................188

Konektivita .....................................238
Všeobecné informácie ....................238

Kontrola brzdovej a spojkovej 
kvapaliny .....................................180

Plnenie .................................................180
Kontrola gumičiek stieračov ......... 50
Kontrola chladiacej kvapaliny ...... 179

Kontrola hladiny chladiacej 
kvapaliny ........................................ 179

Plnenie chladiacej kvapaliny ............ 179
Kontrola kvapaliny v posilňovači 

riadenia .......................................180
Vozidlá s motorom 1.4L Duratec-16V 

(Sigma) alebo 1.6L Duratec-16V 
(Sigma) alebo 1.6L Duratec-16V 
Ti-VCT (Sigma) ..............................180

Všetky vozidlá okrem vozidiel 
s motorom 1.4L Duratec-16V 
(Sigma) alebo 1.6L Duratec-16V 
(Sigma) alebo 1.6L Duratec-16V 
Ti-VCT (Sigma) ..............................180

Kontrola množstva kvapaliny 
v ostrekovačoch .......................180

Kontrola motorového oleja .......... 178
Plnenie ................................................. 179

Kontrola oleja
Pozrite: Kontrola motorového oleja 178

Kontrola súčastí bezpečnostného 
systému ......................................155

Bezpečnostné pásy ..........................155
Kotviace body ISOFIX ..................... 21

Všetky modely okrem kabrioletu ...... 21
Kryt hrdla palivovej nádrže ...........125
Kryty batožinového priestoru ......139

3- a 5-dverové modely ....................139
Kombi ..................................................139

Kúrenie 
Pozrite: Ovládanie klimatizácie ......... 95

Kúrenie spaľujúce palivo
Pozrite: Prídavné kúrenie ..................101

Kvalita paliva ...................................124
Dlhodobé odstavenie .......................124

Register



258

L
Lekárnička ......................................154

3- a 5-dverové modely ....................154
4-dverový model ...............................154
Kombi ..................................................154

M
Manuálna prevodovka .................130

Spätný chod .......................................130
Všetky vozidlá ....................................130

Manuálne nastaviteľné sedadlá ..105
Všetky vozidlá ....................................105

Manuálne ovládanie klimatizácie . 95
Klimatizácia .......................................... 96
Recirkulácia vzduchu ......................... 96
Regulátor rozvodu vzduchu ............. 95
Rýchle ohriatie vnútorného 

priestoru .......................................... 96
Ventilátor .............................................. 96
Vetranie ................................................ 96

Menič CD .........................................115
Mierka motorového oleja ............. 177

N
Náhradné diely a príslušenstvo .......6

Logo Ford hľadajte na nasledujúcich 
častiach ..............................................6

Teraz si môžete byť istí, že súčiastky 
Ford sú skutočne súčiastkami firmy 
Ford ....................................................6

Nastavenie Bluetooth ...................213
Manipulácia s telefónmi ....................213
Požiadavky na pripojenie pomocou 

Bluetooth .......................................213
Nastavenie pedálov ....................... 46
Nastavenie sklonu svetlometov... 53
Nastavenie svetlometov ............... 52

AFS svetlomety ................................... 52
Halogénové svetlomety .................... 52
Xenónové svetlomety ....................... 52

Nastavenie telefónu ......................212
Pripojenie ďalšieho Bluetooth 

telefónu ..........................................213 
Skupiny v telefónnom adresári ........212
Telefónny adresár..............................212
Zmena telefónu na aktívny telefón .213

Nastavenie trysiek ostrekovačov 
čelného skla ................................ 49

Nastavenie volantu ........................ 44
Nastavenie výšky bezpečnostných 

pásov ........................................... 26
Nosiče nákladu 

Pozrite: Strešné nosiče a nosiče 
nákladu ............................................141

Núdzová výbava ............................154

O
O tejto príručke ..................................5
Odkladacie priehradky ..................114

Predná odkladacia priehradka .........114
Odnímateľná guľová hlava ...........144

