$SUZUKI

GRAND

VITA

PŘíRUČKA PRO MAJ/TELE
Mějte vždy ve vozidle.
Obsahuje důležité pokyny
k bezpečnosti, obsluze a údržbě.
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Tato

příručka

platí pro modelovou

řadu

GRAND VITARA.

3DVEŘOVÝ - 1.6 LlDIESEL

5DVEŘOVÝ - 2.0 LlDIESEL
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POZNÁMKA: Vyobrazené modely jsou příklady modelové řady GRAND VITARA.
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ÚVOD
Děkujeme Vám, že jste si vybrali vozidlo SUZUKI a vítejte v naší rozrůstající se rodině. Bylo to moudré rozhodnutí; výrobky SUZUKI jsou
velmi ~odnotné a budou Vám poskytovat potěšení z jízdy po mnoho let.

Tato příručka pro majitele byla vytvořena, aby Vám pomohla bezpečně, příjemně a bezproblémově provozovat Vaše vozidlo SUZUKI.
Najdete zde informace o bezpečnosti, provozu a údržbě vozidla. Dříve než začnete Vaše vozidlo používat, přečtěte si tyto informace.
Pro po~dější použití si uložte tuto příručku ve schránce v přístrojové desce.
Pokud budete Vaše vozidlo prodávat, předejte tuto příručku novému majiteli.
K příručce pro majitele dostanete k Vašemu vozidlu SUZUKI i další brožury s vysvětlením rozsahu záruk. Doporučujeme Vám, abyste si
tyto důležité informace přečetli a seznámili se s nimi.
Pokud plánujete pravidelnou údržbu Vašeho vozidla SUZUKI, doporučujeme Vám navštívit Vašeho místního dealera SUZUKI. Továrně
školení servisní technici Vám poskytnou nejlepší služby a používají pouze originální náhradní díly a příslušenství SUZUKI.
POZNÁMKA:
"Dea/er SUZUKJ" znamená autorizovaný servis Suzuki (v Evropě).

SUZUKI MOTOR CORPORATION
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DOPORUČEN·í OHLEDNĚ POUŽíVÁNí ORIGINÁLNíCH DílŮ A PŘíSLUŠENSTVí
SUZUKI
Firma SUZUKI důrazně doporučuje používat originální díly* a příslušenství SUZUKL Originální díly a příslušenství SUZUKI JSOU
vyrobené na základě nejvyšších standardů kvality a výkonnosti, a jsou konstruované s ohledem na přesné specifikace Vašeho vozi d la.
Pro vozidla SUZUKI je v současné době na trhu k dispozici široká nabídka neoriginálních náhradních dílů a příslušenství. použ í\la.ní
těchto dílů a příslušenství může mít nepříznívý vliv na výkonnost vozidla a může zkrátít jeho životnost Proto se na instalování neorig inalních dílů a příslušenství SUZUKI nevztahuje záruka .

Neoriginální díly a

příslušenství

SUZUKI

Některé

díly a příslušenství mohou být ve Vaší zemi schváleny určitými úředními orgány.
.
Některé díly a příslušenství se prodávají jako autorizované náhradní díly a příslušenství SUZUKL Některé originální díly a přísluše ns tv~
SUZUKI se prodávají jako díly a příslušenství určené pro opětovné použití. Tyto díly a příslušenství jsou neoriginální díly a přísluše n s tvl
SUZUKI a na jejich použití se nevztahuje záruka .
Opětovné

použití originálních

dílů

a

příslušenství

SUZUKI

Je výslovně zakázáno opětovně prodávat nebo opětovně používat následující položky, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti:

• Komponenty airbagů a veškeré další pyrotechnické součásti, včetně jejich komponentů (např. polštář, ovládací zařízení a sníma če )
• Systém bezpečnostních pásů, včetně jejich komponentů (např . popruhy, přezky a navíjecí mechanismy)
Komponenty airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů obsahují výbušné chemikálie . Před likvidací vozidla by se tyto kompo n enty
měly vymontovat v autorizovaném servisu SUZUKI a správným způsobem zlikvidovat bud' samotným servisem nebo ve středisku l ikVIdace odpadů , aby se tak předešlo případnému nechtěnému výbuchu.
*Díly repasované na

základě

schválení firmou SUZUKI je možné v

Evropě

možné používat jako originální díly SUZUKL

,.

PRŮVODCE U ČERPACí STANICE

Kapota
Viz část 4

Motorový olej
a filtr
Viz část 8

Kapalina

Tlak v pneumatikách

ostřikovačů

čelního
Viz

okna

část

8

LHD: Levostranné řízení
RHD: Pravostranné řízení

Měrka kapaliny automatické
převodovky (červená)

Viz štítek s informacemi
o pneumatikách na sloupku
dveří řidiče

Viz část 8
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POZNÁMKA: Vyobrazený je 5DVEŘOVÝ model.
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PŘEDMLUVA
Tato příručka by měla být považována za
nedílnou součást vozidla a měla by zůstat
ve vozidle po jeho dalším prodeji nebo
převodu na jiného vlastníka nebo provozovatele. Pozorně si tuto příručku přečtěte,
než se pustíte do řízení Vašeho nového
vozidla SUZUKI a čas od času do příručky
nahlédněte . Obsahuje důležité údaje o bezpečnosti, provozu a údržbě.
Vaše víceúčelové vozidlo SUZUKI je konstruované a postavené tak, aby bylo
schopné provozu na upravených silnicích
i v terénu. Proto byste měli pamatovat na
to, že Vaše vozidlo se značně liší od
běžných osobních automobilů z hlediska
jeho ovladatelnosti i konstrukce . Stejně
jako u jiných vozidel tohoto typu může mít
nesprávné ovládání tohoto vozidla za
následek ztrátu kontroly nad vozidlem
nebo nehodu. Přečtěte si pokyny k jízdě
"na dlážděných silnicích" a "v terénu",
které následují. Před první jízdou je velmi
důležité, abyste se seznámili s ovládáním
tohoto vozidla.

DŮLEŽiTÉ

M2

Veškeré informace, uvedené v této pří
ručce, vycházejí z nejnovějších údajů,
které byly k díspozici v době jejího
vydání. Vzhledem ke stálému zlepšování
a provádění změn se mohou vyskytnout
rozdíly mezi údaji, uvedenými v této
příručce a Vaším vozídlem. SUZUKI
MOTOR CORPORATION si vyhrazuje
právo provádět změny kdykoliv, bez
předcházejícího oznámení a bez závazku
k provedení stejných nebo podobných
změn na vozidlech dříve vyrobených
nebo prodaných.
Toto vozidlo nemusí vyhovovat normám nebo předpisům, platným v jiných
státech. Dříve než budete chtít zaregistrovat toto vozidlo v jiném státě, než
kde jste je koupili, překontrolujte zda
odpovídá požadovaným
předpisům
a případně proveďte potřebné úpravy.
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A VÝSTRAHA/UPOZORNĚNí/POZNÁMKA
Přečtěte si prosím tuto příručku a pečlivě
dodržujte pokyny, které jsou v ní obsaženy.
Pro zvýraznění některých, důležitých údajů
mají symbol A a slova VYSTRAHA, uPOZORNĚNí a POZNÁMKA zvláštní význam.
To platí s výjimkou případu , kdy podle
zákona nebo vyhlášky mají slova jiný
význam. Věnujte zvláštní pozornost pokynům, označeným těmito slovy:

.A.
Označuje

VÝSTRAHA

potenciální nebezpečí, které
za následek smrt nebo

může mít
zranění.

UPOZORNĚNí
Označuje potenciální nebezpečí, které
může mít za následek poškození

vozidla.
,'r

?

POZNÁMKA:
Označuje speciální údaje, které usnadňují
údržbu nebo blíže objasňují důležité
pokyny

SUZUKI MOTOR CORPORATION
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VÝSTRAHA PŘED
PROVÁDĚNíM ZMĚN
.A VÝSTRAHA
Neprovádějte na vozidle žádné změ
ny. Změny mohou nepříznivě ovlivnit
bezpečnost, ovládání vozidla, jeho

75F 135

Takto šikmo přeškrtnutý kruh znamená
v této příručce pokyn "To nedělejte " nebo
"To nedopusťte".

výkonnost nebo životnost a mohou
odporovat zákonným úpravám. Navíc
pokud úpravou dojde k poškození
vozidla nebo snížení jeho výkonnosti,
nevztahuje se na takové případy
poskytovaná záruka.

UPOZORNĚNí
Nesprávná instalace mobilních telekomunikačních zařízení, jako jsou například mobilní telefony nebo radiostanice CS, může způsobit rušení
elektronického zapalování a tím snížit
výkonnost vozidla. Při instalaci takových zařízení požádejte o radu Vašeho
dealera SUZUKI nebo odborný servis.
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PŘED JíZDOU

PŘED JíZDOU
Doporučené

palivo .............................................................. 1-1
...................................................................................... 1-2
Zámek matice rezervního kola (pokud je ve výbavě) ....... 1-3
Zámky dveří ......................................................................... 1-3
Okna ........ ......................................................... .................... 1-14
Zrcátka ............................... .................................................. 1-16
Nastavení sedadel ............................................................... 1-17
Nastavitelné opěrky hlavy Osou-Ii ve výbavě) .................. 1-20
Bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy .. .............. 1-21
Přídavný záchranný systém (airbagy)
(pokud je instalován) .......................................................... 1-37
Klíče

60G404

PŘED JíZDOU
Doporučené

Směsi
Směsi

palivo

benzínu/etanolu
bezolovnatého benzínu a etanolu
(obilný líh), známé také pod názvem gasohol, se v některých oblastech běžně prodávají. Směsi tohoto typu můžete ve
Vašem vozidle používat, pokud neobsahují
více než 10 % etanolu. Dbejte na to, aby
tato směs benzínu/etanolu neměla nižší
oktanové číslo než toto číslo doporučené
pro samotný benzín.

Zážehový motor
PŘíKLAD

Směsi benzínu/metanolu
Směsi bezolovnatého benzínu a metanolu
(dřevný líh) se rovněž v některých oblastech běžně prodávají. Za žádných okolností

64J001

Pokud není vozidlo vybaveno omezovačem
v trubce plnicího otvoru paliva a na víčku
plnicího otvoru paliva není přilepený štítek
"UNLEADED FUEL ON LY", potom můžete
používat olovnatý nebo bezolovnatý benzín
s oktanovým číslem (RON) 85 nebo
vyšším . Pamatujte, že je upřednostňováno
používání bezolovnatého benzínu.
Pokud je na víčku plnicího otvoru paliva
přilepený
štítek "UNLEADED
FUEL
ONLY", bez ohledu na to, zda je instalován
omezovač v trubce plnicího otvoru paliva ,
potom musíte používat bezolovnatý benzín s oktanovým číslem (RON) 91 nebo
vyšším (nebo s číslem RON 95 nebo
vyšším , pokud je tak uvedeno na víčku
plnicího otvoru paliva) .
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NEPOužíVEJTE směsí, které obsahují více
než 5 % metanolu. Firma SUZUKI nezodpovídá za poškození palivového systému
ani provozní problémy, které mohou nastat
při použití takového paliva a na případné
škody se nevztahuje záruka na nové
vozidlo.
Paliva obsahující 5 % nebo méně metanolu se mohou ve Vašem vozidle používat,
pokud obsahují vhodné příměsi podporující smíchání obou složek a inhibitory
koroze.
POZNÁMKA :
Pokud nejste při používání směsi benzínu/
alkoholu spokojeni s jízdními vlastnostmi
nebo spotřebou paliva Vašeho vozidla,
měli byste se znovu vrátit k bezolovnatému
benzínu neobsahujícímu alkohol.

Vznětový

motor

Tato nafta musí mít cetanové číslo vyssl
než 50 a obsah síry nižší než 50 ppm (dílů
na 1 milion). Měli byste používat motorovou
naftu splňující normu EN590, která odpovídá řízení emisí Euro IV. Nepoužívejte naftu
pro lodní motory, topný olej apod. Pokud
použijete nesprávnou motorovou naftu, mů
že tím dojít k vážnému poškození motoru.

UPOZORNĚNí
Palivová nádrž má vzduchový prostor,
který umožňuje expanzi paliva za horkého počasí. Když pokračujete v plně
ní paliva i po automatickém vypnutí
pistole v hadici čerpadla nebo po
prvním zabublání v hrdle, vzduchová
komora se naplní benzínem. Z takto
naplněné nádrže pak může vrchem
unikat palivo, které se teplem rozpíná.
Aby nedocházelo k podobnému unikání paliva, přestaňte čerpat benzín
okamžitě, jakmile se pistole čerpacího
stojanu automaticky vypne, případně
pokud hadice nemá tuto automatiku,
po prvním zabublání v hrdle.

UPOZORNĚNí
Při plnění

paliva dávejte pozor, abyste
nerozlili palivo obsahující alkohol na
karosérii. Palivo obsahující alkohol
může způsobit poškození laku, na
které se nevztahuje záruka na nové
vozidlo.

PŘED JíZDOU
Imobilizér (pokud je instalován)

Klíče

Toto zařízení brání blokováním startování
odcizení vozidla .
Motor lze nastartovat výhradně originálním
klíčem, který má v sobě naprogramován
elektronický identifikační kód. Tento klíč po
otočení klíče ve spínací skříňce do polohy
"ON" vyšle identifikační kód do elektronických obvodů vozidla. Náhradní klíče
Vám zhotoví výhradně Váš dealer SUZUKI.
Vozidlo se musí naprogramovat pro pří
slušný kód klíčů. Kopie klíče vyrobená
u běžného zámečníka nebude fungovat.

PŘíKLAD

Pro model se zážehovým motorem
62J098

K Vašemu vozidlu dostanete dva shodné
Uschovejte náhradní klíč na bezpeč
ném místě. Jedním klíčem se otevírají
všechny zámky ve vozidle.
klíče.

Číslo klíče je vyraženo na kovovém štítku
připojen~m ke klíčům nebo na samotných
klíčích. Stíte k (pokud jej máte) uschovejte
na bezpečném místě . Pokud ztratíte klíče,
budete toto číslo potřebovat ke zhotovení
nových klíčů. Zapište si číslo pro budoucí
použití do rámečku dole.

IČISLO KLlčE

(1'~
vznětovým

POZNÁMKA:
Pokud ztratíte Váš klíč zapalování s imobilizérem, navštivte Vašeho dealera
SVZVKI co nejdříve, aby deaktivoval
ztracený klíč a nechte si vyrobit nový.
Pokud u sebe máte i klíče jiných vozidel
s imobilizérem, udržujte tyto klíče dále od
spínací skříňky Vašeho vozidla SVZVKI,
neboť by mohla nastat situace, kdy nebude možné nastarlovat motor z důvodu,
že budou narušovat systém imobilizéru
Vašeho vozidla SVZVKI.
Pokud jsou ke klíči imobilizéru připojeny
nějaké kovové předměty, může tím být
znemožněno nastarlování motoru.

UPOZORNĚNí
54G003

Pro model se

otočení klíče ve spínací skříňce do polohy
"ON", indikuje to chybu klíče nebo poruchu
systému imobilizéru .

motorem

("~

Klíč imobilizéru je citlivé elektronické
zařízení. Abyste předešli poškození
klíče imobilizéru :
• Nevystavujte jej nárazům, vlhkosti
nebo vysoké teplotě, například na
přístrojové desce na přímém slunečním svitu .
• Udržujte klíč imobilizéru z dosahu
magnetických předmětů.

64J255

Pokud bliká kontrolka imobilizéru (1) (nebo
pokud touto kontrolkou není vozidlo vybaveno , tak kontrolka poruchy motoru) nebo
výstražná kontrolka vstřikování (2) při

Tento systém imobilizéru, model ,,5WK49182"
pro benzínový motor nebo model "IMB413-01"
pro dieselový motor, splňuje nezbytné poža-
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PŘED JíZDOU
davky a ostatní ustanovení

směmice

1999/5/

EC.
Upozornění na klíč ve spínací
skříňce (pokud je instalováno)

Pokud je klíč zapalování zasunutý ve spízapalování a otevřete dveře řidiče,
ozve se přerušovaně varovný bzučák jako
upozornění, abyste klíč vyjmuli.
nači

Zámek matice rezervního kola
(pokud je ve výbavě)

-+

ODEMKN~~(

Zámky
Zámky

dveří

bočních dveří

ODEMKNOUT

~

lAMKNOUT'~~
~
..
ť

+-

•

ladnl

\\)

lAMKN~~c=J

t#

Přední

64J172

Pro rezervní kolo je použit zámek matice.
Chcete-Ii odemknout matici rezervního kola, zasuňte klíč zapalování do zámku až
nadoraz a odstraňte zámek pomocí zasunutého klíče. Chcete-Ii matici rezervního
kola zamknout, nasaďte zámek na matici
a zatlačte zámek dovnitř.

608008

Zamykání
•
•

předních dveří

zvenku:

Zasuňte klíč a otočte horní stranu klíče
směrem k přední části vozidla nebo
Otočte zamykacím kolíkem dopředu,
držte kliku dveří nahoru a přitom zavřete
dveře.

Při odemykání předních dveří zvenku zasuňte klíč a otočte horní stranu klíče
směrem

k zadní

části

vozidla.

POZNÁMKA:
V závislosti na specifikaci vozidla nemají
některá
vozidla na dveřích předního
spolujezdce zámek s klíčovou dírkou.
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PŘED JíZDOU
Centrální zamykání dveří
(pokud je instalováno)

ZAMKNOUT
ODEMKNO.
______________

~~

otočte
směrem k

dvakrát horní stranou klíče
zadní části vozidla.
Chcete-Ii odemknout pouze dveře řidiče
(nebo dveře předního spolujezdce), zasuň
te klíč do zámku příslušných dveří a otočte
jednou horní stranou klíče směrem k zadní
části vozidla.
a

ODEMKNOUT

ZA.KNOU"l~~

~

.~

~Á

~

POZNÁMKA:
V závislosti na specifikací vozidla je k dispozici typ s jednorázovým odemykáním.
Pomocí této funkce můžete současně
zamykat a odemykat všechny dveře
jediným otočením klíče.

Z,do'

~

Přední

64J002

Při zamykání dveří zevnitř vozidla otočte
zamykacím kolíkem dopředu. Při odemykání dveří otočte zamykacím kolíkem
dozadu.

PŘíKLAD
64J003

Všechny dveře můžete současně zamykat
a odemykat pomocí klíče v zámku dveří
řidiče.

• Pro

5dveřový

model
Při zamykání zadních postranních dveří
zvenku otočte zamykacím kolíkem
směrem dopředu a zavřete dveře. Při
zavírání dveří nemusíte držet kliku dveří
nahoru.

ODE-

POZNÁMKA:
V závislosti na specifikaci vozidla můžete
současně zamykat a odemykat všechny
dveře pomocí klíče v zámku dveří před
ního spolujezdce.

ZA-

M'~~"'

Chcete-Ii současně zamknout všechny
dveře, zasuňte klíč do zámku dveří řidiče
(nebo zámku dveří předního spolujezdce)
a otočte jednou horní stranou klíče
směrem k přední části vozidla.

Všechny dveře můžete také zamknout
nebo odemknout stisknutím přední nebo
zadní části spínače.

Chcete-Ii současně odemknout všechny
dveře, zasuňte klíč do zámku dveří řidiče
(nebo zámku dveří předního spolujezdce)

POZNÁMKA:
• Pokud je Vaše vozidlo vybaveno
systémem dálkového ovládání, můžete

64J004
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PŘED JíZDOU
také odemknout a zamknout všechny
dveře dálkovým ovladačem. Viz "Dálkové ovládání centrálního zamykání" v této
části.

• Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem dálkově ovládaného startování,
můžete také odemknout a zamknout
všechny dveře stisknutím spínače
požadavku na klice dveří. Viz "Systém
dálkově ovládaného startování" v této
části.

Systém "Deadlock"
(je-Ii instalován)
Tento systém slouží jako ochrana proti neoprávněnému pokusu o odemknutí zámků.
Tento systém můžete aktivovat otočením
klíče v zámku dveří řidiče.
POZNÁMKA:
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem dálkového ovládání, můžete systém "deadlock" aktivovat dálkovým
ovladačem. Viz "Dálkové ovládání centrálního zamykání" v této části.
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno systémem dálkově ovládaného startování,
můžete systém "deadlock" aktivovat
stisknutím spínače požadavku na klice
dveří. Viz "Systém dálkově ovládaného
startování" v této části.

A

VÝSTRAHA

Systém "deadlock" nesmí být aktivován v případě, kdy jsou ve vozidle
cestující. Došlo by k jejich uzamknutí
uvnitř vozidla bez možnosti otevřít
dveře zevnitř.

POZNÁMKA:
• Tento systém nebude fungovat v případě,
že některé z dveří nejsou správně zavře
né. Při aktivování systému proto dohlédněte na správné zavření všech dveří.
• Systém "deadlock" se automaticky odblokuje, aby bylo možné všechny boční dveře odemknout, když otočíte spínač zapalování do polohy "ON".

Přední

64J005

Systém aktivujete takto:
Otočte klíčem v zámku dveří řidiče dvakrát
za sebou směrem k přední části vozidla
během 3 sekund.
Pokud je tento systém aktivován, není
možné odemknout boční dveře pomocí
zamykacích kolíků.

PŘED JíZDOU
Systém dálkově ovládanéh o
startování (pokud je instalováno)
dálkově ovládaného
umožňuje provádět následující

Systém

Přední t#
83E107

Deaktivace systému:
Chcete-Ii odemknout všechny boční dveře,
otočte dvakrát klíčem v zámku dveří řidiče
směrem k zadní části vozidla.
Chcete-Ii odemknout pouze dveře řidiče,
otočte jednou klíčem v zámku těchto dveří
směrem k zadní části vozidla .

startování
operace :
• Dveře můžete zamknout nebo odemknout
stisknutím spínače požadavku na klice
dveří. Podrobnosti vyhledejte ve vysvět
lení uvedeném v této části.
• Můžete nastartovat motor bez použití
klíče zapalování. Podrobnosti vyhledejte
v čás~i "Sp}nač zapalování" v ~~pitol~
"OVLADACI PRVKY SLOUPKU RIZENI"
a v č$sti, ,,~tartování motoru " v kapitole
"OVLADANI VOZIDLA".
• Dveře můžete zamknout nebo odemknout
stisknutím tlačítek LOCK/UNLOCK na
dálkovém ovladači. Viz "Dálkové ovládání
c~ntrálního zamykání" v kapitole "PŘED
JIZDOU ".
POZNÁMKA:
Systém dálkově ovládaného stanování
nemusí fungovat správně v závislosti na
daném prostředí a následujících provozních podmínkách:
• Pokud vycházejí silné signály z televizního vysílače, elektrárny nebo mobilního telefonu ve Vaší blízkosti.
• Pokud je dálkový ovladač v kontaktu
s kovovým předmětem nebo je jím
zakrytý.
• Pokud je ve Vaší blízkosti používáno
dálkové centrálnf zamykání typu rádiových vln.
• Pokud se dálkový ovladač nachází
v blízkosti elektrického spotřebiče, např.
osobního počítače .

Model ovladače S62J1 a model klíče
TS001 systému dálkově ovládaného startování splňují nezbytné požadavky a ostatní
ustanovení směrnice 1999/5/EC.
POZNÁMKA:
• Dbejte, aby byl klíč zapalování uložený
v dálkovém ovladači. Pokud se dálkový
ovladač stane nespolehlivým, nebudete
moci zamykat a odemykat dveře ani
nastanovat motor.
• Dbejte, aby řidič u sebe vždy nosil dálkovýovladač.

• Pokud dálkový ovladač ztratíte, vyhledejte co nejdříve dealera SUZUKI za
účelem
deaktivace ztraceného ovladače.

• Pro Vaše vozidlo můžete používat maximálně čtyři dálkové ovladače a klíče
zapalování. O podrobnosti požádejte
Vašeho dealera SUZUKI.
• Životnost baterie dálkového ovladače je
přibližně dva roky, avšak může se lišit
v závislosti na podmínkách používání.
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PŘED JíZDOU
Činnost dálkového
odemykání/zamykání

Při zamknutí dveří bliknou ukazatele smě
ru jednou a potom bliknou ještě jednou
v případě, že jsou dveře zamknuty pomocí
systému "deadlock".

A.

Systém "deadlock" nesmí být aktivován v případě, kdy jsou ve vozidle
cestující. Došlo by k jejich uzamknutí
uvnitř vozidla bez možnosti otevřít

62J004

Chcete-Ii uložit klíč zapalování do dálkového ovladače, zatlačte klíč do dálkového
ovladače tak, abyste slyšeli cvaknutí.

dveře zevnitř.

PŘíKLAD
64J006

62J005

klíč vyjmout z dálkového ovladače, zatlačte tlačítko (A) ve směru šipky
a vytáhněte klíč z dálkového ovladače.

Chcete-Ii

Pokud je dálkový ovladač v přístupovém
dosahu, můžete zamknout a odemknout
dveře stisknutím spínače požadavku (1) na
klice dveří řidiče, dveří předního spolujezdce nebo dveří zavazadlového prostoru.
Chcete-Ii předejít neoprávněnému pokusu
o odemknutí zámků dveří, můžete aktivovat
systém "deadlock" Ue-li ve výbavě).
Chcete-Ii zamknout nebo zamknout pomocí
funkce "deadlock" všechny dveře, když jsou
všechny dveře odemknuté:
• Chcete-Ii zamknout všechny dveře, stiskněte spínač požadavku na jedné z klik
dveří jednou.
• Chcete-Ii zamknout všechny dveře pomocí systému "deadlock", stiskněte spínač
požadavku na jedné z klik dveří dvakrát
do cca 3 sekund.

1-7

VÝSTRAHA

Chcete-Ii odemknout jedny dveře nebo
všechny dveře:
• Chcete-Ii odemknout pouze jedny dveře,
jednou stiskněte spínač požadavku na
klice dveří.
• Chcete-Ii odemknout ostatní dveře, ještě
jednou stiskněte spínač požadavku na
klice dveří.
Při odemknutí dveří Uedny nebo všechny),
• bliknou dvakrát světla ukazatelů směru, a
• světlo interiéru se rozsvítí na cca
15 sekund a potom bude postupně
zhasínat při spínači světla interiéru
v prostřední poloze. Pokud během této
doby stiskněte spínač zapalování, začne
světlo postupně zhasínat okamžitě.
Ujistěte se, zda jsou po použití spínače
požadavku za účelem uzamknutí dveře
zamknuté.

~

PŘED JíZDOU
POZNÁMKA:
Zámky dveří není možné ovládat
spínačem požadavku za následujících
podmínek:
- Pokud jsou některé dveře otevřené
nebo nejsou kompletně zavřené.
- Pokud se spínač zapalování nachází
v jíné poloze než LOCK.
- Pokud je klíč zapalování zasunutý do
spínače zapalování.
Pokud po odemknutí stisknutím spínače
požadavku do cca 30 sekund neotevřete
žádné dveře, potom se dveře automatIcky opět uzamknou.

PŘíKLAD

POZNÁMKA:
Provozní dosah spínače požadavku je do
přibližně 80 cm od kliky dveří nebo kliky
dveří zavazadlového prostoru. Pokud se
dálkový ovladač nachází mimo tento
dosah, nebude ovládat spínač požadavku.
Pokud se vybije baterie dálkového ovladače nebo se vyskytnou silné rádiové vlny
nebo šum, může tím dojít k zúžení provozního dosahu nebo může dálkový
ovladač přestat fungovat.
o Pokud se nacházíte příliš blízko skla dveří,
nemusí dálkový ovladač fungovat.
Pokud se ve vozidle nachází náhradní
dálkový ovladač, nemusí spínače požadavku fungovat normálně .
o Dálkový
ovladač bude ovládat spínač
požadavku pouze v případě, že se nachází
v provozním dosahu spínače . Například
pokud se dálkový ovladač nachází v provozním dosahu spínače požadavku dvefi
řidiče, je možné ovládat spínač dveří řidiče,
ale nelze ovládat spínač dveří předního
spolujezdce nebo spínač dveří zavazadlového prostoru.

UPOZORNĚNí
64J007

Pokud se dálkový ovladač nachází ve
vzdálenosti přibližně 80 cm od kliky před
ních dveří nebo dveří zavazadlového prosto ru, m ů žete zamknout a odemknout
dveře stiskn utím s p ín ače požadavku.

Dálkový ovladač je citlivé elektronické zařízení. Abyste p ředešli poškození dálkového ovladače:
• Nevystavujte jej nárazům , vlhkosti
nebo vysoké teplotě , například na
přístrojové desce na přímém slunečním svitu.
• Udržujte dálkový ovladač z dosahu
magnetických předmětů, jako např.
televizoru.

Funkce

připomenutí

PŘíKLAD
64J246

Pokud není dálkový ovladač ve vozidle za
následujících podm ínek, bude bzučák pře
rušovaně bzučet po dobu cca 2 sekundy
a na sestavě přístrojů červeně blikne kontrolka systému dálkově ovládaného startování :
o Je-Ii rychlost vozidla vyšší než 10 kmih .
o Když
jsou dveře Qedny nebo více)
otevřeny a pozděj i jsou zavřeny všechny
dveře při spínači zapalování v jiné poloze než LOCK.
Červená kontrolka zhasne za několik sekund
po navrácení dálkového ovladače do vozidla ,
s výjimkou zadní části zavazadlového prostoru.

Pokud je dálkový ov l adač ponechán ve vozidle a Vy zamknete dveře následujícím
z p ůsobe m , automaticky se odemknou dveře řidiče nebo dveře před ní ho spolujezdce.
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PŘED JíZDOU
•

•

Otevřete dveře řidiče a zamknete dveře
otočením zamykacího kolíku směrem
dopředu nebo stisknutím spínače centrálního zamykání dveří, dveře řidiče se

Dálkové ovládání centrálního
zamykání (pokud je instalováno)
Typ 1

automaticky odemknou .
Otevřete dveře Uedny nebo více) kromě
dveří řidiče a zamknete dveře předního
spolujezdce
otočením
zamykacího
kolíku směrem dopředu nebo stisknutím
spínače centrálního zamykání dveří,
dveře předního spolujezdce se automatickyodemknou.

POZNÁMKA:
Funkce připomenutí nebude fungovat
v případě, že se dálkový ovladač nachází na přístrojové desce, v odkládací
schránce, v kapse dveří, ve sluneční
cloně nebo na podlaze, atd.
Dbejte, aby řidič u sebe vždy nosil
dálkový ovladač.
Když vozidlo opouštíte, neponechávejte
dálkový ovladač ve vozidle.

Jsou dva způsoby, jak zamknout a odemknout současně všechny dveře pomocí
vysílače/dálkového ovladače v blízkosti
vozidla.
Centrální zamykání dveří
• Chcete-Ii zamknout všechny dveře,
stiskněte tlačítko (1) "LOCK" jednou.
• Chcete-Ii odemknout pouze dveře řidiče,
stiskněte tlačítko (2) "UNLOCK" jednou.
• Chcete-Ii odemknout ostatní dveře, stiskněte tlačítko (2) "UNLOCK" ještě jednou.

(2)

81A184

T

2

"y:....:p'--------------------,

Centrální zamykání dveří se systémem
"deadlock" (pokud je instalováno)
Chcete-Ii předejít neoprávněnému pokusu
o odemknutí zámků dveří, použijte tento
systém. Pokud je systém "deadlock" aktivován, nebude možné odemknout boční
dveře pomocí zamykacích kolíků.

Systém aktivujete takto:
Chcete-Ii zamknout všechny dveře, stiskněte tlačítko (1) "LOCK" dvakrát během
3 sekund.
Deaktivace systému:
• Chcete-Ii odemknout pouze dveře řidiče,
stiskněte tlačítko (2) "UNLOCK" jednou.
• Chcete-Ii odemknout ostatní dveře, stiskněte tlačítko (2) "UNLOCK" ještě jednou .

.A.
62J010

(1) Tlačítko "LOCK"
(2) Tlačítko "UNLOCK"
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VÝSTRAHA

Systém "deadlock" nesmí být aktivován
v případě, kdy jsou ve vozidle cestující.
Došlo by k jejich uzamknutí uvnitř vozidla bez možnosti otevřít dveře zevnitř.

PŘED JíZDOU
Při zamknutí dveří bliknou ukazatele smě
ru jednou a potom bliknou ještě jednou
v případě, že jsou dveře zamknuty pomocí
systému "deadlock".

Při odemknutí dveří Uedny nebo všechny)
• bliknou dvakrát světla ukazatelů směru a
• světlo interiéru se rozsvítí na cca
15 sekund a potom bude postupně zhasínat při spínači světla interiéru v prostřední poloze. Pokud během této doby
zasunete klíč do spínače zapalování, začne světlo postupně zhasínat okamžitě.
Ujistěte se , že dveře jsou
tlačítka (1) "LOCK" zamknuté.

po stisknutí

• Pokud vysílač/dálkový ovladač ztratíte,
požádejte co nejdříve dealera SUZUKI
o náhradní a deaktivaci ztraceného ovladače .

Typ 1
Systém dálkového ovládání, vysílač
(model TS002) a přijímač (model R62J1),
splňují nezbytné požadavky a ostatní
ustanovení směrnice 1999/5/EC.
Typ 2
Model ovladače S62J1 a model klíče
TS001 systému dálkově ovládaného startování splňují nezbytné požadavky a ostatní ustanovení směrnice 1999/5/EC.

UPOZORNĚNí
Vysílačldálkový ovladač je citlivé
elektronické zařízení. Abyste předešli
poškození dálkového ov l adače:
• Nevystavujte jej nárazům, vlhkosti
nebo vysoké teplotě, například na
přístrojové desce na přímém slunečním svitu.
• Udržujte dálkový ovladač z dosahu
magnetických p ředmětů, jako např.

televizoru.

(2)
Pokud po odemknutí tlačítkem
"UNLOCK" do 30 sekund dveře neotevřete,
dveře se automaticky opět uzamknou.
POZNÁMKA:
Maximální dosah dálkového ovladače je
přibližně 5 m, ale závisí na okolí, zejména na přítomnosti rozhlasových vysílačů
nebo vysílaček CB.
Zámky dveří není možné ovládat vysílačem/dálkovým ovladačem:

pokud je spínač zapalování v jiné poloze
než "LOCK" nebo je klíč zapalování
zasunutý do spínače zapalování, nebo
pokud jsou některé dveře otevřené nebo
nejsou kompletně zavřené .
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PŘED JíZDOU
Výměna

baterie

Chcete-Ii
ovladače

Chcete-Ii vyměnit baterii
vého ovládání:

vysílače

vyměnit

systému
startování:

Pokud se vysílač/dálkový ovladač stane
nespolehlivým, vyměňte baterii.

baterii
dálkově

dálkového
ovládaného

dálko-

(2)

81A186

3)

81A185

1) Vyšroubujte šroub (1) a otevřete kryt
dálkového ovladače.
2) Vyjměte dálkový ovladač (2).

Zasuňte

hranu mince nebo plochý
šroubovák do výřezu dálkového ovladače (2) a páčením jej otevřete .
4) Vyměňte baterii (3) (Lithiová , diskový
typ CR1620 nebo její ekvivalent). Kontakt + musí být obrácený ke značce ,,+ "
5)
6)
7)

vysílače .
Zavřete dálkový ovladač a namontujte
jej do držáku ovladače .
Zavřete
kryt dálkového ovladače ,
zašroubujte a utáhněte šroub (1).
Ujistěte se, že lze zámky dveří ovládat
pomocí dálkového ovladače .

8) Použitou baterii zlikvidujte v souladu
s příslušnými zákony a vyhláškami.
Nevhazujte lithiovou do baterii do běž
ného domovního odpadu.
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62J011

1)

Zasuňte

plochý šroubovák ovinutý jemnou tkaninou do výřezu dálkového
ovladače a páčením jej otevřete .

PŘED JíZDOU

A

Dětské

pojistky (zadní

boční dveře)

VÝSTRAHA

Polknutím lithiové baterie může dojít
k vážnému vnitřnímu zranění. Nedovolte nikomu spolknout lithiovou baterii. Udržujte lithiové baterie z dosahu dětí a domácích zvířat. Pokud
k tomu přesto dojde, vyhledejte oka-

+

mžitě lékaře.

UPOZORNĚNí
62J012

Vyměňte baterii (1) (Lithiová , diskový
typ CR2032 nebo její ekvivalent). Kontakt + musí být obrácený ke spodku
pouzdra , jak je vidět na obrázku.
3) Pevně zavřete dálkový ovladače.
4) Zkontrolujte , zda je možné ovládat
zámky dveří dálkovým ovladačem .
5) Použitou baterii. zlikvidujte v souladu
s příslušnými zákony a vyhláškami.
Nevhazujte lithiovou do baterii do běž
ného domovního odpadu .

2)

Vysílač/dálkový ovladač je citlivé elektronické zařízení. Abyste předešli poškození, nevystavujte jej prašnému
nebo vlhkému prostředí , ani do ovladače nijak nezasahujte.

64J009

Jak je patrné z obrázku , oboje zadní dveře
jsou opatřeny dětskou pojistkou. Když je
páčka této pojistky v poloze (1) , je dětská
pojistka v činnosti, když je v poloze (2) , je
dětská pojistka vyřazena z činnosti. Je-Ii
dětská pojistka v činnosti, zadní dveře se
nedají otevřít zevnitř, i když jsou odemknuté, ale mohou se otevřít zvenku .

A

VÝSTRAHA

Dbejte, aby byla dětská pojistka
v činnosti , kdykoli vezete ve vozidle
děti.
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PŘED JíZDOU
Dveře

zavazadlového prostoru

Dveře

zavazadlového prostoru zamknete
nebo odemknete pomocí klíče v zámku
dveří řidiče.

Pokud nemůžete odemknout dveře zavazadlového prostoru z důvodu vybité baterie nebo závady, pomocí níže uvedeného
postupu odemkněte dveře zavazadlového
prostoru zevnitř vozidla .
1) Vyjměte kryt zavazadlového prostoru .
2) Pro snadnější přístup sklopte zadní sedadlo dopředu (3dveřový model).
Podrobnosti o tom, jak sklopit zadní
sedadlo dopředu , vyhledejte v části
"Sklopení zadních sedadel".

64J203

5) Pomocí kliky zvedáku nebo plochého
šroubováku zatlačte na nouzovou páku
(2). Pro zamknutí dveří zavazadlového
prostoru tlačte nouzovou páku (2)
nahoru.