Jazda s prívesom ..............................145
Odomknutie mechanizmu ramena 

guľovej hlavy .................................144
Údržba .................................................146
Vkladanie ramena ťažného 

zariadenia ......................................145
Vyberanie ramena guľovej hlavy .....146

Ohrievač motora ...........................123
Ochrana cestujúcich ...................... 23

Princíp funkcie ..................................... 23
Okná a zrkadlá ................................. 71
Opierky hlavy ..................................109

Nastavenie opierok hlavy .................109
Odstránenie opierok hlavy ...............109

Oprava menších poškodení laku 
vozidla .........................................185

Oprava vozidla ...............................163
Osobné nastavenia .........................87

Deaktivácia zvukových signálov ...... 89
ESP ........................................................87

 Register



259

Merné jednotky....................................87
Nastavenie hodín .................................87
Nastavenie jazyka ...............................87
Ponuka Car Setup (Nastavenie 

vozidla) .............................................87 
Programovanie nezávislého kúrenia 88

Ostrekovače
Pozrite: Stierače a ostrekovače ........47

Ostrekovače čelného skla ............ 48
Ostrekovače svetlometov ............ 49
Osvetlenie ......................................... 51
Osvetlenie interiéru .........................57

Osvetlenie kozmetických zrkadiel ....57
Stropné osvetlenie ..............................57
Svetlá na čítanie ...................................57

Otváranie a zatváranie kapoty 
priestoru motora .......................165

Otváranie kapoty ...............................165
Zatváranie kapoty ..............................166

Otváranie sklápacej strechy ........ 147
Oddeľovač batožinového  

priestoru .........................................148
Veterná zábrana ................................148

Ovládacie prvky osvetlenia ............ 51
Diaľkové a tlmené svetlá .................... 51
Parkovacie svetlá ................................ 51
Polohy ovládacích prvkov osvetlenia 51
Svetelná húkačka ................................ 51
Svetlá pre bezpečný príchod domov 51

Ovládanie audiozariadenia ............ 44
Hlasitosť ............................................... 44
Režim ................................................... 45
Vyhľadávanie ....................................... 45

Ovládanie hlasom ...................45, 219
Princíp funkcie ....................................219

Ovládanie klimatizácie ................... 95
Princíp funkcie ..................................... 95

Ovládanie telefónu ........................214
Diaľkový ovládač ................................214

P
Palivo a čerpanie paliva ................124

Technické údaje ................................. 127
Palubný počítač .............................. 85

Typ 2 a 3 .............................................. 85
Parkovací asistent 

Pozrite: Používanie parkovacieho 
asistenta ........................................135

Princíp funkcie ....................................135
Parkovacia brzda ..........................133

Všetky vozidlá ....................................133
Pedále .............................................. 46
Pedále v oblasti nôh

Pozrite: Nastavenie pedálov ............. 46
Pneumatiky

Pozrite: Kolesá a pneumatiky ..........188
Poistky .............................................156
Pokyny pre jazdu ...........................153
Pokyny pre jazdu s ABS ...............133
Pomocné štartovacie káble 

Pozrite: Používanie pomocných 
štartovacích káblov ......................186

Poplašné zariadenie ...................... 42
Popolník ........................................... 111
Použitie prehrávača iPod ............242

CD navigačné jednotky ...................243
DVD navigačné jednotky .................244
Rádio Sony ........................................243

Použitie zariadenia USB ..............239
CD navigačné jednotky ....................241
DVD navigačné jednotky ..................241
Rádio Sony ........................................240

Používanie bezpečnostných pásov 
počas tehotenstva .....................27

Používanie ovládania hlasom ......219
Funkcia menovky .............................220
Prevádzkovanie systému .................219

Používanie parkovacieho 
asistenta .....................................135

Iba vozidlá kabriolet ...........................136

Register



260

Používanie pomocných štartovacích 
káblov .........................................186

Pripojenie pomocných štartovacích 
káblov .............................................186

Spustenie motora .............................. 187
Používanie snehových reťazí .......198
Používanie telefónu

Odpojenie pripojeného 
telefónu ................................. 216, 218

Odpojenie pripojeného telefónu – rádio 
Sony ................................................ 217