PŘíKLAD
64J 010

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno zámkem
dveří zavazadlového prostoru, můžete
zamknout a odemknout dveře zavazadlového prostoru použitím klíče v zámku
dveří zavazadlového prostoru .
POZNÁMKA:
Pokud parkujete na silnici s otevřenými
dveřmi zavazadlového prostoru a zadní
světla jsou takto skrytá, je nezbytné signalizovat přítomnost vozidla například · prostřednictvím výstražného trojúhelníku nebo
jiného zařízení, které odpovídá místním
dopravním předpisům.
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Abyste předešli zranění, nepoužívejte
k zatlačení nouzové páky Vaše prsty.
64J202

3) Rukou odstraňte víčko (1).
4) Pomocí kliky zvedáku nebo plochého
šroubováku zlomte vinyl, abyste získali
přístup k nouzové páce (2).

Po použití nouzové páky
Vašeho dealera SUZUKI .

kontaktujte

PŘED JíZDOU
Strana

Okna

řidiče

Dveře

(typ B)

PŘíKLAD

Elektrické ovládání oken
(pokud je instalováno)

spolujezdce

PŘíKLAD
(3)

Elektrické ovládání oken funguje pouze
v případě, že je klíč ve spínací skříňce v poloze "ON".

(4)
(2)

Strana řidiče (typ A)

PŘíKLAD

(2)

64J011

64J012

Na dveřích řidiče je spínač (1) pro ovládání
okna řidiče, a spínač (2) pro ovládání okna
předního spolujezdce nebo jsou tam spínače (4) , (5) pro ovládání levého zadního
a pravého zadního okna.

Na dveřích spolujezdce je spínač (3) pro
ovládání pouze okna spolujezdce.

62J015
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PŘED JíZDOU
Spínač

ovládáním spínače (2), (3), (4) aní (5). Pro
obnovení normální činnosti uvolněte spínač zámku jeho opětným stisknutím.

zámku (typ A)

PŘíKLAD

A.

81A009

Chcete-Ii okno otevřít, stiskněte horní část
tlačítka, chcete-Ii okno zavřít zvedněte
horní část tlačítka.

62J017

Spínač

zámku (typ B)

PŘíKLAD

Pro větší pohodlí (například při zastavení
za účelem placení mýtného nebo při objednávání v rychlém občerstvení přímo
z auta) je okno řidiče opatřeno funkcí automatického otevírání (auto-down). To znamená, že můžete otevřít okno, aniž by bylo
nutné držet spínač okna v poloze pro
otevírání ("Down"). Zcela stiskněte spínač
okna řídiče a uvolněte jej. Chcete-Ii okno
zastavit dříve, než se zcela otevře, krátce
zatáhněte spínač nahoru.
64J013

Na dveřích řidiče je také spínač zámku pro
okno (okna) spolujezdce. Když tento spínač zámku stisknete, nebude možné okno
(okna) spolujezdce zavírat ani otevírat

1-15

VÝSTRAHA

• Ovládání okna spolujezdce byste
měli uzamknout vždy, když jsou ve
vozidle děti. Mohlo by dojít k vážnému poranění dětí v případě, že se
částí těla zachytí v okně během
jeho činnosti.
• Abyste předešli zranění při zavírání
oken, dbejte, aby v otvoru okna
neměl nikdo žádnou část těla jako
jsou ruce nebo hlava.
• Při opuštění vozidla vždy vyjměte
klíč ze zapalování. I když vozidlo
opouštíte na krátkou dobu. Nenechávejte samotné děti ve vozidle.
Děti bez dozoru mohou manipulovat spínači elektricky ovládaných
oken a mohou být oknem zachyceny.

PŘED JíZDOU

Zrcátka
Vnitřní zpětné

;
zrcátko

650410

(
Jízda ve dne

Vnější zpětná

.A. VÝSTRAHA

zrcátka

• Vždy nastavujte zrcátko, když je
páčka přestavena do denní polohy.
• Noční polohu používejte jen v pří
padech, kdy potřebujete snížit
oslňování světlomety vozidel, která
jedou za Vámi. Uvědomte si však,
že v této poloze nemusíte vidět
některé předměty, které jsou vidět
v denní poloze zrcátka.

~)

64J014

~F(1)

Vnější

zpětná

zrcátka
abyste na kraji zrcátka
svého vozidla.

Jízda v nocí
650409

nastavujte
viděli právě

tak,
bok

.A. VÝSTRAHA

Vnitřní zpětné zrcátko nastavte ručně tak,
abyste v zrcátku viděli zadní část vozidla.
Při nastavování vnitřního zpětného zrcátka
přestavte páčku (1) do denní polohy a potom otáčejte zrcátko nahoru, dolů nebo do
stran, abyste co nejlépe viděli dozadu.

Buďte opatrní při posuzování velikosti nebo vzdálenosti vozidel, pří
padně jiných předmětů, které vidíte
ve venkovních vypouklých zrcátkách.
Uvědomte si, že předměty v nich
vypadají menší a zdají se být dál, než
při pOhledu do plochého zrcátka.

Při jízdě v noci můžete páčku přestavit do
noční polohy, aby se snížilo Vaše oslněni

reflektory vozidel, která jedou za Vámi.

1-16
...- - _ ' - _ " ' _ - _ ' _ ' - _. . . _ - - - - -

-~..

--- . - - - -

_._-_...

- - - -

.. _ - - _ .•.

- -

..

- - - - - - - - -

PŘED JíZDOU
Elektrické ovládání zpětných
zrcátek (pokud je instalováno)

Nastavení sedadel

A

Nastavení polohy sedadla
Přední

sedadlo

VÝSTRAHA

Nikdy se nesnažte nastavit polohu
sedadla nebo opěradla řidiče za jízdy.
Sedadlo nebo opěradlo se může
posunout nežádoucím způsobem
a můžete přitom ztratit vládu nad
vozidlem. Sedadlo a opěradlo řidiče
musejí být správně nastaveny již
před jízdou.

A
64J015

Spínače pro elektrické ovládání zpětných
zrcátek se nacházejí na panelu dveří řidi
če. Zrcátka je možné nastavovat, pokud je
spínač zapalování v poloze "ACC" nebo
"ON ". Nastavení zrcátek:
Přepněte přepínač doleva nebo doprava , podle toho , které zrcátko chcete
nastavovat.
2) Stiskněte vnější část spínače , která
odpovídá směru, kam chcete zrcátko

1)

3)

natočit.
Vraťte přepínač

nemohlo dojít k
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do střední polohy, aby
nechtěnému nastavení.

VÝSTRAHA

Aby nebyly bezpečnostní pásy příliš
volné, čímž by se snižovala jejich
účinnost, nastavte sedadla vždy dří
ve, než zapnete bezpečnostní pásy.

64J016

Páčka

pro nastavení každého z předních
sedadel je vpředu pod sedadlem. K nastavení polohy sedadla zatáhněte za nastavovací páčku vzhůru a posuňte sedadlo
dopředu nebo dozadu. Po nastavení se pokuste sedadlem pohnout dopředu a dozadu ,
abyste zjistili, zda je řádně zajištěno v požadované poloze.

PŘED JíZDOU
Nastavení

opěradel

Zadní sedadlo

A

Pro

VÝSTRAHA

3dveřový

model

Při jízdě mají být všechna opěradla
vždy v co nejvíce svislé poloze, protože jinak se snižuje účinnost bezpečnostních pásů. Bezpečnostní pásy
poskytují maximální ochranu při nehodě, když je opěradlo ve svislé
poloze.
Přední

sedadlo

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno páčkou
výškového nastavení sedadla na vnější
boční straně sedadla, nastavte správnou
výšku sedadla zatažením za tuto páčku
nahoru nebo dolů.

64J1 73

64J018

Nastavení sklonu
opěradel
zadních
sedadel:
1) Táhněte páčku směrem na vnejsl
stranu děleného sklopného sedadla.
2) Opěradlo nastavte do požadované aretované polohy. Počet těchto poloh je
závislý na specifikaci vozidla .
3) Uvolněte páčku, čímž se opěradlo
zajistí. Zajištění zkontrolujte pohybem
opěradla dopředu a dozadu.

Chcete-Ii nastavit sklon opěradla na předním sedadle, táhněte páčku na vnější
straně sedadla směrem nahoru, posuňte
opěradlo do požadované polohy a potom
uvolněte páčku , čímž opěradlo v této
poloze zajistíte.
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PŘED JíZDOU
Pro

5dveřový

Sedadla typu pro usnadnění nástupu
(pro 3dveřový model)

model

64J022

64J019

Nastavení sklonu opěradel zadních sedadel:
1) Vytáhněte nahoru páčku v horní části
děleného sklopného sedadla.
2) Opěradlo nastavte do požadované aretované polohy. Počet těchto poloh je
závislý na specifikaci vozidla.
3) Uvolněte páčku, čímž se opěradlo
zajistí. Zajištění zkontrolujte pohybem
opěradla dopředu a dozadu.

64J021

Sedadlo typu pro usnadnění nástupu lze
posunout tak, aby bylo umožněno snadné
nastupování a vystupování pro zadní
sedadla. Sedadlo typu pro usnadnění nástupu můžete posunout zvenku tím že
zatáhnete nahoru páčku na vnější sÚaně
sedadla a zatlačíte opěradlo směrem
dopředu.

Sedadlo předního spolujezdce můžete
posunout zevnitř tím, že sešlápnete pedál
na zadní straně sedadla a zatlačíte opěra
dlo směrem dopředu.

A.

VÝSTRAHA

• Po použití funkce pro usnadnění
nástupu vraťte sklopené opěradlo
do vztyčené polohy.
• Před navrácením sedadla typu pro
usnadnění nástupu do normální
polohy k sezení se ujistěte, že mu
nestojí v cestě nohy cestujícího na
zadním sedadle.
• Po navrácení sedadla do normální
polohy k sezení se ujistěte, zda je
bezpečně zajištěné.
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PŘED JíZDOU

Nastavitelné opěrky hlavy
(pokud jsou instalo~~ny)

Vpředu

PŘíKLAD

"'

Úkolem opěrek hlavy je SnlZlt nebezpecl
zranění krku při nehodě.

A.

VÝSTRAHA

• Nikdy nevyjíždějte s vo:zidlem s odmontovanými opěrkamI hlavy. ~
• Nepokoušejte se nastavovat operky hlavy za jízdy.

POZNÁMKA:
Pro získání dostatečného prostoru k vymontování opěrky hlavy může být nezbytné naklonít opěradlo sedadla.

75F123

Opěrku hlavy nastavte do .ta,~ové P?~o~y!

aby střed opěrky byl co neJbllz h~rnl cast~
Vašich uší. Vyšší osoby, u kterych ne~1
možné opěrku takto nastavit, by SI mell
nastavit opěrku hlavy co nejvýše.

63J015

Pokud chcete přední opěrku hlavy zvednout, vytáhněte ji směre,':!l n~hor~, až uslyšíte zaklapnutí. Pro snlzenl operky hlavy
držte stisknutou zajišťovací páčku a současně tlačte opěrku dolů. Pokud je nutné
opěrku hlavy vymontovat (za účelem čis
tění, výměny, apOd.); z~tlačte ~ajišťovací
páčku dovnitř a vytahnete operku hlavy
zcela ven.
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PŘED JíZDOU
Bezpečnostní

pásy a
zádržné systémy

Vzadu

PŘíKLAD

dětské

64J023

Pokud chcete zadní opěrku hlavy zvednout, vytáhněte ji směrem nahoru, až uslyšíte zaklapnutí. Pro snížení opěrky hlavy
držte stisknutou zajišťovací páčku a současně tlačte opěrku dolů . Pokud je nutné
opěrku hlavy vymontovat (za účelem čis
tění, výměny, apod .), zatlačte zajišťovací
páčku dovnitř a vytáhněte opěrku hlavy
zcela ven .
Při montáži dětského zádržného systému
zvedněte opěrku hlavy do nejvyšší polohy.
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.A.

.A. VÝSTRAHA
doplňuje a zvyšuje ochranný
účinek bezpečnostních pásů při čel

Airbag

ním nárazu. Řidič a cestující musí být
za jízdy připoutáni bezpečnostními
pásy, a to bez ohledu na skutečnost,
zda je či není před sedadlem instalován airbag. Takto se minimalizuje
nebezpečí vážného zranění nebo
usmrcení v případě nehody.

VÝSTRAHA

• Nedovolte nikomu, aby cestoval
v zavazadlovém prostoru vozidla.
V případě nehody je zde mnohem
větší nebezpečí zranění než u osob,
které sedí na sedadlech a jsou při
poutané bezpečnostním pásem .
Bezpečnostní pásy se vždy musejí
nastavit následovně :
- dolní část pásu musí být vedena
níže přes pánev a nikoli přes pás.
- horní část pásu se dává jen přes
vnější rameno a nikdy pod paži.
- horní část pásu nesmí být vedena přes obličej a krk, ale nesmí
padat z ramene.
(pokračování)

PŘED JíZDOU

.A. VÝSTRAHA
(pokračování)

co nejníže

přes

boky

650199

A.

A.

VÝSTRAHA

(pokračován í)
• Pásy nesmějí být nikdy překrouce
né a mají být co nejvíce utaženy, jak
to jen pohodlí dovoluje, aby poskytovaly maximální ochranu. Volný
pás poskytuje mnohem menší
ochranu než pás správně utažený.
• Dbejte, aby každá přezka byla zapnuta do správné západky. Zejména na zadních sedadlech se mohou
západky pře křížit.
(pokračován í)

VÝSTRAHA

(pokračován í)
Těhotné ženy by rovněž měly bezpečnostní pásy používat, ale s urči
tými úpravami, které doporučí
lékař. Pamatujte, že dolní část pásu
má vést co nejníže přes boky, jak je
vidět na obrázku.
• Nedávejte pás přes tvrdé nebo
rozbitné předměty, které máte v kapsách oděvu. V případě nehody před
měty jako brýle, pera atd. pod

•

pásem mohou způsobit zranění.
(pokračován í)

• Nikdy nepoužívejte jeden pás pro
více než jednoho cestujícího a nikdy nepřipoutávejte pásem děti,
které drží cestující na klíně. V takových případech by při nehodě
mohlo dojít k vážným zraněním.
• Bezpečnostní pásy pravidelně kontrolujte, zda nejsou nadměrně opotřebené nebo poškozené. Když je
textilní popruh roztřepený, znečiš
těný nebo poškozený, měl by se
pás vždy vyměnit. Pokud byl pás
používán při větším nárazu, musí
se bezpodmínečně celý vyměnit,
i když jeho poškození není na první
pohled patrné.
• Děti do 12 let musejí cestovat na
zadních sedadlech, připoutané bezpečnostními pásy.
Batolata a malé děti se nemají nikdy vozit bez náležitého zabezpečení. Bezpečnostní sedačky pro
batolata a malé děti se dají běžně
koupit a měli byste je používat.
Dbejte, aby systém, který si koupíte, splňoval příslušné bezpečnostní
normy. Přečtěte si návod dodaný
výrobcem a přesně jej dodržujte.
(pokračování)
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PŘED JíZDOU

A

Tříbodový bezpečnostní

VÝSTRAHA

(pokračování)
• Chraňte textilní části pásů před
znečistěním
leštěnkami,
olejem,
chemikáliemi a z~ména kyselinou
z akumulátoru. Cištění pásů lze
provádět jemným mýdlem a vodou.
• Pokud většímu dítěti jde pás přes
krk nebo obličej, posaďte je blíže
ke středu vozidla.
• Při jízdě mají být všechna opěradla

vždy v co nejvíce svislé poloze,
protože jinak se snižuje účinnost

pás

Navíječ bezpečnostního

pásu
s blokováním reagujícím na zpomalení
(ELR)
Tříbodový bezpečnostní pás je vybaven
navíječem s blokováním reagujícím na
zpomalení (ELR), který zablokuje pohyb
bezpečnostního pásu pouze při náhlém
zastavení nebo srážce. K zablokování mů
že také dojít při velmi rychlém přetažení
pásu přes tělo. Pokud k tomu dojde,
nechte pás navinout, aby se odblokoval,
a potom přetáhněte pás přes tělo o něco
pomaleji.

Bezpečnostní upozornění
Seďte vzpřímeně

a

řádně opření

Nízko

přes

boky

bezpečnostních pásů. Bezpečnost

ní pásy poskytují maximální ochranu při nehodě, když je opěradlo ve
svislé poloze.

Navíječ bezpečnostního

pásu

s automatickým blokováním (ALR)
Vnější tříbodové bezpečnostní pásy zadního
sedadla jsou vybaveny navíječi bezpečnost
ních pásů s blokováním reagujícím na zpomalení (ELR), které je možné dočasně
funkčně přeměnit na navíječe bezečnostních

pásů s automatickým blokováním (ALR).
Režim ALR by měl být používán, pokud
potřebujete na sedadlo nainstalovat dětský
zádržný systém. Podrobnosti naleznete
v "Dětské zádržné systémy" v této části.

Abyste předešli nebezpečí pOdklouznutí
pod pás při srážce, umístěte dolní část
pásu co nejníže přes boky a zatáhněte za
homí část pásu směrem nahoru, aby přes

II
I

PŘED JíZDOU
sponu došlo kjeho utažení. Délka diagonální horní části se nastavuje automaticky, aby
byla zabezpečena volnost pohybu.

I
f

I

60A036

60A039

Pás se zapíná tak, že se posadíte na
sedadlo vzpřímeně a řádně se opřete,
uchopíte sponu, pás přetáhnete přes tělo
a jazýček spony zasunete do zámku, až
uslyšíte cvaknutí.

Pokud chcete pás rozepnout, stiskněte
červené tlačítko s nápisem "PRESS" na
zámku a nechte pás navinout.
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PŘED JíZDOU
Připomenutí bezpečnostního
řidiče

PŘíKLAD

pásu

Ohledně připomenuti bezpečnostního pásu
řidiče existují dva druhy operací závisející

na specifikaci vozidla.

PŘíKLAD

POZNÁMKA:
Zámek zadního

prostředního tříbodového

bezpečnostního

pásu (pouze pro 5dveřový
model) poznáte podle vlisovaného slova
"CENTER" na zámku. Zámky jsou konstruované tak, aby sponu nebylo možné
zasunout do nesprávného zámku.

64J247

Typ 1
Pokud si řidič nezapne bezpečnostní pás
při zapnutém spínači zapalování v poloze
"ON", bude blikat kontrolka připomenutí
bezpečnostního pásu řidiče v sestavě
přístrojů tak dlouho, dokud si řidič nezapne
bezpečnostní pás.
Typ 2
Pokud si řidič nezapne bezpečnostní pás,
rozsvítí se nebo bude blikat kontrolka při
pomenutí bezpečnostního pásu řidiče
v sestavě přístrojů a bude bzučet bzučák
jako připomenutí pro řidiče, aby si zapnul
bezpečnostní
pás. Další podrobnosti
vyhledejte ve vysvětlení níže.
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Pokud zůstane bezpečnostní pás řidiče
nezapnutý při spínači zapalování v poloze
"ON", pracuje funkce připomenutí následovně:'
.
1) Rozsvítí se kontrolka připomenutí bezpečnostního pásu řidiče,
2) Jakmile rychlost vozidla dosáhne asi
15 kmIh, bude asi 95 sekund blikat kontrolka připomenutí bezpečnostního pásu
řidiče a bzučet bzučák.
3) Po dokončení kroku 2) zůstane kontrolka připomenutí svítit až do zapnutí bezpečnostního pásu řidiče.
Pokud si řidič zapnul bezpečnostní pás
a později jej rozepne, bude systém připo
menutí aktivován od kroku 1) nebo kroku 2)
na základě rychlosti vozidla. Pokud je rychlost vozidla nižší než přibližně 15 kmIh,
spustí se připomenutí od kroku 1). Pokud je
rychlost vozidla vyšší než přibližně 15 kmIh,
spustí se připomenutí od kroku 2).
Připomenutí se zruší automaticky v pří
padě, že je zapnut bezpečnostní pás řidiče
nebo je vypnut spínač zapalování.

A.

VÝSTRAHA

Je naprosto nezbytné, aby řidič i spolujezdci vždy používali bezpečnostní
pásy. Osoby, které nepoužívají bezpečnostní pásy, jsou v případě nehody vystaveny mnohem většímu
riziku zranění. Naučte se zapínat si
bezpečnostní pás ještě před zasunutím klíče do zapalování.

PŘED JíZDOU

\
f

I

I

Výškově

nastavitelné horní
ukotvení (pokud je instalováno)
Pro

3dveřový

Nastavte výšku ukotvení tak, aby horní
pásu vedla přes střed vnějšího ramene. Pro nastavení výšky ukotvení jednoduše posuňte ukotvení nahoru nebo posuňte
ukotvení dolů , přičemž tiskněte zajišťovací
tlačítko (pro 3dveřový model) nebo vytahujte zamykací kolík ven (pro 5dveřový
model). Po nastavení se ujistěte, zda je
ukotvení správně zajištěno v nastavené
poloze.
část

model

PŘíKLAD

t

I
I

.A.

Držák bezpečnostního pásu
(pro 3dveřový model)
PŘíKLAD

VÝSTRAHA

Ujistěte se, že horní část pásu vede
přes střed vnějšího ramene. Pás nesmí být veden přes obličej a krk, ale

63J01 7

Pro

5dveřový

model

PŘíKLAD

nesmí padat z ramene. Nesprávné
bezpečnostního
pásu
nastavení
může snížit jeho účinnost při nehodě.

64J026

UPOZORNĚNí
• Pokud pohybujete opěradlem, ujistěte se, že jsou oba popruhy pásu
zavěšené do držáku bezpečnost
ního pásu, aby bezpečnostní pás
nebyl zachycen opěradlem nebo
západkou sedadla. Předejdete tak
poškození systému bezpečnost
ních pásů.
• Dbejte, aby pás nebyl překroucený.

64J198
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PŘED JíZDOU

Kontrola

bezpečnostního

pásu

Dětské

Dětský

zádržné systémy

PŘíKLAD

PŘíKLAD

650 2098

Pravidelně kontrolujte stav a funkci bezpeč
nostních pásů . Kontrolujte tkaninu pásů ,
spony, zámky, navíjecí mechanismy, ukotvení a vodítka. Nesprávně fungující nebo
poškozené pásy vyměňte .

Po každém nárazu prohlédněte bezpečnostní pásy. Všechny pásy, které
byly při nárazu používány (kromě
zcela malých nárazů) se museji
vyměnit, přestože na nich není patrné
poškození. Některé části bezpečnost
ních pásů, které při nárazu nebyly
používány, se musejí vyměnit, pokud
nefungují správně nebo jsou jakýmkoliv způsobem poškozeny.
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zádržný systém

650 197

60G332S

Zádržný systém pro kojence - pouze
pro zadní sedadlo

Podkládací sedák

PŘíKLAD

650203
650584

PŘED JíZDOU

I
I
t
r

í

~

f

Firma SUZUKI Vám doporučuje převážet
a kojence ve vhodných zádržných
systémech . Na trhu je k dostání mnoho
typů zádržných systémů ; při koupi dbejte,
aby zádržný systém, který si zvolíte,
splňoval příslušné bezpečnostní normy.
děti

Všechny dětské zádržné systémy se
poutají na sedadla vozidla bezpečnostním
pásem (dvoubodovým pásem nebo dolní
částí pásu tříbodového) nebo ukotvením
typu ISO-FIX Ue-li ve výbavě) . Kdykoliv je
to možné, firma SUZUKI doporučuje umístit dětský zádržný systém na zadní sedadlo
vozidla. Statistiky dopravních nehod ukazují, že bezpečnější je umístění dětského
zádržného systému na zadn í sedadlo,
oproti sedadlu předního spolujezdce.
Pokud se přesto rozhodnete zádržný
systém umístit na sedadlo předního
spolujezdce , sedadlo umístěte až nadoraz
dozadu .
(Pro země EU)
Při nákupu dětského zádržného systému
a montáži do vozidla SUZUKI si přečtěte
informace o vhodných dětských zádržných
systémech v části "DODATEK" - "Pro
země EU".
POZNÁMKA :
Dodržujte zákonná ustanovení pro používání dětských zádržných systémů.

650 607

A

650608

VÝSTRAHA

Pokud je Váš vůz vybaven předním
airbagem spolujezdce, nesmíte nikdy
na přední sedadlo spolujezdce umístit dětský zádržný systém, používaný
zády ke směru jízdy. Pokud dojde
k naplnění předního airbagu spolujezdce, dítě v zádržném systému,
používaném zády ke směru jízdy,
může být usmrceno nebo vážně zraněno. Opěradlo dětského zádržného
systému, používaného zády ke směru
jízdy se nachází v těsné blízkosti
plnícího se airbagu.

650609
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PŘED JíZDOU

A.

Při nesprávném upevnění zádržného
systému může dojít při nehodě
k těžkému zranění dětí. Při montáži
dětského zádržného systému dodržujte níže uvedené instrukce. Při
montáži dětského zádržného systému se držte pokynů výrobce.

A.
případě
brzdění by

V

tříbodových
bezpečnostních pásů

Instalace pomocí

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

nehody nebo prudkého
mohla loketní opěrka zadního sedadla (je-Ii ve výbavě) spadnout směrem dopředu. Pokud je ditě
v zádržném systému, používaném
zády ke směru jízdy, umístěno na
prostředním sedadle, mohla by padající loketní opěrka dítě zranit. Pokud
loketní opěrku právě nepoužíváte,
musi být zasunutá zpět do sedadla
a zajištěná.

POZNÁMKA:
V závislosti na modelu je vozidlo vybaveno
jedním ze dvou typů bezpečnostních pásů,
typ A-ELR (naviječ bezpečnostního pásu
s automatickým blokováním ) a typ ELR
(naviječ bezpečnostního pásu s blokováním reagujícím na zpomalení).
Typ bezpečnostních pásů A-ELR je
vybaven naviječi bezpečnostních pásů
s blokováním reagujícím na zpomalení
(ELR), které je možné dočasně funkčně
přeměnit na naviječe bezpečnostních pásů
s automatickým blokováním (ALR).
Typ bezpečnostních pásů ELR je vybaven
naviječi bezpečnostních pásů s blokováním reagujícím na zpomalení ELR, které
není možné funkčně přeměnit na typ ALR.
Ke zjištění, zda máte pásy typu A-ELR nebo
ELR, je třeba pás pomalu zcela vytáhnout
z navíječe. Následně pás nechte částečně
navinout, zatáhněte za něj a toto ještě něko
likrát zopakujte. Pokud se pás pokaždé
zablokuje, jedná se o typ A-ELR. Pokud se
pás nezablokuje, jedná se o typ ELR.
Většina vnějších tříbodových bezpečnost
ních pásů zadního sedadla jsou typu A-

ELR.
Uvědomte si, že způsoby připoutání dětské
ho zádržného systému pomocí tříbodových
bezpečnostních pásů typu ELR a A-ELR se
liší.
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UPOZORNĚNí
Před instalováním dětského zádržného systému na zadní sedadlo zvedněte opěrku hlavy do nejvyšší polohy.
Bezpečnostní

pás typu ELR

PŘíKLAD

650233

Proveďte

montáž dětského zádržného
systému podle pokynů výrobce.
Zkontrolujte správné zapnutí
ního pásu .

bezpečnost

Zkontrolujte správné připoutání zádržného
systému tím, že se jej pokusíte posunout
všemi směry.

\
\

t

I

PŘED JíZDOU
Bezpečnostní

pás typu A-ELR

Typ A-ELR

Typ A-ELR

PŘíKLAD

PŘíKLAD

PŘíKLAD

I

I
I
I

I
I

83E035

83E032

celý pás z navíječe.
Můžete zaslechnout cvaknutí, které
znamená změnu funkce bezpečnost
ního pásu s blokováním navíječe
reagujícím na zpomalení (ELR) na bezpečnostní pás s automatickým blokováním navíječe (ALR).

2) Nechte zbytek pásu navinout zpět a zatáhněte za pás směrem k navíječi, čímž
jej utáhnete. Dbejte na správné utažení
dolní části pásu okolo dětského zádržného systému. Horní část pásu nesmí
ohrožovat hlavu ani krk dítěte.

83E031

Proveďte montáž dětského zádržného
systému podle pokynů výrobce.

Zkontrolujte správné zapnutí
ního pásu .

bezpečnost

Zkontrolujte správné zapnutí bezpečnost
ního pásu a následně:

1) Pomalu

vytáhněte
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PŘED JíZDOU
Typ A-ELR

Typ A-ELR

Typ A-ELR

z ALR na ELR)

PŘíKLAD

PŘíKLAD

83E036

3) Pokuste se pás vytáhnout a tím zkontrolovat, zda se navíječ změnil na typ
ALR Pokud se navíječ změnil na typ
ALR, pás bude zablokován .

A

65D234

65D267

Když bezpečnostní pás rozepnete a necháte ho do určité délky navinout, navíječ
se automaticky přepne do normálního
režimu ELR

Typ A-ELR

PŘíKLAD

VÝSTRAHA

Pokud se pás nepřepne do ALR, může
se dětský zádržný systém posouvat
nebo převrátit při prudkém zabrzdění
nebo průjezdu zatáčkou.

65D235

4) Zkontrolujte správné připoutání zádržného systému tím , že se jej pokusíte
posunout všemi směry. Pokud potřebu
jete pás utáhnout, zatáhněte ho směrem
do navíječe .
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(změna

PŘED JíZDOU
Vaše vozidlo je vybaveno na vnějších
sedadlech ve druhé řadě dolním kotvením
pro upevnění dětských zádržných systémů
typu ISO-FIX s upevňovacími tyčkami.
Dolní kotvení je umístěno na spojnici
sedáku a opěradla.

Instalace pomocí ukotvení typu
ISO-FIX (pokud je instalováno)
Pro

3dveřový

model

A

VÝSTRAHA

Zádržný systém (systémy) typu 150FIX instalujte pouze do vnějších míst
k sezení na zadním sedadle, nikoliv
do prostředního místa k sezení.

64J028

Pro

5dveřový

model

Dětský zádržný systém typu ISO-FIX instalujte podle přiloženého návodu výrobce
zádržného systému. Po instalaci zkontrolujte správné zajištění upevňovacích
tyček v ukotvení tím, že se pokusíte dětský
zádržný systém posunout všemi směry,
zejména potom směrem dopředu.

64J135

Vaše vozidlo je také vybaveno horním
ukotvením pomocí popruhů. (Podrobnosti,
viz "Instalace dětského zádržného systému pomocí horních popruhů".) Dětský
zádržný systém kotvený pomocí horních
popruhů
instalujte podle přiloženého
návodu výrobce zádržného systému.

64J027
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PŘED JíZDOU
Zde je obecný postup při instalaci:
1) Vytáhněte zadní opěrku hlavy směrem
nahoru do její nejvyšší polohy.

PŘíKLAD

PŘíKLAD

UPOZORNĚNí
Před

instalováním dětského zádržného systému na zadní sedadlo zvedněte
opěrku
hlavy do nejvyšší
polohy.
2) Pokud je to možné, pro snadnější instalaci sklopte opěradlo dozadu .

PŘíKLAD

54G 183

4) Rukou nasměrujte hrot upevňovací
tyčky proti bodu kotvení. Nepřiskřípněte
si prsty.

~_

.. _~

5--'·''''
78F 11 4

3)

Umístěte

dětský zádržný systém na
zadní sedadlo a zasuňte spojovací tyče
do úchytů mezi sedákem a opěradlem

sedadla .
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54G184

5)

Zatlačte na dětský zádržný systém
směrem k bodům kotvení, aby se upevňovací tyčky částečně zajistily v kotvení. Rukama ověřte správnou polohu .

}

PŘED JíZDOU

\

I

Instalace dětského zádržného
systému pomocí horních popruhů
(pokud je instalováno)

PŘíKLAD

Pro

3dveřový

model

PŘíKLAD

t

I
I
t

t
1

54G 185

6) Uchopte předek dětského zádržného
systému a silně zatlačte na dětský
zádržný systém tak, aby se upevňovací
tyčky zajistily. Zkontrolujte správné zajištění dětského zádržného systému
tím , že se jej pokusíte posunout všemi
směry, zejména dopředu.
7) Pokud jste opěradlo před instalací sklopili, vraťte jej do původní polohy.
8) l.)pevněte horní popruh podle návodu
v části "Instalace dětského zádržného
systému pomocí horních popruhů "
uvedené níže.

64J030

Pro

5dveřový

model

PŘíKLAD

Některé dětské zádržné systémy je nutné
ukotvit pomocí horního popruhu. držáky
ukotvení horního popruhu jsou umístěné
na zadni straně zadního sedadla , jak je
vidět na obrázku . Počet kotvících bodů ve
Vašem vozidle závisí na výbavě vozidla.
Při instalaci postupujte následovně:
1) Vyjměte kryt zavazadlového prostoru.
2) Nainstalujte dětský zádržný systém na
zadní sedadlo podle výše uvedeného
postupu pro instalaci dětského zádržného systému , který není nutné ukotvit
pomocí horních popruhů .
3) Horní popruh zahákněte do spony a popruh utáhněte podle návodu výrobce
dětského zádržného systému. Ujistěte
se , že popruh je ukotvený ve sponě,
která se nachází přímo za dětským
zádržným systémem . Neupevňujte popruhy do poutacích ok (pokud jsou instalována) v zavazadlovém prostoru.

A

VÝSTRAHA

Neupevňujte horní popruh dětského
zádržného systému do poutacích ok
(pokud jsou instalována) v zavazadlovém prostoru. Nesprávné upevnění
horního popruhu sníží účinnost
dětského zádržného systému.

64J029
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PŘED JíZDOU

A

Typ 1

Předpínače bezpečnostních pásů

VÝSTRAHA

(pokud jsou instalovány)

Úchyty dětského zádržného systému
jsou konstruované tak, aby odolávaly
pouze takovému zatížení, které je na
ně
vyvíjeno správně nainstalovanými dětskými zádržnými systémy.
Za žádných okolností nejsou určeny
k používání pro bezpečnostní pásy
pro dospělou osobu, pro výstroj
nebo pro připevňování jiných před
mětů nebo zařízení k vozidlu.

A
86G032

4) Při vedení popruhu postupujte podle
obrázků. (Postup při zvednutí nebo
spuštění opěrek hlavy najdete v části
"Nastavitelné opěrky hlavy".)
5) Ujistěte se, že náklad není v kolizi
s vedením horního popruhu.

VÝSTRAHA

Následující čás( uživé!tels~k,é příručky
pojednává o PREDPINACICH BEZPEČNOSTNíCH PÁSŮ Vašeho vozidla
SUZUKI. Přečtěte si a dodržujte
VŠECHNY následující pokyny, abyste
tak
zabránili
možnosti
těžkého
zranění nebo usmrcení.
Skutečnost,

že je Vaše vozidlo vybaveno

předpínači bezpečnostních pásů předních
sedadel, poznáte podle štítku v dolní části
bezpečnostních pásů předních sedadel.

Pokud je v kódu obsaženo písmeno "p"
nebo "PRE" (viz obrázek), vozidlo je
vybaveno předpínači. Pásy s předpínači
bezpečnostních pásů se používají stejně
jako běžné bezpečnostní pásy.
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PŘED JíZDOU
Přečtěte

si

ještě

další informace o systému

předpínačů v této části a v části "pŘí

DAVNÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (Airbagy)".
Předpínače bezpečnostních pásů jsou integrovány do PŘíDAVNÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU (airbagů). Nárazové senzory
a řídicí jednotka airbagů řídí i předpínače
bezpečnostních pásů. Při naplnění airbagů
současně působí i předpínače bezpečnost
ních pásů. Pokyny ohledně údržby a všeobecné informace najdete mimo této i v části

PŘíDAVNÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (Airbagy)". Dodržujte tyto pokyny.

Předpínač se nachází před každým pří
slušným navíjecím mechanismem. Při nárazu předpínač napne bezpečnostní pás,
takže pás v případě čelní srážky pevně
obepne tělo. Navíjecí mechanismy zůsta
nou zablokovány i po aktivaci předpínačů.
Při aktivaci předpínače se ozve třesk
a objeví se kouř. Tyto jevy nejsou škodlivé
a neznamenají požár ve vozidle.

najdete v části "Nastavení sedadel"
a "Bezpečnostní pásy a dětské zádržné
systémy".
Uvědomte si, že předpínače spolu s airbagy působí pouze v případě skutečně silného čelního nárazu. Nepůsobí při nárazu
zezadu, bočním nárazu, převrácení vozidla, ani při slabším čelním nárazu. Před
pínače se mohou aktivovat pouze jednou.
Pokud došlo k aktivaci předpínačů (to znamená po aktivaci airbagů), nechte provést
servis systému předpínačů co možno nejdříve u autorizovaného dealera SUZUKI.

Pokud při otočení klíče ve spínači zapalování do polohy "ON" nezabliká kontrolka
"AIR BAG" nebo se krátce nerozsvítí, pří
padně svítí déle než 10 sekund nebo se
rozsvítí za jízdy, lze předpokládat poruchu
systému airbagů a předpínačů. V takovém
případě nechte tyto systémy zkontrolovat
u autorizovaného dealera SUZUKI.

Údržbu předpínačů a jejich kabeláže smí
provádět
pouze autorizovaný dealer
SUZUKI, který má speciální školení. Při
nesprávném zacházení může dojít k náhlému spuštění nebo k nežádoucímu vyřazení
z funkce. V obou případech může následně
dojít k těžkému zranění.
Abyste předešli poškození nebo náhodné
aktivaci předpínačů, před prací na elektrických systémech vozidla SUZUKI nejprve
odpojte kabel od baterie a klíč ve spínači zapalování otočte na dobu nejméně 90 sekund
do polohy "LOCK".
Nedotýkejte se předpínačů ani jejich kabeláže. Kabeláž předpínačů je omotána
žlutou páskou, případně je opatřena žlutými návleky. Pro likvidaci vozidla požádejte
o pomoc Vašeho dealera SUZUKI, karosárnu nebo vrakoviště.

Řidič a cestující musí být za jízdy připou
táni bezpečnostními pásy, a to bez ohledu
na skutečnost, zda pásy jsou či nejsou
vybaveny předpínači. Takto se minimalizuje nebezpečí vážného zranění nebo usmrcení v případě nehody.
Na sedadle seďte řádně opřeni; seďte
vzpřímeně; nenaklánějte se dopředu ani
do stran. Dolní část pásu musí být vedena
níže přes pánev a nikoli přes pás.
Podrobnější informace ohledně správného
nastavení sedadel a bezpečnostních pásů
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Přídavný

záchranný systém

(airbagy)
(pokud je instalován)

A

PŘíKLAD
4

VÝSTRAHA

Tato část příručky popisuje o~~rannol;l
fU!1kci, kter9u poskytuje PRIDAVNY
ZACHRANNY SYSTEM SUZUKI (air_
bagy).
Přečtěte si a dodržujte VSECHNY následující pokyny, abyste tak zabránili
možnosti těžkého zranění nebo usmrcení v případě srážky.