Uskutočnenie hovoru ...............214, 217
Vybavenie druhého prichádzajúceho 

hovoru ....................................216, 217
Vybavenie prichádzajúceho 

hovoru ....................................215, 217
Vypnutie zvuku mikrofónu ...... 216, 218
Zmena aktívneho telefónu ...... 216, 218

Používanie tempomatu ................ 137
Nastavenie rýchlosti .......................... 137
Návrat k nastavenej rýchlosti ..........138
Vypnutie tempomatu ........................138
Zapínanie tempomatu ...................... 137
Zmena nastavenej rýchlosti ............. 137
Zrušenie nastavenej rýchlosti ..........138

Používanie zariadení pre riadenie 
stability (ESP) .............................198

Používanie zariadení riadenia 
stability ........................................134

Vozidlá bez prepínača stabilizačného 
systému (ESP) ..............................134

Vozidlá s prepínačom stabilizačného 
systému (ESP) ..............................134

Používanie zimných pneumatík .. 197
Predné svetlá do hmly ................... 52
Preprava nákladu ..........................139

Všeobecné informácie .....................139
Prevodovka ....................................130
Prídavné elektrické zásuvky .........112

Menič napätia ......................................112
Prídavné kúrenie .............................101

Palivové kúrenie .................................102
Prídavné kúrenie .................................101

Programovateľné prídavné kúrenie 101
Príkazy pre ovládanie 

audiozariadenia ........................220
CD prehrávač ....................................220
Externé zariadenia – iPod ................228
Externé zariadenia – USB ................226
Menič CD ............................................221
Pamäťová karta SD ..........................229
Prídavný vstup ..................................226
Rádioprijímač .....................................223

Príkazy pre ovládanie 
klimatizácie................................235

Klimatizácia ........................................235
Príkazy pre ovládanie systému 

navigácie ...................................235
Príkazy pre ovládanie telefónu ....231

Funkcie telefónu ...............................233
Hlavné nastavenia ............................235
Telefón .................................................231
Vytvorenie telefónneho adresára ...231

Pripojenie externého zariadenia 239
Pripojenie ...........................................239

Príručná priehradka ........................113
Chladená príručná priehradka ..........113

Príslušenstvo
Pozrite: Náhradné diely 

a príslušenstvo ..................................6
Prístroje .............................................75
Prívody vzduchu ............................. 95
Programovanie diaľkového 

ovládača
Preprogramovanie funkcie 

odomykania ................................... 29
Protiblokovací brzdový 

systém (ABS)
Pozrite: Brzdy .....................................133

Prvky pre vaše pohodlie ............... 111

R
Riadenie rýchlosti

Pozrite: Tempomat ........................... 137

 Register



261

Riadenie stability
Pozrite: Používanie zariadení riadenia 

stability............................................134
Princíp funkcie ....................................134

Ručná brzda 
Pozrite: Parkovacia brzda ................133

Rýchly štart .........................................8
Automatická prevodovka .................. 14
Automatické ovládanie klimatizácie . 13
Automatické stierače .......................... 12
Automatické svetlomety .................... 12
Bezkľúčový systém ............................. 10
Celkový pohľad na prístrojový panel – 

ľavostranné riadenie ........................8
Celkový pohľad na prístrojový panel – 

pravostranné riadenie .....................9
Elektrické sklápanie zrkadiel .............. 12
Kryt hrdla palivovej nádrže ................. 15
Manuálna prevodovka ........................ 13
Manuálne nastaviteľné sedadlá ........ 14
Manuálne ovládanie klimatizácie ...... 13
Nastavenie volantu ............................... 11
Smerové svetlá .................................... 12
Štartovanie motora bez kľúča ............ 11

S
Sedadlá ...........................................105
Sedenie v správnej polohe ..........105
Signalizácia nezapnutých 

bezpečnostných pásov .............27
Vypnutie funkcie signalizácie 

nezapnutých bezpečnostných 
pásov ................................................27

Sklápacia strecha kabrioletu ....... 147
Slnečné rolety ................................. 111
Smerové svetlá ............................... 56
Snehové reťaze