7

Vaše vozidlo je vybaveno přídavným zádržným systémem obsahujícím kromě tří
bodového bezpečnostního pásu na každém sedadle následující komponenty.
1. Modul předního airbagu řidiče
2. Modul předního airbagu předního
spolujezdce
3. Modul bočního airbagu (pokud je
instalován)
4. Modul bočního hlavového airbagu
(pokud je instalován)
5. Předpínače bezpečnostních pásů
6. Řídicí jednotka airbagů
7. Snímač čelních nárazů
8. Snímač bočních nárazů (pokud je
instalován)

1-37

64J031

PŘED JíZDOU
Přední

airbagy

jsou pro
bagů

PŘíKLAD

účely

opatřeny

identifikace umístění airlisovanými nápisy "SRS

AIRBAG".
Oblast

čelního

Přední

airbagy se nenaplní

nárazu

63J030

Pokud při prvním otočení klíče ve spínači
zapalování do polohy "ON " nezabliká kontrolka "AIR BAG", případně zůstane svítit
nebo se rozsvítí za jízdy, lze předpokládat
poruchu systému airbagů (nebo před
pínačů bezpečnostních pásů (pokud jsou
instalovány)). V takovém případě nechte
systém airbagů zkontrolovat u autorizovaného dealera SUZUKI.

62J 112

PŘíKLAD
60G032

64J032

Přední airbag řidiče je umístěn za stře
dovým krytem volantu , přední airbag před
ního spolujezdce je umístěn za p řístro
jovou deskou v místě spolujezdce. Kryty

65D236
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Přední airbagy se
nenaplní

pravděpodobně

Jl. VÝSTRAHA
Airbag
účinek

doplňuje

a zvyšuje ochranný

bezpečnostních

pásů

při

srážce. Řidič a cestující musí být za
jízdy
připoutáni
bezpečnostními
pásy, a to bez ohledu na skutečnost,
zda je či není před sedadlem instalován airbag. Takto se minimalizuje
nebezpečí vážného zranění nebo
usmrcení v případě nehody.

65D607
65D237

Jl. VÝSTRAHA

Přední

airbagy jsou konstruovány tak, aby
se naplnily pouze v případě prudkého čel
ního nárazu. Přední airbagy se nenaplní
při nárazu zezadu, při bočním nárazu, při
převrácení vozidla ani při menším čelním
nárazu, protože by při takových nárazech
neposkytovaly ochranu. Jelikož se airbag
naplní pouze jednou při nárazu, musí být
cestující pro případ následného pohybu
vozidla při nehodě připoutáni bezpečnost
ními pásy.
Airbagy tedy NEJSOU náhradou za bezpečnostní pásy. Abyste pyli z~jiš~ěni. nel;vyšší rl)ožnou měrou , PRI KA.ZDE JIZpE
SE PRIPOUTEJTE BEZPECNOSTNIMI
PÁSY. Uvědomte si, že žádný systém není
schopen vyloučit možnost zranění při
nehodě.
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Na sedadlo spolujezdce neumisťujte
zádržný systém používaný
zády ke směru jízdy. Pokud dojde
k naplnění předního airbagu spolujezdce, dítě v zádržném systému,
používaném zády ke směru jízdy,
může být usmrceno nebo vážně
zraněno. Opěradlo dětského zádržného systému, používaného zády ke
směru jízdy se nachází v těsné blízkosti plnicího se airbagu.
dětský

Pokud se přesto rozhodnete zádržný systém umístit na sedadlo předního spolujezdce, sedadlo umístěte až nadoraz dozadu . Podrobnosti o připoutání dítěte najdete
v části "Bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy" v kapitole " PŘED JíZDOU ".

PŘED JíZDOU
Význam symbolu airbagu
(pokud je instalován)

Boční airbagy a boční hlavové
airbagy (pokud je instalován)

PRIKLAD

A

~

PŘíKLAD

WARNING
DO NOT place rear-facing child

sea! on Ihis sea! with airbag
DEATH DR SERIDUS INJURY

can occur

63J1 45
60A561

Na přístrojové desce můžete nalézt tento
štítek. To znamená "Pozor nebezpečí! Na
sedadle vybaveném airbagem, nesmí být
umístěna dětská sedačka, v níž dítě sedí
proti směru jízdy!"

Na sluneční cloně můžete nalézt tento
štítek. To znamená "Pozor nebezpečí! Na
sedadle vybaveném airbagem, nesmí být
umístěna dětská sedačka, v níž dítě sedí
proti směru jízdy!"

62J114

SRSAIRBAG

64J033

Boční airbagy (pokud jsou instalovány)
jsou umístěny v opěradlech předních
sedadel , blíže ke dveřím . Kryty jsou pro
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účely identifikace umístění
bagů opatřeny lisovanými

bočních airnápisy "SRS

Pro

5dveřový

Oblast

model

bočního

nárazu

AIRBAG".

A

VÝSTRAHA

Pokud je Váš vůz vybaven bočním airbagem, nesmíte nikdy na přední sedadlo spolujezdce umístit dětský zádržný systém. Pokud dojde k naplnění
bočního airbagu, dítě v zádržném systému může být vážně zraněno.

SRSRIRBRG

Pro 3dveřový model
64J034

Boční hlavové airbagy Usou-li instalovány)
umístěné v čalounění stropu . Sloupky
pro účely identifikace umístění
bočních hlavových airbagů opatřeny liso-

T

jsou
jsou

64J036

Boční airbagy a
se nenaplní

boční

hlavové airbagy

vanými nápisy "SRS AIRBAG" .
SRSRIRBRG

64J035

POZNÁMKA:
U 3dveřového modelu poskytuje boční
hlavový airbag polštářovou ochranu
pouze pro předního spolujezdce.
U 5dveřového modelu poskytuje boční
hlavový airbag polštářovou ochranu pro
předního spolujezdce a zadního spolujezdce.
54G027
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Boční airbagy a boční hlavové
se pravděpodobně nenaplní

airbagy

.A. VÝSTRAHA
doplňuje a zvyšuje ochranný
.bezpečnostních
pásů
při
srážce. Ridič a cestující musí být za
jízdy
připoutáni
bezpečnostními
pásy, a to bez ohledu na skutečnost,
zda je či není před sedadlem insta-

Airbag

účinek

lován airbag. Takto se minimalizuje
nebezpečí vážného zranění nebo
usmrcení v případě nehody.

54G028

Boční airbagy a boční hlavové airbagy jsou
konstruovány tak, aby se naplnily pouze
v případě prudkého bočního nárazu . Boční
airbagy se nenaplní při nárazu zezadu, při
čelním nárazu, při převrácení vozidla ani při
menším čelním nárazu, protože by při
takových nárazech neposkytovaly ochranu.
Naplní se pouze boční airbag a boční hlavový airbag na té straně vozidla, která byla
vystavena nárazu. Jelikož. se airbag naplní
pouze jednou při nárazu, musí být cestující
pro případ následného pohybu vozidla při
nehodě připoutáni bezpečnostními pásy.

Airbagy tedy NEJSOU náhradou za bezpečnostní pásy. Abyst~ byli ?;aji~těl)i n~vyš
ší možnou měrou, PRI KAZDE JIZDE SE
PŘIPOUTEJTE BEZPEČNOSTNíMI PÁSY.
Uvědomte si , že žádný systém není schopen vyloučit možnost zranění při nehodě.

Jak systém funguje
V okamžiku čelního nárazu nárazové senzory detekují prudké zpomalení a vyšlou
signál do řídící jednotky. Pokud řídicí jednotka rozhodne, že zpomalení odpovídá
prudkému čelnímu nárazu, aktivuje vyvíječe plynu. Pokud je Vaše vozidlo vybaveno
bočními airbagy a bočními hlavovými airbagy, nárazové senzory detekují boční
náraz a řídící jednotka rozhodne , že náraz
je dostatečně silný, dojde k aktivaci vyvíječů plynu bočního airbagu a bočního
hlavového airbagu . Vyvíječe plynu naplní
airbagy plynným dusíkem nebo argonem .
Naplněné airbagy poskytují oporu hlavě
(pouze přední airbagy a boční hlavové airbagy) a horní části trupu . Airbag se naplní
a ihned splaskne tak rychle, že tento
proces ani nemusíte zpozorovat. Po
naplnění Vám airbag nebude překážet ve
výhledu ani Vám nebude znesnadňovat
opuštění vozidla.
Aby airbagy dokázaly snížit pravděpodob
nost vážného nebo smrtelného zranění ,
musí se při nárazu naplnit velmi rychle
a vytvořit vysoký tlak. Proto může při naplnění airbagu dojít k podráždění jemné ků
že, zvláště na obličeji od předního airbagu .
Plnění airbagů je kromě toho velmi hlučné
a dochází při něm k rozvíření jemného
prášku a k úniku kouře . Tyto jevy nejsou
škodlivé a neznamenají požár ve vozidle .
Pamatujte však na to, že některé části airbagu mohou být silně zahřáté krátký čas
po jeho naplnění.
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Bezpečnostní pásy Vás při plnění airbagu
udržují ve správné poloze. Sedadlo posuň
te co možno nejdále od volantu , přičemž
dbejte, abyste měli stále možnost plnohodnotného řízení vozidla . Na sedadle seďte
řádně opřeni; seďte vzpřímeně ; nenaklánějte se nad volant, ani přístrojovou desku.
Cestující vpředu by se neměli opírat nebo
spát opřeni o dveře . Podrobnější informace ohledně správného nastavení sedadel a bezpečnostních pásů najdete v části
"Nastavení sedadel " a " Bezpečnostní pásy
a _dětsk$ zádržné systémy" v kapitole
"PRED JIZDOU".

A

VÝSTRAHA

• Řidič by se neměl naklánět nad volant. Přední spolujezdec by neměl
přibližovat k přístrojové desce ani
se opírat o přístrojovou desku.
U vozidel s bočními airbagy a boč
ními hlavovými airbagy by se neměli cestující opírat nebo spát opřeni
o dveře. V této poloze by byl cestující příliš blízko plnícího se airbagu a mohl by utrpět těžké
zranění.

•

Nepřipevňujte a neumisťujte žádné
předměty na volant nebo přístrojo
vou desku. Neumisťujte žádné
předměty mezi airbag a řidiče nebo
spolujezdce. Tyto předměty by
mohly ovlivnit plnění airbagu nebo

být v okamžiku nárazu airbagem
V každém případě by
mohlo dojít k vážnému zranění.
(pokračován í)

vymrštěny.

1-43

------------~

---

._ ....

~----

PŘED JíZDOU

.A. VÝSTRAHA
(pokračování)

)

I

• U vozidel s bočními airbagy neumisťujte na přední sedadla žádné
potahy, protože by mohlo dojít
k omezení plnění airbagu. Také na
dveře neumisťujte žádné držáky
nápojů ani jiné předměty, protože
by mohlo v případě nehody dojít
k jejich vymrštění. V každém pří
padě by mohlo dojít k vážnému
zranění.

Mějte na paměti, že i v případě, že bylo Vaše vozidlo při nárazu poškozeno, náraz
nemusel být tak silný, aby došlo k naplnění
předních, bočních nebo bočních hlavových
airbagů.
Pokud Vaše vozidlo utrpělo
JAKÉKOLIV poškození přední nebo boční
části, nechte systém airbagů prohlédnout
u autorizovaného dealera SUZUKI.

Vaše vozidlo obsahuje diagnostický modul,
který ukládá do paměti informace týkající
se systému airbagů v okamžiku jejich naplnění.
Modul zaznamenává informace
o celkovém stavu systému a o tom, které
snímače aktivovaly naplnění.

Servis systému airbagů
Pokud dojde k naplnění airbagů, nechte
v co nejbližší možné době u autorizovaného dealera SUZUKI vyměnit airbagy
a s nimi spojené díly.

Pokud Vaše vozidlo projelo hlubokou vodou a podlaha řidiče byla pod vodou,
mohlo dojít k poškození řídící jednotky.
V takovém případě nechte systém airbagů
zkontrolovat u autorizovaného dealera
SUZUKI.
Při servisních činnostech a výměně airbagů je zapotřebí postupovat předepsaným
způsobem. Proto jsou k této činnosti oprávněni pouze autorizovaní dealeři SUZUKI,
kteří mají pro tyto účely speciálně školené
pracovníky. Kohokoliv, kdo bude provádět

údržbu Vašeho vozidla SUZUKI upozorněte, že vozidlo je vybaveno airbagy.
Údržbu airbagů a jejich kabeláže smí provádět pouze autorizovaný dealer SUZUKI.
Při nesprávném zacházení může dojít
k náhlému spuštění nebo k nežádoucímu
vyřazení z funkce. V obou případech může
následně dojít k těžkému zranění.

Abyste předešli poškození nebo náhodné
aktivaci airbagů, před prací na elektrických
systémech vozidla SUZUKI nejprve odpojte kabel od baterie a klíč ve spínači zapalování otočte na dobu nejméně 90 sekund
do polohy "LOCK". Nedotýkejte se součástí systému airbagů ani jejich kabeláže.
Kabeláž je omotána žlutou páskou, pří
padně je opatřena žlutými návleky pro
snazší identifikaci.
Likvidace vozu s airbagy, které nebyly naplněny, může být velmi nebezpečná. Pro likvidaci vozidla požádejte o pomoc Vašeho
dealera, karosárnu nebo vrakoviště.
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OVLÁDACí PRVKY NA SLOUPKU ŘíZENí
Spínač

zapalování ..... .......................................................... 2-1
ovládání světel/ukazatelů směru ............................ 2-4
Páčka stěračů a ostřikovačů čelního okna ............ ........... 2-6
Spínač stěrače a ostřikovače zadního okna
(pokud jsou instalovány) ..................... ........... ......... ........... 2-8
Páka zámku pro naklápění volantu (je-Ii ve výbavě) ........ 2-8
Tempomat (pokud je instalován) ....................................... 2-9
Houkačka ............................................................................. 2-11
Dálkové ovládání audiosystému (je-Ii ve výbavě) ............ 2-11
Páčka

III

OVLÁDACí PRVKY NA SLOUPKU ŘíZENí
Spínač

Mechanická

zapalování

převodovka
Otočte

Vozidlo bez systému dálkově
ovládaného startování

do polohy "LOCK"

PŘíKLAD

650611

A

VÝSTRAHA

Aby nedošlo k případnému zranění,
neprostrkávejte ruku kruhem volantu
při ovládání přepínačů na sloupku
řízení.

60G033

Při otočení klíče do
tlačit klíč dovnitř .
60B04 1

Spínač

zapalování má následující čtyři

polohy:

LOCK
Toto je normální poloha při parkování. Je to
jediná poloha, ve které je možné vyjmout
klíč zapalování.
Je vypnuté zapalování a po vyjmutí klíče je
zablokováno normální otáčení volantem.

2-1

polohy "LOCK" musíte

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno automatickou převodovkou spolu se systémem
vzájemného blokování klíče, lze klíčem
otočit do polohy "LOCK" pouze v případě,
že je řadicí páka v poloze "P" (Parkování).
Zámek se odemyká tak, že se klíč zasune
a otočí doprava do jedné z dalších
poloh . Pokud máte potíže při otáčení
klíčem, zkuste mírně pootočit volant doprava nebo doleva a přitom otáčet klíčem.

dovnitř

OVLÁDACí PRVKY NA SLOUPKU ŘíZENí
ACC
Je možné zapnout příslušenství jako rádio,
ale motor je vypnutý.

Vozidlo se systémem dálkově
ovládaného startování

ON
Toto je normální provozní poloha. Všechna
elektrická zařízení jsou zapojena.
START
Toto je poloha pro startování motoru
pomocí startéru. Jakmile se motor nastartuje , klíček se musí uvolnit z této polohy.
Upozornění na klíč ve spínací skříňce
(pokud je instalováno)
Pokud je klíč zapalování zasunutý ve
spínači zapalování a otevřete dveře řidiče ,
ozve se přerušovaně varovný bzučák jako
upozornění, abyste klíč vyjmuli.

PŘíKLAD
64J246
62J027

Spínač zapalování funguje pouze v přípa
dě, že je dálkový ovladač ve vozidle, s vý-

jimkou zadního zavazadlového prostoru.
Chcete-Ii otočit spínačem zapalování,
nejprve na spínač zatlačte.

Pokud se rozsvítí modrá kontrolka systému
dálkově ovládaného startování na sestavě
přístrojů , můžete spínačem zapalování otočit. Pokud se rozsvítí červená kontrolka,
nemůžete otočit spínačem zapalování.
POZNÁMKA :
Spínačem zapalování je možné otočit do
polohy "ACC", pokud svítí modrá kontrolka systému dálkově ovládaného startování. Modrá kontrolka bude svítit něko
lik sekund a potom zhasne za účelem
ochrany systému. V tomto případě
musíte jednou uvolnit spínač zapalování
a znovu na spínač zatlačit.
Pokud se rozsvítí červená kontrolka
systému dálkově ovládaného startování, může to znamenat, že dálkový ovladač není ve vozidle nebo je nesP91ehlivá
baterie dálkového ovladače . Cervená
kontrolka zhasne za několik sekund po
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navrácení dálkového
dla, s výjimkou zadní
ho prostoru.

ovladače do vozičásti zavazadlové-

Spínačem

zasunutím
Spínač

Pokud je dálkový ovladač ve vozidle (s výjimkou zadního zavazadlového prostoru),
můžete otočit spínačem zapalování bez
použití klíče zapalování.
POZNAMKA :
Pokud se vybije baterie dálkového ovladače nebo se vyskytnou silné rádiové
vlny nebo šum, může tím dojít k zúžení
provozního dosahu nebo může dálkový
ovladač přestat fungovat.
Pokud je dálkový ovladač příliš blízko skla
dveří, může se stát, že nebude fungovat.
Spínač zapalování se nemusí otočit v pří
padě, když se dálkový ovladač nachází
na přístrojové desce, v odkládací schránce přístrojové desky, v kapse dveří, ve
sluneční cloně nebo na podlaze.

UPOZORNĚNí
Dálkový ovladač je citlivé elektronické zařízení. Abyste předešli poškození dálkového ovladače :
• Nevystavujte jej nárazům, vlhkosti
nebo vysoké teplotě, například na
přístrojové
desce
na
přímém
slunečním svitu .
• Udržujte dálkový ovladač z dosahu
magnetických předmětů, jako např.
televizoru.
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zapalování můžete také otočit
zapalování do štěrbiny.

klíče

zapalování má následující

ON (3)
Toto je normální provozní poloha. Všechna
elektrická zařízení jsou zapojena.

čtyři

polohy:
LOCK (1)
Toto je normální poloha při parkování. Je to
jediná poloha, ve které je možné vyjmout
klíč zapalování. Je vypnuté zapalování a je
zablokováno normální používání volantu.

Pokud je Vaše vozidlo vybaveno automatickou převodovkou spolu se systémem
vzájemného blokování klíče , lze spínačem
zapalování otočit do polohy "LOCK" pouze
v případě, že je řadici páka v poloze "P"
(Parkování).
Zámek řízení se odemyká otočením spínače zapalování ve směru hodinových
ručiček do jedné z dalších poloh. Pokud
máte potíže při otáčení spínačem zapalování za účelem odemknutí řízení, zkuste
mírně pootočit volant doprava nebo doleva
a přitom otáčet spínačem .
POZNAMKA:
Při otočení spínačem zapalování do polohy "ACC" musíte tlačit spínač dovnitř. Na
spínač zapalování musíte také zatlačit při

jeho navracení do polohy "LOCK".
ACC (2)
Je možné zapnout příslušenství jako rádio,
ale motor je vypnutý.