Pozrite: Používanie snehových 
reťazí ...............................................198

Snímač mýtneho ............................115
Spínač prerušenia dodávky 

paliva ...........................................155

Vozidlá s motorom Duratec .............155
Spínač zapaľovania ........................117

Polohy spínača zapaľovania .............117
Spotreba paliva ..............................126
Starostlivosť o pneumatiky ..........192
Starostlivosť o vozidlo ...................184
Stav po nehode .............................155
Stierače a ostrekovače ..................47
Stierače a ostrekovače zadného 

skla ............................................... 48
Ostrekovač zadného skla ................. 49
Prerušované stieranie ........................ 48
Stieranie pri zaradenom spätnom 

chode .............................................. 48
Stierače čelného skla .....................47

Prerušované stieranie .........................47
Systém automatického stierania ......47

Stmievač osvetlenia prístrojov ..... 111
Stredová konzola ...........................113

Adaptér pre mobilný telefón .............113
Držiak nápojov ....................................113
Lakťová opierka vodiča .....................113
Odkladacia priehradka ......................114
Popolník ...............................................113
Prídavná elektrická zásuvka .............113
Zapaľovač cigariet ..............................113

Strešné nosiče a nosiče nákladu .141
Montáž priečnych nosníkov ............142
Strešný nosič .......................................141

Strešné okno 
Pozrite: Elektricky ovládané strešné 

okno ...............................................102
Súprava na opravu pneumatík ....193

Hustenie pneumatiky ........................194
Kontrola tlaku v pneumatike ............ 197
Používanie súpravy na opravu 

pneumatiky ....................................193
Všeobecné informácie .....................193

Systém kontroly tlaku 
v pneumatikách ........................198

Reset systému ...................................199
Štartovanie bez kľúča ....................121

Register



262

Štartovanie s automatickou 
prevodovkou ..................................121

Štartovanie s manuálnou 
prevodovkou ..................................121

Štartovanie vznetového motora ......121
Zapaľovanie je vypnuté .....................121
Zastavenie motora ............................122
Zlyhanie štartovania ...........................121

Štartovanie motora ........................117
Všeobecné informácie ......................117

Štartovanie s cudzou pomocou 
Pozrite: Používanie pomocných 

štartovacích káblov ......................186
Štartovanie vznetového motora .120

Studený/teplý motor .........................120
Vozidlá s bezkľúčovým systémom .120

Štartovanie zážihového motora ..118
Preplavený motor ...............................118
Studený/teplý motor ..........................118
Štartovanie pri nízkych vonkajších 

teplotách .........................................119
Voľnobežné otáčky motora po 

naštartovaní ....................................119

T
Tabuľka poistiek ............................. 157

Rozvodná skrinka v priestore 
motora ........................................... 157 

Rozvodná skrinka v priestore 
spolujazdca ...................................159

Tabuľka žiaroviek .............................70
Ťahanie ...........................................144
Ťahanie prívesu .............................144

Prudké klesania .................................144
Ťahanie vozidla na štyroch 

kolesách .....................................164
Vozidlá s automatickou 

prevodovkou .................................164
Všetky vozidlá ....................................164

Ťažné body ....................................163
Predné ťažné oko ..............................163
Umiestnenie ťažného oka ................163

Zadné ťažné oko ...............................163
Technické údaje ...........................205
Telefón ............................................212

Pozrite: Používanie telefónu ............214
Všeobecné informácie .....................212

Tempomat ...................................... 137
Pozrite: Používanie tempomatu ...... 137
Princíp funkcie .................................... 137

Typové schválenia ........................246
Diaľkový ovládač ...............................246
Imobilizér motora ..............................249
Pasívny kľúč .......................................249
Poplašné zariadenie ..........................251

U
Údržba ............................................165

Technické údaje ..................................181
Všeobecné informácie .....................165

Ukazovatele .....................................75
Palivomer ..............................................78
Ukazovateľ teploty chladiacej 

kvapaliny ..........................................77
Ukazovateľ teploty oleja .....................77
Ukazovateľ tlaku oleja .........................77
Ukazovateľ tlaku turbodúchadla .......77