START (4)
Toto je poloha pro startování motoru
pomocí startéru. Jakmile se motor nastartuje , spínač se musí uvolnit z této polohy.
Upozornění na spínač zapalování
(Při použití systému dálkově ovládaného

startování)
Pokud je spinač zapalování v poloze ,ACC"
a otevřete dveře řidiče, ozve se přerušovaně
varovný bzučák jako upozornění, abyste
spínač navrátili do polohy "LOCK".
Upozornění na klíč v zapalování
(Při použití klíče zapalování)
Pokud je klíč zapalování zasunutý ve
spínači zapalování a otevřete dveře řidiče,
ozve se přerušovaně varovný bzučák jako
upozornění , abyste klíč vyjmuli .

OVLÁDACí PRVKY NA SLOUPKU ŘíZENí

A

VÝSTRAHA

(pokračování)

81A297S

A

VÝSTRAHA

• Pokud j~ vozidlo v pohybu, nikdy
nevracejte spínač zapalování do
polohy "LOCK" ani nevyjímejte klíč
zapalování. Volant se může zablokovat a vozidlo pak není možné
řídit.
(pokračování)

• Pokud opouštíte vozidlo dokonce
i jen na krátkou dobu, vždy vraťte
spínač
zapalování
do
polohy
"LOCK" a vyjměte klíč zapalování.
Nenec~ávejte samotné děti v zaparkovanem vozidle. Děti bez dozoru
mo~ou způsobit samovolné rozjetí
vO~ldla nebo se pOkusit o manipulacI s elektrickým ovládáním oken
nebo střešního okna. Také mohou
tr~ět teplem za horkého počasí.
Vysledkem může být vážné zranění
osob nebo dokonce smrt.

UPOZORNĚNí
• Nenechte startér najednou běžet déle
než 15 sekund. Pro model se vzně
tovým motorem: nenechte startér
najednou běžet déle než 30 sekund.
Pokud se motor nepodaří nastartovat, vyčkejte 15 sekund, než se pokusíte o další start. Pokud se motor
nepodaří nastartovat ani po několika
pokusech, překontrolujte stav paliva
a zapalování nebo se obraťte na
Vašeho dealera SUZUKI.
• Nenechávejte spínač zapalování
v poloze "ON", když motor neběží
protože se tím vybíjí baterie.
'

Páčka

ovládání

světell

ukazatelů směru
Ovládá se způsobem, který je popsán
dále.

Ovládání

světel

PŘíKLAD
62J029

Ch~ete-li

světla

zapnout nebo vypnout,
otocte knoflíkem na konci páčky. Spínač má
tři polohy: v poloze VYPNUTO (OFF) jsou
všechna světla vypnutá; v PROSTŘEDNí
polo,ze, svítí přední obrysová světla , konco~a světla a osvětlení RZ, ale jsou vypnuty
sv~tl~mety a osvětlení přístrojové desky;
v tretl poloze svítí světlomety a všechna
ostatní světla .
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Ovládání světel pro provoz ve dne
(pokud jsou instalovány)
Při
nastartování motoru zapne tento
systém všechna světla . Tato funkce však
bude zrušena, pokud bude ovládací páčka
světel v jiné poloze než "OFF".

Spínač

zadního

Oe-Ii ve

výbavě)

světla

do mlhy

Upozornění na zapnutá světla (pokud je
instalováno)
Po vyjmutí klíče ze zapalování a otevření
dveří řidiče se ozve varovný bzučák v pří
padě, že jste nechali zapnutá světla.

PŘíKLAD
62J030

světlomety, na dálková
světla přepnete páčkou směrem dopředu
(od volantu); přitažením páčky k volantu
přepnete zpět na potkávací světla. Pokud
svítí dálková světla, svítí i kontrolka na pří

Jsou-Ii rozsvícené

strojové desce. Pokud chcete zapnout dálková světla jen na okamžik jako světelnou
houkačku, přitáhněte lehce páčku k sobě
a pusťte ji, jakmile chcete tento signál

PŘíKLAD
62J031

Zadní světlo do mlhy se rozsvítí otočením
knoflíku dle obrázku, přičemž spínač světel
musí být nastaven do třetí polohy. Pokud
svítí zadní světlo do mlhy, svítí i kontrolka
na přístrojové desce. Nepoužívejte spínač
zadního světla do mlhy, pokud spínač svě
tel není v třetí poloze .

ukončit.

POZNÁMKA:
Při navrácení spínače světel do polohy
" OFF" se automaticky vypne zadní světlo
do mlhy.
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Ovládání

ukazatelů směru

Páčka stěračů

Signalizace změny jízdního pruhu

Když je spínač zapalování v poloze "ON:'
přesunutím
páčky
nahoru nebo dolu
zapínáte ukazatele směru pro odbočování
doprava nebo doleva.

Normální provoz

čelního

a ostřikovačů

okna

Stěrače čelního

okna

PŘíKLAD

ukazatelů směru

PŘíKLAD
62J033

PŘíKLAD
62J032

Pro signalizaci posuňte páčku zcela nahoru nebo dolů. Jakmile odbočování dokončíte, páčka se automaticky vrátí do výchozí
polohy a ukazatele směru se vypnou.

Někdy, jako například při signalizaci změny
jízdního pruhu neotočíte volantem natolik,
aby se páčka automaticky vrátila do výchozí polohy. Proto je pro zvýšení vašeho
pohodlí možné páčku posunout pouze
částečně a páčku v této poloze přidržet
Jakmile páčku uvolníte, vrátí se do výchozí
polohy.

62J034

Chcete-Ii zapnout stěrače, přesuňte páčku
dolů, do jedné ze tří provozních poloh.
V poloze "INT" (pokud je ínstalována)
pracují stěrače s cyklovačem. Poloha "INT"
je velmi výhodná při jízdě v mlze .ne~o
mírném dešti. V poloze "LO" se sterace
pohybují plynule nízkou rychlostí. V poloze
"HIGH" se stěrače pohybují plynule
vysokou rychlostí. Chcete-Ii stěrače vypnout, přesuňte páčku zpět do polohy
"OFF".
Posuňte páčkU nahoru a přidržte ji v poloze
"MIST", stěrače se zapnou na plynulou nízkou rychlost
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Ostřikovač čelního

PŘíKLAD

I

I

okna

!

PŘíKLAD

1

j
!
I

62J 035

Pokud je páčka vybavená ovládáním "I NT
TIME" , otáčejte ovládací páčkou dopředu
nebo dozadu, čímž nastavíte přerušovanou
čínnost stěračů na požadovaný interval.

650268
62J036

Pokud chcete rozstříknout kapalinu ostři
na čelní okno, přitáhněte páčku
k sobě . Pokud nejsou stěrače již
zapnuté a vozidlo není vybaveno polohou
"INT", stěrače se automaticky zapnou na
nízkou rychlost.
kovače
směrem

A.

VÝSTRAHA

• Aby nedošlo k vytvoření ledu na
čelním okně za mrazivého počasí,
zapněte rozmrazování a zahřejte
čelní okno před a během používání
ostřikovače .

• Nedávejte

do zásobní nádržky
nemrznoucí chladicí
kapalinu motoru. Při stříknutí na
okno může silně zhoršit výhled
a také poškodit lak Vašeho vozidla.
ostřikovače
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UPOZORNĚNí
Aby nedošlo s poškození součástí
systému stěračů a ostřikovače, dodržujte následující pokyny:
• Nedržte trvale páčku ostřikovače
v zapnuté poloze, pokud nestříká
žádná kapalina, protože může dojít
k poškození motorku ostříkovače .
• Nepokoušejte se odstranit špínu ze
suchého okna pomocí stěračů, protože se tím může poškodit čelní
okno i lišty stěračů. Vždy navlhčete
okno ostřikovačem, dříve než zapnete stěrače.
• Dříve než zapnete stěrače , odstraň 
te z lišt led nebo zmrzlý sníh.
• Pravidelně kontrolujte hladinu kapaliny v nádržce ostřikovače . Při
nepříznivém počasí ji kontrolujte
častěji.

• Za chladného počasí naplňujte nádržku ostřikovače jen do 3/4, aby
v ní bylo dost místa pro expanzi
v případě, že by roztok zamrzl.

Spínač stěrače

a

ostřikovače

zadního okna
(pokud jsou instalovány)

Páka zámku pro naklápění
volantu (je-Ii ve výbavě)

PŘíKLAD
Stěrač

PŘíKLAD
64J037
62J0 37

Stěrač zadního okna zapnete otočením spínače stěrače zadního okna na konci páčky
dopředu do polohy "ON". Pokud je Vaše vozidlo vybaveno polohou NT', bude stěrač
zadního okna fungovat přerušovaně pokud
otočíte spínačem dopředu do polohy "INT".
Chcete-Ii stěrač zadního okna vypnout,
otočte spínačem dozadu do polohy "OFF".

"I

Když je stěrač zadního okna v poloze
"OFF", otočte spínačem dozadu a držte jej
v této poloze, a na okno bude stříkat kapalina ostřikovače . Během držení tohoto spínače bude stěrač automaticky v činnosti.

Páka zámku je umístěna pod sloupkem
řízení. Nastavení výšky volantu:
1)

Zatlačením páky zámku
sloupek řízení odemkne.

nahoru se

2) Nastavte volant do požadované výšky
a uzamkněte sloupek ř ízení tahem za
páku zámku směrem dolů .
3) Zkontrolujte správné zajištění volantu
v jeho poloze tím, že se jej pokusíte
posunout nahoru a dolů .

Když je stěrač zadního okna v poloze "ON",
otočte spínačem dopředu a držte jej v této
poloze, a na okno bude stříkat kapalina
ostřikovače.
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.A VÝSTRAHA
Nikdy se nepokoušejte nastavovat
výšku volantu v době, kdy je vozidlo
v pohybu, neboť byste mohli ztratit
kontrolu nad vozidlem.

{
j

Tempomat
(pokud je instalován)

I

I

CRUISE

)
52D113

Když stisknete spínač "MAIN", systém se
zapne a na sestavě přístrojů bude svítit
kontrolka "CRUISE".

SET
64J038

Systém tempomatu Vám umožňuje udržovat plynulou rychlost bez nutnosti používat
sešlápnutý pedál plynu. Ovládací prvky
pro ovládání systému tempomatu se nacházejí na volantu. Tempomat můžete
používat při rychlosti asi 40 kmIh (25 mph)
a vyšší.

A.

VÝSTRAHA

Aby se předešlo ztrátě kontroly nad
vozidlem, nepoužívejte tempomat při
jízdě v hustém dopravním provozu,
na kluzkých nebo klikatých silnicích
nebo při jízdě z prudkého svahu.

65D474

Pokud je rychlost vozidla regulovaná systémem tempomatu, na sestavě přístrojů
bude svítit kontrolka "SET".

I

Ij

I

j

)
j
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Pro nastavení tempomatu na vyšší rychlost použijte některý z následujících postupů:

• Držte stisknutý spínač "RES/ACC" (4).
Rychlost vozidla se bude plynule zvyšovat. Když spínač uvolníte, bude udržována tato nová rychlost.
Pomocí plynového pedálu zrychlete na
požadovanou rychlost a stiskněte spínač
"SET/COAST" (3). Bude udržována tato
nová rychlost.

(4)---\--\

(1)

(2)

(3)--f--fI

Zrušení
64J039

Nastavení stálé rychlosti
Stisknutím spínače "MAIN" (1) zapněte
tempomat. Zrychlete na požadovanou rychlost a stiskněte spínač "SET/COAST" (3).
Odstraňte nohu z plynového pedálu, a nastavená rychlost bude udržována.
Při zapnutém tempomatu můžete za
účelem předjíždění zvýšit rychlost pomocí

plynového pedálu. jakmile odstraníte nohu
z pedálu, vozidlo se vrátí na nastavenou
rychlost.
Změna

stálé rychlosti

Pro nastavení tempomatu na pomalejší
rychlost držte spínač "SET/COAST" (3)
dokud vozidlo nezpomalí na požadovanou
rychlost, a potom spínač uvolněte. Bude
udržována tato nová rychlost.

Pro zrušení činnosti tempomatu použijte
jeden z následujících postupů:
Mírně sešlápněte brzdový pedál nebo
pedál spojky, nebo stiskněte spínač
"CANCEL" (2). Činnost tempomatu bude
zrušena až do té doby, dokud znovu
nenastavíte stálou rychlost stisknutím
spínače "SET/COAST" (3) nebo spínače
"RES/ACC" (4).
• Stiskněte spínač "MAIN" (1). Činnost
tempomatu bude zrušena až do té doby,
dokud znovu nezapnete systém stisknutím spínače "MAIN" (1) nebo znovu
nenastavíte stálou rychlost stisknutím

•

"Obnoveni"
rychlosti

dříve

nastavené

Po zrušení činnosti tempomatu bez vypnutí spínače "MAIN" (1) můžete obnovit dříve
nastavenou rychlost držením spínače
"RES/ACC" (4) po dobu asi jedné sekundy.
Když tento spínač uvolníte, vozidlo zrychlí
na dříve nastavenou rychlost a bude jí
udržovat.
POZNÁMKA:
Pokud je vypnutý spínač "MAIN" (1), nastavená rychlost v paměti se vymaže
a nebude možné použít funkci obnovení
nastavené rychlosti (Resume). V tomto pří
padě znovu nastavte Vaší STÁLOU
rychlost.

spínače "SET/COAST" (3).

Činnost tempomatu se také zruší v přípa
že rychlost vozidla klesne pod 40 kmIh
(25 mph).

dě,
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Houkačka

l

Dálkové ovládání
audiosystému (je-Ii ve

PŘíKLAD

výbavě)

na tom , zda je ve
nikoliv.

výbavě navigační

systém

či

Pro vozidlo bez navigačního systému
Ovládání hlasitosti :
• Pro zvýšení hlasitosti stiskněte horní
část spínače (1).
• Pro snížení hlasitosti stiskněte dolní část
spínače (1).
• Pro vypnutí zvuku (mute) stiskněte
spínač (2).

Pro volbu režimu (AM1 , AM2 , FM1 , FM2
nebo CD) stiskněte spínač (3).
Audiosystém můžete také zapnout stisknutím spínače (3).

64J040

Chcete-Ii použít houkačku, stiskněte tlačít
ko na volantu. Houkačka bude znít při
jakékoliv poloze klíče ve spínací skříňce.

( 2 ) - -7----..

Pro změnu rádiové stanice/volby na CD:
• Pro vyhledávání rádiové stanice s vyšší
frekvencí nebo pro přechod na další
skladbu na CD stiskněte horní část
spínače (4).
• Pro vyhledávání rádiové stanice s nižší
frekvencí nebo pro přechod na před
chozí skladbu na CD stiskněte dolní část
spínače (4).

r++--(3)

(1)--+-----\"-\-\-

-

(4)

Pro vozidlo s navigačním systémem
používání spínačů na volantu
vyhledejte v níže uvedené tabulce.

Způsob
64J041

Základní funkce audiosystému můžete
ovládat pomocí spínačů na volantu . Způ
sob používání spínačů se liší v závislosti
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Spínač

(1) (+)

(1)

H

(2)

(3)

Ovládání

spínače

Režim
Navigace

Tuner

Přehrávač

CD

Stiskněte

krátce

zvýšení hlasitosti

zvýšení hlasitosti

zvýšen í hlasitosti

Stiskněte

dlouze

rychlé zvýšení hlasitosti

rychlé zvýšení hlasitosti

rychlé zvýšení hlasitosti

Stiskněte

krátce

snížení hlasitosti

snížení hlasitosti

snížení hlasitosti

Stiskněte

dlouze

rychlé snížení hlasitosti

rychlé snížení hlasitosti

rychlé snížení hlasitosti

Stiskněte

krátce

V POŘÁDKU (proveďte)

Stiskněte

dlouze

opakování poslední zprávy

Stiskněte

krátce

Stiskněte

dlouze

Stiskněte

krátce

zvolení horního navigačního
menu

vyhledávání rádiové stanice
s vyšší frekvencí

přesun dopředu

Stiskněte

dlouze

rychlé zvolení horního
navigačního menu

vyhledávání rádiové stanice
s vyšší frekvencí po sobě

rychlý

Stiskněte

krátce

zvolení dolního navigačního
menu

vyhledávání rádiové stanice
s nižší frekvencí

Stiskněte

dlouze

rychlé zvolení dolního
navigačního menu

vyhledávání rádiové stanice
s nižší frekvencí po sobě

(4) (1\)

(4) (v )

předvolba

přepnutí

rádia nahoru

prohledávací funkce tuneru
přepnutí

na skladbu 1

prohledávání skladby

na režim tuneru nebo režim CD

přepnutí

na režim navigace
na další

skladbu
přesun ve skladbě
dopředu

návrat na
rychlý

předchozí

přesun

ve
dozadu

skladbu

skladbě
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PŘíSTROJOVÁ DESKA

PŘíSTROJOVÁ DESKA
Přístrojová

deska ................................................................ 3-1
Sestava přístrojů ................................................................. 3-2
Výstražné a informační kontrolky ...................................... 3-3
Indikátor polohy voliče automatické převodovky
•
Oe-Ii ve výbavě) ................................................................... 3-11
Rychloměr/Celkové počítadlo kilometrů/Denní počítadlo

kilometrů/Regulace osvětlení měřicích přístrojů

............. 3-12
(pokud je instalován) ...................................... 3-15
Palivoměr ............................................................................. 3-15
Teploměr chladicí kapaliny ................................................ 3-16
Spínač výstražných světel ................................................. 3-16
Spínač "ESP OFF" (pokud je instalován) ......................... 3-16
Spínač vyhřívání zadního okna a vyhřívání vnějších
zpětných zrcátek (pokud je instalováno) .......................... 3-11
Regulátor sklonu světlometů (je-Ii ve výbavě) ................. 3-18
Přepínač osvětlení přístrojů Oe-Ii ve výbavě) ................... 3-18
Spínač předních světel do mlhy Osou-Ii ve výbavě) ........ 3-19
Spínač ostřikovače světlometů (je-Ii ve výbavě) .............. 3-19
Spínač rozdělovací převodovky (pro 5dveřový model) ... 3-20
Odkládací schránka v přístrojové desce .......................... 3-20
Informační displej (pokud je instalován) .......................... 3-20
Hodiny (pokud jsou instalovány) ....................................... 3-22
Kontrolka pro odrazování zlodějů ..................................... 3-22
Systém topení a klimatizace .............................................. 3-23
Systém topení ...................................................................... 3-24
Automatický systém topení a klimatizace
(Regulace klimatu) .............................................................. 3-27
Otáčkoměr

50G406

,,

PŘíSTROJ OVÁ DESKA
Přístrojová deska
1. Přístrojový panel
2. Spínač zapalování
3. Spínač světel/ukazatelů směru
a spínač regulace jasu osvětlení
4. Spínač stěrače a ostřikovače čelního
okna/Spínač stěrače a ostřikovače
zadniho okna
5. Spínač výstražných světel
6. Ostatní spínače
(pokud jsou instalovány)
7. Ovládací panel topení/Ovládací panel
regulace klímatizace
8. Audiosystém Ue-li ve výbavě)
9. Informační displej
1O. Středový ventilační otvor
11. Boční ventilační otvory
12. Boční odmrazovač
13. Odkládací schránka v přístrojové
desce
14. Airbag spolujezdce
15. Pojistková skříňka
16. Uvolňovací prvek kapoty

)

I

PŘíKLAD
Pravostranné
11

I

řízení

14

12

10

8 3 nebo 4

9

12

3 nebo 4

11

I

!
1

13
Levostranné

5

2

7

6

16

15 6

řízení

11

312

6 15

16

4 8

2

7

9

6

10

14

5

12 11

13
64J042
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PŘíSTROJOVÁ DESKA
Přístrojový panel
1. Rychloměr
2. Celkové počítadlo kilometrů/denní
3.

počítadlo kilometrů
Volič celkového počítadla kilometrů/
denního počítadla kilometrů a ovládací knoflík osvětlení měřicích přístrojů
Otáčkoměr

PŘíKLAD

4

7

5

4.
5. Palivoměr
6. Teploměr chladicí kapaliny
7. Varovné a informační kontrolky

7

2

7

3

6

64J245

3-2

PŘíSTROJOVÁ DESKA

Výstražné a
kontrolky

informační

na brzdovém systému. Pokud k tomu dojde,
byste:

měli

1)

výstražná kontrolka brzd

zastavit mimo

A

silniční

provoz.