Umiestnenie detskej sedačky ....... 18
Umiestnenie poistkových 

skriniek ........................................156
Poistková skrinka v motorovom 

priestore .........................................156
Poistková skrinka v priestore pre 

cestujúcich ....................................156
Upevňovanie bezpečnostných 

pásov ........................................... 26
USB PORT .......................................116
Úvod ....................................................5
Uzamykanie kapoty

Pozrite: Otváranie a zatváranie kapoty 
priestoru motora ..........................165

 Register



263

V
Varovné a signalizačné kontrolky .78

Kontrolka diaľkových svetiel ..............79
Kontrolka pre zobrazovanie hlásení .79
Kontrolka predného svetla do hmly .79
Kontrolka preradenia ......................... 80
Kontrolka smerových svetiel .............78
Kontrolka stretávacích svetiel ...........79
Kontrolka tempomatu ........................78
Kontrolka zadného svetla do hmly .. 80
Kontrolka žeravenia ............................79
Upozornenie zapnutia 

bezpečnostných pásov ............... 80
Varovná kontrolka ABS .......................78
Varovná kontrolka brzdového 

systému ...........................................78 
Varovná kontrolka motora .................79
Varovná kontrolka nízkej hladiny 

paliva.................................................79
Varovná kontrolka poľadovice ..........79
Varovná kontrolka posilňovača 

riadenia ............................................ 80 
Varovná kontrolka riadenia stability 

(ESP) ................................................ 80
Varovná kontrolka tlaku oleja ............ 80
Varovná kontrolka vzduchového 

vaku ..................................................78
Varovná kontrolka zapaľovania .........79
Výstražná kontrolka otvorených 

dverí ..................................................79
Vetranie 

Pozrite: Ovládanie klimatizácie ......... 95
VIN

Pozrite: Identifikačné číslo vozidla 
(VIN) ...............................................204

Vnútorné zrkadlo .............................73
Volant ............................................... 44
Vonkajšie zrkadlá .............................72

Ručné sklápanie vonkajších zrkadiel 72
Všeobecné informácie o rádiových 

frekvenciách ............................... 29
Vyhrievané sedadlá ........................110

Vyhrievané okná a zrkadlá ...........100
Vyhrievané sklá ..................................100
Vyhrievané vonkajšie zrkadlá ..........100

Výmena akumulátora vozidla ...... 187
Vozidlá s benzínovým motorom ..... 187

Výmena batérie diaľkového 
ovládača ...................................... 30

Diaľkový ovládač bez vyklápacej 
čepele kľúča .................................... 31

Diaľkový ovládač s vyklápacou 
čepeľou kľúča ................................ 30

Výmena gumičiek stieračov ......... 50
Lišta stierača čelného skla ................ 50
Lišta stierača zadného skla .............. 50

Výmena kolesa ..............................188
Demontáž kolesa ..............................190
Montáž kolesa ....................................191
Vozidlá s dočasným náhradným 

kolesom .........................................188
Zaisťovacie matice kolies .................188
Zdvíhacie a podporné body ............189
Zdvihák vozidla ..................................188

Výmena poistky .............................156
Výmena žiaroviek ........................... 60

Bočné smerové svetlá ...................... 62
Obrysové svetlá .................................. 60
Osvetlenie EČ ..................................... 68
Osvetlenie kozmetických zrkadiel ... 69
Osvetlenie okolia dverí ....................... 62
Predné smerové svetlá ...................... 61
Predné svetlá do hmly ........................ 61
Predné svetlá na čítanie .................... 69
Predné svetlo interiéru ...................... 68
Stredné brzdové svetlo ..................... 66
Svetlo batožinového priestoru ......... 68
Svetlomety, diaľkové svetlá .............. 60
Svetlomety, tlmené svetlá ................. 60
Zadné svetlá – kabriolet ..................... 64
Zadné svetlá – okrem kabrioletu ...... 63

Vypínanie motora ..........................123
Vozidlá s turbodúchadlom ...............123

Výstražné svetlá ............................. 54

 Register



264
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