VÝSTRAHA

Pamatujte, že brzdná dráha může být
delší, a že budete možná muset pedál
sešlápnout větší silou a pedál se mů
že propadnout níž než normálně .

(CD)
BRAKE
650477

Pro kontrolu funkce této kontrolky jsou tři
různé postupy závisející na specifikaci
vozidla.
1) Kontrolka se krátce rozsvítí, pokud je
klíč v zapalování otočen do polohy "ON"
nebo "START".
2) Kontrolka se rozsvítí, když je zatažena
parkovací brzda při zapnutém zapalování do polohy "ON".
3) Kontrolka se rozsvítí, pokud jsou splně
ny obě výše uvedené podmínky nebo
každá zvlášť.
Kontrolka se také rozsvítí, když hladina brzdové kapaliny ve vyrovnávací nádržce poklesne pod stanovenou výši.
Kontrolka by měla zhasnout po nastartování motoru a úplném povolení parkovací brzdy, pokud je hladina brzdové kapaliny ve
vyrovnávací nádržce dostatečně vysoko.
Pokud se výstražná kontrolka brzd rozsvítí
za jízdy, znamená to, že je nějaká závada
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Opatmě

2)

Přezkoušet brzdy tak, že se opatrně
rozjedete a zase zastavíte na okraji
silnice.
- Zjistíte-Ii , že můžete bezpečně pokračovat, dojeďte opatrně nízkou rychlostí do nejbližšího servisu, kde Vám brzdy opraví nebo
- nechte vozidlo odtáhnout do nejbližšího servisu.

A

VÝSTRAHA

Pokud se splní některá z níže uvedených podmínek, měli byste okamžitě
navštívit Vašeho dealera SUZUKI
a nechat si prohlédnout brzdy.
• Když výstražná kontrolka brzd
nezhasne po nastartování motoru
a úplném odbrzdění parkovací brzdy.
• Když se výstražná kontrolka brzd
nerozsvítí při otočení spínače zapalování do polohy "ON" nebo
"START".
• Když se výstražná kontrolka brzd
rozsvítí kdykoliv za jízdy.

POZNÁMKA:
Protože systém kotoučových brzd je samostavný, hladina kapaliny postupně klesá,
úměrně opotřebení brzdových destiček.
Doplňování hladiny brzdové kapaliny v nádržce patří k normálním úkonům pravidelné údržby

Kontrolka protiblokovacího systému
brzd (ABS) (pokud je instalován)

(8)
650529

Při

zapnutí zapalování do polohy "ON" se
tato kontrolka krátce rozsvítí z důvody kontroly, zda je tato kontrolka v pořádku .
Pokud kontrolka zůstane svítit, případně
se rozsvítí za jízdy, může to signalizovat
poruchu ABS .
Pokud k tomu dojde:
1) Zastavte opatrně mimo silniční provoz.
2) Otočte klíč do polohy "LOCK" a následně znovu nastartujte motor.
Pokud se kontrolka rozsvítí a následně
zhasne, je systém v pořádku. Pokud však
zůstane rozsvícená, signalizuje to nějakou
poruchu v brzdovém systému.
Pokud kontrolka brzdové soustavy a kontrolka systému ABS zůstanou svítit nebo
pokud se současně rozsvítí za jízdy,

.

,
I

PŘíSTROJOVÁ DESKA
systém ABS je vybaven systémem kontroly brzdného účinku zadních brzd (funkce regulátoru brzdného tlaku) a znamená
to poruchu systému kontroly brzdného
účinku a systému ABS.
Pokud jakákoliv situace nastane, nechte
systém zkontrolovat u Vašeho dealera
SUZUKI.
Pokud přestane systém ABS fungovat,
bude pracovat pouze konvenční brzdová
soustava, bez systému ABS.

Kontrolka SUP
(pokud je instalována)

Výstražná kontrolka "ESP"
(Elektronický stabilizační program)
Oe-Ii ve výbavě)

ESP
66J033

ESp® je registrovanou obchodní značkou
DaimlerChrysler AG .
Tato kontrolka bliká, pokud je aktivován
jeden ze systémů ESp® kromě ABS .
Pokud tato kontrolka bliká, jeďte opatrně .
Při zapnutí zapalování do polohy "ON" se
tato kontrolka krátce rozsvítí z důvody kontroly, zda je tato kontrolka v pořádku.
Pokud tato kontrolka zůstane svítit nebo se
rozsvítí během jízdy a zůstane svítit, může
se jednat o závadu na systémech ESp®
(kromě ABS). Nechte systém prohlédnout
u autorizovaného dealera SUZUKI.

66J031

Při zapnutí zapalování do polohy "ON " se
tato kontrolka krátce rozsvítí z důvody kontroly, zda je tato kontrolka v pořádku .
Pokud tato kontrolka zůstane svítit nebo se
rozsvítí během jízdy, může se jednat
o závadu na systémech ESp® (kromě
ABS). Nechte systém prohlédnout u autorizovaného dealera SUZUKI.

Podrobnosti o systémech ESp® jsou
uvedeny v části "Elektronický stabi!iza,čn[
program (ESp®)" v kapitole "OVLADANI
VOZIDLA".

Podrobnosti o systémech ESp® jsou
uvedeny v části "Elektronický stabilizační
program (ESp®)" v kapitole "OVLÁDÁNI
VOZIDLA".

Systémy ESp® nemohou zabránit
nehodám. Vždy jeďte opatrně.
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l
ABS) automaticky zapnou a kontrolka
zhasne.

Kontrolka "ESP OFF"
(pokud je instalována)

Podrob~~sti. o systémech ESp® jsou uvedeny v castl <§\Elektronický stabilizační proR
gram (ESp )" v kapitole OVLÁDÁNí
VOZIDLA".
"

ESP

OFF

Kontrolka tlaku oleje

I

UPOZORNĚNí
• Necháte-Ii běžet dál motor když
svítí tato kontrolka, můž~ dojít
k vážnému poškození motoru.
• Nespoléhejte na kontrolku tlaku
olc;je, že V~m bude indikovat, kdy
mate doplmt olej. Kontrolujte pravidelně hladinu motorového oleje.

66J 032

Při

zapnutí zapalování do polohy "ON" se
tato kontrolka krátce rozsvítí z důvody kon troly, zda je tato kontrolka v pořádku.
Při stisknutí spínače "ESP OFF" za účelem
vypnutí systémů ESp® (kromě ABS) se
rozsvítí kontrolka "ESP OFF" a zůstane
svítit.

POZNÁMKA:
• Pokud je rychlost vozidla vyssl než
přibli~ně 30 kmih (19 mph), systémy
ESP® (kromě ABS) se zapnou automatickya kontrolka zhasne.
• Při otočení spínačem rozdělovací převo
dovky " Ue-li ve výbavě) do polohy ,, 4L
LOCK se systémy ESp® (kromě ABS)
automaticky zruší. Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit.
Pokud jsou systémy ESP® nepřetržitě
v činno~ti např. při jízdě na kluzkých
vozovkach, mohou se dočasně zrušit
funkce řízení trakce systémů ESP®, aby
se zabránilo přehřátí brzdových destiček, a rozsvítí se kontrolka. Po uplynutí
krátké doby se systémy ESp® (kromě
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Kontrolka dobíjeni

50G051

Tat? ~ontrolka se roz~vítí po zapnutí zapalov~m, do polohy "ON ' a zhasne po nastartovam motoru. Kontrolka se rozsvítí a zů
stane svítit, pokud je nedostatečný tlak
oleje v motoru . Pokud se tato kontrolka
roz.svítí za jízdy, co nejdříve zastavte a vypnete motor.
Překc;>ntrolujte h~adinu oleje a pokud je to
nutne, olej doplnte. Pokud je oleje dostatek, musí Váš dealer SUZUKI překontrolo
vat systém mazání, dříve než budete
vozidlo dále používal.

50G052

~ontrolka se rozsvítí po zapnutí zapalov~n~ do polohy "ON " a zhasne po nastartovam motoru. Kontrolka se rozsvítí a zů
stane svítit, pokud je nějaká závada

Tat?

v systému dobíjení baterie. Jestliže se tato
kontrolka rozsvítí za jízdy, nechte si
okamžitě
u Vašeho dealera SUZUKI
překontrolovat systém dobíjení.

I
I

I
I
I
I
I

I

-------

---

--------------------

PŘÍSTROJOVÁ DESKA
připomenutí
bezpečnostního pásu
(je-Ii ve výbavě)

Kontrolka

Kontrolka motoru

Kontrolka "AIRBAG"
(pokud je instalována)

650530
63J030
60G049

Pokud si řidič nezapne bezpečnostní pás,
tato kontrolka se rozsvítí a/nebo rozbliká.
Podrobnosti o připomenutí bezpečnost
ního pásu najdete v části "Bezpečnostní
pásy a dětské zádržné systémy" v kapitole
"PŘED JíZDOU"_

Při zapnutí zapalování do polohy "ON" se
tato kontrolka rozsvítí na několik sekund
nebo bliká z důvodu kontroly, zda je tato
kontrolka v pořádku.

Pokud se kontrolka trvale rozsvítí, lze
předpokládat poruchu systému airbagů
nebo předpínačů bezpečnostních pásů

(pokud jsou instalovány).

A. VÝSTRAHA
Pokud při otočení klíče ve spínacl
zapalování do polohy "ON" nezabliká
kontrolka "AIRBAG" nebo se krátce
nerozsvítí, případně svítí déle než
10 sekund nebo se rozsvítí za jízdy,
lze předpokládat poruchu systému
airbagů a předpínačů bezpečnost
ních pásů (pokud jsou instalovány).
V takovém případě nechte oba systémy prohlédnout u autorizovaného
dealera SUZUKI.

Vaše vozidlo má počítačem řízený systém
řízení emisí. Na přístrojové desce je umístěna kontrolka závady, která oznamuje, že
je nutné seřídit systém kontroly emisí.
Kontrolka závady se rozsvítí, když se
zapne spínač zapalování do polohy "ON"
nebo "START" a zhasne po nastartování
motoru.
Když se tato kontrolka rozsvítí za běhu
motoru, znamená to, že je nějaká závada
v systému řízení emisí. Nechte si závadu
opravit u Vašeho dealera SUZUKI.
Pro vznětový motor
Pokud tato kontrolka bliká při běžícím
motoru, snižte otáčky motoru do takové
míry, aby kontrolka přestala blikat.
Co možno nejdříve si nechte závadu
opravit u Vašeho dealera SUZUKI.
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I

~

Varovná kontrolka nízkého stavu
paliva

UPOZORNĚNí

Výstražná kontrolka vstřikování
(Pro model se vznětovým motorem)

Další jízda s vozidlem, pokud svítí
kontrolka motoru, může způsobit
trvalé poškození systému řízení emisí
a kromě toho se může zvýšit
spotřeba a snížit výkon vozidla.

Kontrolka imobilizéru
(pokud je instalována)

I
54G343

64J256

Po otočení klíče ve spínací skříňce do
polohy "ON" se tato kontrolka rozsvítí,
abyste si mohli ověřit, zda je kontrolka
v pořádku. Pokud tato kontrolka bliká , když
je klíč zapalování v poloze "ON", znamená
to pravděpodobně poruchu v systému imobilizéru. Nechte vozidlo prohlédnout u Vašeho dealera SUZUKI.

okamžitě

POZNÁMKA:
Rozsvícení kontrolky se může lišit podle
jízdních podmínek (například při jízdě ve
stoupání či klesání nebo při průjezdu zatáč
kou), protože se palivo v nádlŽi přelévá .

Kontrolka žhavení
(Pro model se vznětovým motorem)

60A543

Je-Ii teplota chladicí kapaliny příliš nízká,
rozsvítí se tato kontrolka při otočení klíče
v zapalování do zapnuté polohy a zhasne
po zahřátí žhavících svíček na teplotu
postačující pro start motoru.
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I
i

Pokud se tato kontrolka rozsvítí,
doplňte palivovou nádrž.

~n.bO~

ii

81A208

Při

zapnutí zapalování do polohy "ON" se
tato kontrolka rozsvítí na několik sekund
z důvodu kontroly, zda je tato kontrolka
v pořádku. Pokud se tato kontrolka rozsvítí
během jízdy, je závada v systému vstřiko
vání. Nechte vozidlo prohlédnout u Vašeho
dealera SUZUKI.

I

I
I

I

I

I

PŘíSTROJOVÁ DESKA
Výstražná kontrolka červené
"STOP"
(Pro model se vznětovým motorem)

Výstražná kontrolka palivového
filtru
(Pro model se vznětovým motorem)

81A207

Při

zapnutí zapalováni do polohy "ON" se
tato kontrolka rozsvítí na několik sekund
z důvodu kontroly, zda je tato kontrolka
v pořádku.
Pokud se tato kontrolka rozsvítí během jízdy, signalizuje , že se motor přehřívá. V takovém případě postupujte podle pokynů
pro přehřívání motoru v části "POMOC
V NOUZI".
Když se tato kontrolka rozsvítí a motor se
automaticky vypne, znamená to, že je ně
jaká závada v systému vstřikování. Co
možno nejdříve si nechte závadu opravit
u Vašeho dealera SUZUKI.

60A54 1

Při

zapnutí zapalování do polohy "ON" se
tato kontrolka rozsvítí na několik sekund
z důvodu kontroly, zda je tato kontrolka
v pořádku . Pokud se tato kontrolka rozsvítí
během jízdy, může se jednat o výskyt vody
v palivovém filtru. Co možno nejdříve vodu
vypusťte . Podrobnosti o vypouštění vody
vyhledejte v části "Palivový filtr" v kapitole
"KONTROLA A ÚDRŽBA".

z důvodu kontroly, zda je tato kontrolka
v pořádku . Pokud se tato kontrolka rozsvítí
během jízdy, je filtr sazí vznětového motoru
téměř ucpaný. Za účelem regenerování filtru sazí vznětového motoru doporučujeme ,
abyste po dobu asi 30 minut jeli s vozidlem
průměrnou rychlostí 75 kmIh (47 mph) tak
dlouho, dokud kontrolka nezhasne.
Po dokončení regenerace filtru sazí vzně
tového motoru Vaší jízdou zhasne výstražná kontrolka (DPF).
Podrobnosti o DPF vyhledejte v části "Filtr
sazí vznětového motoru" v kapitole "OVLÁDÁNí VOZIDLA".

Výstražná kontrolka

otevřených

dveří

Výstražná kontrolka filtru sazí
vznětového motoru (OPF)
(Pro model se vznětovým motorem)
54G 391

Tato kontrolka zůstane svítit, dokud nebudou kompletně zavřeny všechny dveře.

64J244

Při zapnutí zapalování do polohy "ON" se
tato kontrolka rozsvítí na několik sekund
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Kontrolka "POWER"
(pokud je instalována)

Kontrolka "CRUISE"
(pokud je instalována)

CRUISE

Nechte vozidlo prohlédnout u Vašeho dealera SUZUKI.

Výstražná kontrolka systému
automatického sklonu světlometů
(je-Ii ve výbavě)

POWER
5201 13

6 0A297

zapnutém tempomatu bude tato kontrolka svítit.

Po otočení klíče ve spínací skříňce do
polohy "ON" se spínačem voliče režimu
"power" v poloze "OFF" se tato kontrolka
krátce rozsvítí, abyste si mohli ověřit, zda
je kontrolka v pořádku. Po otočení klíče ve
spínací skříňce do polohy "ON" se spínačem zapalování v poloze "ON" se tato kontrolka rozsvítí a zůstane svítit.

Při

Kontrolka "SET"
(pokud je instalována)

SET

Výstražná kontrolka
(je-Ii ve výbavě)

převodovky

650474

Pokud je rychlost vozidla regulovaná systémem tempomatu , bude tato kontrolka svítit.

81A262

Při

zapnutí zapalování do polohy "ON" se
tato kontrolka rozsvítí na několik sekund
z důvodu kontroly, zda je tato kontrolka
v pořádku . Pokud tato kontrolka bliká, jedná
se o problém v systému převodovky.
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64J04 6

Po otočení klíče ve spínací skříňce do polohy "ON" se tato kontrolka krátce rozsvítí ,
abyste si mohli ověřit, zda je kontrolka
v pořádku .
Pokud se tato kontrolka rozsvítí, je závada
v systému automatického sklonu světlo
metů . Nechte si závadu opravit u Vašeho
dealera SUZUKI.

PŘíSTROJOVÁ DESKA
Kontrolka systému dálkově
ovládaného startování
(pokud je instalováno)

Kontrolky

ukazatelů směru

Kontrolka

osvětlení

::D()~
50G055

62J041

Když na vozidle se systémem dálkově ovládaného startování stisknete spínač zapalování, rozsvítí se tato kontrolka modře nebo
červeně. Pokud se tato kontrolka rozsvítí
modře, můžete otočit spínačem zapalování
bez použití klíče zapalování. Pokud se tato
kontrolka rozsvítí červeně , nemůžete otočit
spínačem zapalování bez použití klíče zapalování. Podrobnosti najdete v části "Spínač zapalování" v kapitole "OVLÁDACí
PRVKY SLOUPKU ŘíZENí".
Pokud tato kontrolka bliká červeně, upozorVás, že se dálkový ovladač nenachází
ve vozidle . Podrobnosti najdete v části "Systém dálkově ovládaného startování" v kapitole "PŘED JíZDOU".

Když zapnete ukazatele směru doleva
nebo doprava, bliká příslušná zelená šipka
na přístrojové desce současně s ukazateli
směru. Když zapnete výstražná světla,
blikají obě šipky současně se všemi ukazateli směru.

Kontrolka dálkových

64J045

Tato kontrolka se rozsvítí při spínači světel
v druhé nebo třetí poloze se spínačem
zapalování v poloze "ON".

Kontrolka zadního

světla

do mlhy

světel

~D

ňuje

-- -

54G491

Kontrolka zadního světla do mlhy se rozsvítí, když rozsvítíte zadní světlo do mlhy.
50G056

Tato kontrolka se rozsvítí spolu s dálkovými
světly.
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Pokud kontrolky (všechny kontrolky) nadále blikají , jedná se o problém v systému
rozdělovací převodovky a měli byste nechat Vaše vozidlo prohlédnout u autorizovaného dealera SUZUKI.

Kontrolky režimu 4WD
(pro 5dveřový model)

Indikátor polohy voliče
automatické převodovky
(je-Ii ve výbavě)
PŘíKLAD

4L
(1)

(2)

(3)

64J044

Tyto kontrolky ukazují provozní režim
4WD, jak je uvedeno níže. Po otočení klíče
ve spínací skříňce do polohy "ON" se tyto
kontrolky krátce rozsvítí, abyste si mohli
ověřit, zda jsou kontrolky v pořádku.
(1): Neutrál
(2): Režim uzávěrky centrálního diferenciálu vysokého rozsahu pohonu čtyř kol
(2) a (3): Režim uzávěrky centrálního diferenciálu nízkého rozsahu pohonu čtyř kol
Žádné kontrolky : Režim vysokého rozsahu
pohonu čtyř kol
Podrobnosti vyhledejte v části "Používání
spínače r9zd,ěl9vací převodovky " v kapitole "OVLADANI VOZIDLA",

3-11

t

P
R
N
D
3
2
L

64J047

Když je zapnuto zapalování v poloze "ON",
tento indikátor ukazuje polohu voliče automatické převodovky.

PŘíSTROJOVÁ DESKA
Rychloměr/Celkové počítadlo

kilometrů/Denní počítadlo
kilometrů/Regulace osvětlení
měřicích přístrojů

Rychloměr
Rychloměr ukazuje

Typ 1
rychlost vozidla v km/ho

počítadlo kilometrů/denní
počítadlo kilometrů
Pokud je klíč v zapalování v poloze

Celkové

"ON",
na displeji je zobrazen celkový nebo denní
počet ujetých kilometrů . Počítadlo celkem
ujetých kilometrů zaznamenává celkovou
vzdálenost, kterou vozidlo ujelo. Počítadlo
denních kilometrů můžete použít ke zjišťo
vání vzdálenosti , ujeté na kratších cestách
nebo mezi doplňováním paliva.

UPOZORNĚNí
počítadlo celkem ujetých
kilometrů a provádějte podle něj jed-

Sledujte

(1 )

(2)

(3)
64J048

(1) Rychloměr
(2) Celkové počítadlo kilometrů/Denní počítadlo kilometrů (Isignalizace intenzity

notlivé úkony pravidelné údržby.
Pokud se některé servisní úkony
neprovedou po stanoveném počtu
ujetých kilometrů, může dojít k nadměrnému opotřebení nebo i poškození některých částí.

~)

(~

IL___:_a_a_G~'1 ~ ILOO_ __1_G_'O_'._2~1

(C)

[mJ

2

:aa I
64J049

Pokud je klíč v zapalování v poloze "ON",
na displeji jsou zobrazeny tři typy signalizace; celkové počítadlo kilometrů (A),
denní počitadlo kilometrů A (B) a denni
počítadlo kilometrů B (C). Přepínání mezi
jednotlivými režimy se provádí krátkými
stisky tlačítka (3).

osvětlení měřicích přístrojů)

(3) Typ 1
Volič celkového počítadla kilometrů/
denního počítadla kilometrů a ovládací knoflík osvětlení měřicích přístrojů

Typ 2
Volič

celkového počítadla kilometrů/den
počítadla kilometrů, ovládací knoflík
osvětlení měřicích přístrojů a vypínací
knoflík osvětlení měřicích přístrojů
ního

POZNÁMKA :
Typ 1 je vybavený vypínačem osvětlení pří
strojů na přístrojové desce a Typ 2 jej nemá.
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I

j

Typ 2
(A)

I_

",nn) ~
11..11..11..1 ' - - V

L -_ _ _ _ _ _ _ _

~

(B)
[Kl

1

","

~
11..11..1.1..

L -_ _ _ _ _ _ _ _

I

~

I
(C)

2:0.0
64J049

64J204

64J205

Když je zapnuto zapalování v poloze "ON"
se spínačem osvětlení v poloze OFF, ukazuje displej tři typy signalizace; celkové
počítadlo kilometrů (A), denní počítadlo
kilometrů A (8) a denní počítadlo kilometrů
8 (C). Přepínání mezi jednotlivými režimy
se provádí krátkými stisky tlačítka (3).

Když je spínač zapalování otočen do
polohy "ON" a spínač osvětlení otočen do
druhé nebo třetí polohy s vypínacím knoflíkem osvětlení přístrojů (3) otočeným proti
směru hodinových ručiček (poloha OFF),
zobrazí se na displeji čtyři typy signalizace;
celkové počítadlo kilometrů (A), denní
počítadlo kilometrů A (8), denní počítadlo
kilometrů 8 (C) a signalizaci intenzity
osvětlení měřicích přístrojů (D). Přepínání
mezi jednotlivými režimy se provádí krátkými stisky tlačítka (3). Když signalizace
ukazuje (D), můžete regulovat intenzitu
osvětlení měřicích přístrojů. Podrobnosti
o tom, jak snižovat nebo zvyšovat intenzitu
osvětlení měřicích přístrojů, jsou uvedené
v části "Regulace osvětlení měřicích
přístrojů" níže.

Delším stiskem tlačítka (3) cca 2 sekundy
se nuluje dílčí počítadlo kilometrů.

I
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PŘíSTROJOVÁ DESKA
Regulace o světle n í měřicích příst rojů
K dispozici jsou dvě metody ovládán í
osvětlení měřicích přístrojů .

Typ 2

Typ 2

000001~1

0 0 001

' - - -- --

Typ 1

--'

{NOj"~" ~ Ir---V-o-o-o---,I
Tiskněte dále

~_

_o ~
I

,---I_

V
_

00_I

(Nejtmavší)

(3)

(3)
520248

64J206

Když displej ukazuje intenzitu osvětlení
(D), můžete snižovat nebo zvyšovat intenzitu osvětlení měřicích přístrojů .

Když je spínač zapalování otočen do
polohy "ON" a spínač osvětlení otočen do
druhé nebo třetí polohy, osvětlení přístrojů
se ztlumí. Pokud otočíte volicím knoflíkem
(3) ve směru hodinových ručiček, ztlumený
stav se zruší. Pokud otočíte volícím knoflíkem (3) proti směru hodinových ručiček,
bude ztlumený stav udržován.

64J206

Když je spínač zapalování otočen do polohy "ON" a spínač osvětlení otočen do druhé nebo třetí polohy s vypínačem osvětlení
přístrojů na přístrojové desce ve vypnutém
(O FF) stavu , můžete snižovat nebo zvyšovat intenzitu jasu osvětlení měřicích pří
strojů otáčením ovládacího knoflíku (3). Při
otáčení knoflíkem (3) proti směru hodinových ručiček se intenzita jasu osvětlení
snižuje, a otáčením knoflíku (3) ve směru
hodinových ručiček se zvyšuje .

změnit jas osvětlení měřicích
přístrojů, pokračujte v držení stisknutého

Chcete-I i

ovládacího knoflíku (3) . Signalizace se
bude měnit tak, jak je vidět na obrázku .
Osvětlení se bude ztmavovat a potom se
navrátí do nejjasnějšího stavu v okamžiku,
kdy dosáhne nejtmavšího stavu.

Vozidlo tohoto typu je má také vypínačem
osvětlení přístrojů na přístrojové desce. Viz
"Vypínač osvětlení přístrojů " v této části .
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Palivoměr

Otáčkoměr

(pokud je instalován)

~

PŘíKLAD

F

(1)

POZNÁMKA:
Rozsvícení kontrolky rezervy paliva (1) se
může
lišit podle jízdních podmínek
(například při jízdě ve stoupání či klesání
nebo při průjezdu zatáčkou), protože se
palivo v nádrži přelévá.
Symbol (2) indikuje, že dvířka plnicího hrdla palivové nádrže se nacházejí na pravé
straně vozidla.

64J052
64J051

Otáčkoměr ukazuje rychlost otáčení
ru v otáčkách za minutu.

moto-

UPOZORNĚNí
Nikdy

nepřetáčejte

motor tak, aby se
dostala do čer
vené oblasti, protože by mohlo dojít
k vážnému poškození motoru.
ručička otáčkoměru

Tento přístroj ukazuje přibližné množství
u
paliva v nádrži. "F znamená plnou nádrž
u
a "E prázdnou.
Pokud se tento ukazatel dostane na stupu
nici k "E (nikoliv písmeno "E co možno
nejdříve doplňte nádrž.
U

),

POZNÁMKA:
Ukazatel se nepatrně pohybuje v závislosti
na jízdních podmínkách (například při jízdě ve stoupání či klesání nebo při průjezdu
zatáčkou), protože se palivo v nádrži
přelévá.

Pokud se kontrolka rezervy paliva (1) rozsvítí, okamžitě doplňte palivovou nádrž.

1

I

I

I
~
I
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Teploměr

chladicí kapaliny

Spínač

výstražných

Spínač "ESP OFF"
(pokud je instalován)

světel

64J054

Stisknutím spínače zapnete výstražná svět
la. Budou současně blikat všechny čtyři
ukazatele směru a obě kontrolky. Výstražná
světla vypnete opětovným stisknutím spínače .
64J053

Když je zapnuto zapalování v poloze "ON",
tento přístroj ukazuje teplotu chladicí kapaliny motoru. Za normálních provozních podmínek má ručička zůstat v rozmezí normálních teplot mezi "H" a "C". Pokud se ručička
přibližuje k "H", signalizuje tím přehřívání
motoru. V takovém případě postupujte
podle pokynů pro přehřívání motoru v části
"Pomoc v nouzi".

UPOZORNĚNí
Pokračování v jízdě s přehřátým
motorem může způsobit závažné
poškození motoru.

Výstražná světla používejte při nouzovém
zastavení , nebo když je Vaše vozidlo
překážkou silničního provozu.

66J 039

ESp® je registrovanou obchodní značkou
DaimlerChrysler AG .
Spínač

"ESP OFF" se nachází na středu

přístrojového panelu. Pomocí tohoto spínače můžete zapínat nebo vypínat systémy

ESp® (kromě ABS).

Za účelem vypnutí systémů ESp® (kromě
ABS) stiskněte a podržte spínač "ESP
OFF", dokud nezhasne kontrolka "ESP
OFF".
Chcete-Ii zapnout všechny systémy ESp®,
stiskněte spínač "ESP OFF" znovu . Kontrolka "ESP OFF" zhasne.
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POZNÁMKA:
• Pokud je rychlost vozidla vyssl než
přibližně 30 kmih (19 mph), systémy
ESp® (kromě ABS) se zapnou automaticky
• Při otočení spmacem rozdělovací
převodovky (je-Ii ve výbavě) do polohy
,,4L LOCK" se systémy ESp® (kromě
ABS) automaticky zruší.
Pokud jsou systémy ESp® nepřetržitě
v činnosti např. při jízdě na kluzkých
vozovkách, mohou se dočasně zrušit
funkce řízení trakce systémů ESP®, aby
se zabránilo přehřátí brzdových destiček. Po upJ!nutí krátké doby se
R
systémy ESp (kromě ABS) automaticky zapnou a kontrolka "ESP OFF"
zhasne.
Podrobnosti o systémech ESp® jsou
uvedeny v čás!i "Elektronický stabi!iza,čn!
program (ESp®)" v kapitole "OVLADANI
VOZIDLA".

Spínač vyhřívání

I
\
j

zadního

okna a vyhřívání vnějších
zpětných zrcátek
(pokud je instalováno)

i

t

1

I

(1)
64J257

Je-Ii zadní okno zamlžené,
spínač.

stiskněte

tento

t

64J258

Pokud má vnější zpětné zrcátko značku
(2), je také vybaveno vyhříváním vnějších
zpětných zrcátek. Pokud stisknete spínač
(1), zapne se současně vyhřívání zadního
okna i vyhřívání vnějších zpětných zrcátek.

t

\

I

Jestliže je odmrazovač zapnutý, rozsvítí se
kontrolka. Odmrazovač funguje pouze
v případě, že je klíč ve spínací skříňce
v poloze "ON". Odmrazovač vypnete opě
tovným stisknutím spínače.

UPOZORNĚNí
Vyhřívání zadního
vnějších zpětných

okna a vyhřívání
zrcátek (pokud je
instalováno) má velkou spotřebu
elektrické energie. Nezapomeňte jej
proto vypnout, jakmile bude zadní
okno a zrcátka odmlžená.

f

1
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Regulátor sklonu světlometů
Oe-Ii ve výbavě)

I
I

Zatížení vozidla
Pouze

řidič

předním

sedadle)

Řidič + všichni cestující ,
bez nákladu
Řidič + všichni cestující ,

\

s nákladem

I

Řidič + náklad
(plné zatížení)

I

Přepínač osvětlení přístrojů

(je-Ii ve

výbavě)

O

Řidič + 1 cestující

(na

Poloha
regulátoru

O
1

2
3

ILLUMI
CANCEL
0000000
0000000
0000000
0000000

80G025

64J057

regulátoru se nastavuje
pOdle zatížení vozidla.
Následující tabulka ukazuje příslušnou
polohu regulátoru pro různé podmínky
zatížení vozidla.

Pokud je spínač osvětlení otočen do druhé
nebo třetí polohy se spínačem zapalování
v poloze "ON", sníží se jas pozadí informačního displeje a sestavy přístrojů .
Chcete-Ii se vrátit na normální jas pozadí,

Otáčením tohoto
sklon světlometů

stiskněte přepínač osvětlení přístrojů . Při
každém stisknutí spínače se spínačem
světel v druhé nebo třetí poloze se jas
pozadí přepne do normálního nebo ztlumeného jasu.
Pokud je spínač osvětlení po jeho vypnutí
otočen do druhé nebo třetí polohy, bude
jas pozadí na stejné úrovni, která byla
naposledy nastavena se spínačem osvět
lení v druhé nebo třetí poloze.
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Spínač předních světel

Spínač ostřikovače

do mlhy (jsou-Ii ve výbavě)

světlometů

(je-Ii ve

Spínač rozdělovací

výbavě)

I

~

převodovky

(pro

5dveřový

model)

I

I
~D

=~
-,*,

0000000
0000000
0000000
0000000

0000000
0000000
0000000
0000000

64J058

64J059

Přední světla do mlhy se rozsvítí po stisknutí spínače světel do mlhy, přičemž
spínač světel musí být nastaven do druhé
a/nebo třetí polohy. Jestliže je přední
světlo do mlhy zapnuté, rozsvítí se kontrolka nad spínačem.

Když je spínač zapalování v poloze "ON",
stiskněte spínač ostřikovače světlometů za
účelem umytí prosvětlovacích krytů svět
lometů. Kapalina ostřikovače se bude
rozstřikovat půl sekundy. Dle potřeby
stiskněte spínač znovu.

POZNÁMKA:
V některých zemích muze být ovládání
odlišné od výše uvedeného popisu podle
místních předpisů.

64J060

Spínač rozdělovací převodovky
na středu přístrojového panelu.

j

se nachází

Podrobnosti o tom, jak používat tento spíjsou uvedeny v části "Spínač rozdělo
vací převodovky" v kapitole "OVLÁDÁNí
VOZIDLA".
nač,
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1
,

i
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PŘíSTROJOVÁ DESKA
Informační

Hodiny a teploměr

displej
(pokud je instalován)

Odkládací schránka
v přístrojové desce

(a)(b)

PŘíKLAD
(a)(b)

(c)

(d)

(c)

Ce: <? l lč':031
ODEMKNOUT

~

~
I
\ ~

Co ( [ 12:031

----

H

c.? ~~ I

M

Bn

.l

.U lI/MX.

(2)

Bn
.U'/IIIud

~J

(~

(2)

(3)

(3)

ZAMKNOUT

64J062
64J065

Schránka se otevírá zatažením za rukojeť.
Zavírá se přitlačením dvířek , až západka
dvířka zajistí . Pokud je páčka západky
vybavená zámkem , odkládací schránka se
uzamyká vsunutím klíče a jeho otočením
po směru hodinových ručiček, a odemyká
se otočením klíče proti směru hodinových
ručiček .

A.

.? ·~ I

CL

D.P

(1)

(1 )

(d)

VÝSTRAHA

Nikdy nenechávejte za jízdy otevřená
dvířka odkládací schránky v přístro
jové desce. V případě nehody by
mohlo dojít k vážnému zranění.

64J06 1

(1)
(2)
(3)
(a)
(b)
(c)
(d)

Hodiny
Teploměr
Spotřeba

paliva
"H" tlačítko
"M" tlačítko
Značka námrazy
"DISP" tlačítko

Hodiny (1)
Hodiny jsou zobrazeny v případě , že je
spínač zapalování v poloze "ACC" nebo
"ON".
Nastavení hodin provedete následujícím
způsobem.

Pokud chcete nastavit hodiny, opakovaně stiskněte knoflík "H" (a) pro posun hodin vpřed. Pokud chcete, aby se hodiny
posunuly rychle vpřed, podržte stisknutý
knoflík "H" (a) po dobu cca 1 sekundy
a poté podržte knoflík potřebnou dobu.
Pokud chcete nastavit minuty, opakovaně stiskněte knoflík "M" (b) pro posun minut vpřed. Pokud chcete, aby se minuty
posunuly rychle vpřed, podržte stisknutý
knoflík "M " (b) po dobu cca 1 sekundy
a poté podržte knoflík potřebnou dobu.
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PŘíSTROJOVÁ DESKA
Typ A

Teploměr (2)
Teploměr ukazuje

venkovní teplotu v přípa
dě, že je spínač zapalování v poloze "ON".
Pokud se venkovní teplota blíží bodu
mrazu, rozsvítí se značka (c).
POZNÁMKA:
Teploměr nebude ukazovat aktuální venkovní teplotu při jízdě nízkou rychlostí
nebo pří stojícím vozidle.
Spotřeba

paliva (3)

Displej zobrazující spotřebu je možno pře
pínat tak, aby ukazoval okamžitou, nebo
průměrnou spotřebu palíva.
Také je možné zobrazování spotřeby vypnout.
Když je klíček zapalování v poloze ACC
nebo ON :
- displej ukazuje --.- pokud jste měli při poslední jízdě zvolenu okamžitou spotřebu .
Dokud se vůz nerozjede displej bude stále
zobrazovat -- .-.
- pokud jste měli při poslední jízdě navolenu průměrnou spotřebu, displej zobrazuje průměrnou spotřebu z poslední jízdy.
Poslední průměrnou spotřebu bude displej zobrazovat do doby, dokud její hodnotu nevynulujete.
Postup je uveden dále:
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63J080

Pokaždé když stisknete tlačítko "DISP" (d)
hodnota na displeji se změní následovně :
(e) Okamžitá spotřeba
(f) Průměrná spotřeba
(9) Bez zobrazení spotřeby
Pro vynulování průměrné spotřeby podržte
stisknuté tlačítko "DISP" po dobu delší než
2 vteřiny. Displej zobrazí --.-. Průměrnou
spotřebu začne zobrazovat krátce po zahájení další jízdy.
Na Vašem displeji můžete také měnit jednotky ve kterých je spotřeba zobrazována.
Toto přepnutí musíte provést před jízdou.
1) Stiskněte tlačítko "DISP" a držte ho
a přepněte klíček zapalování z polohy OFF
do polohy ACC nebo ON . Měrná jednotka
spotřeby paliva bude blikat. Uvolněte
"DISP" .

64J207

2) Krátkými stisky tlačitka "DISP" přepínej
te mezi jednotlivými jednotkami.
3) Podržte tlačítko "DISP" déle než 2 vteřiny u vybrané jednotky a ta přestane blikat. Tím je vybraná jednotka navolena.
Pokud v seřizovacím režimu nestisknete
tlačítko "DISP" po dobu delší než 8
sekund . Jednotka přestane blikat a bude
nastavena.
POZNÁMKA:
Hodnota spotřeby paliva zobrazovaná na
displeji je ovlivněna okolnostmi jako jsou: - stav silnice
- okolními dopravními podmínkami
- způsobem jízdy a
- stavem vozidla.
Pokud je odpojen záporný pól baterie
vozidla, budou údaje displeje vymazány
a je nutné znovu provést nastavení.

PŘíSTROJOVÁ DESKA

Hodiny
(pokud jsou instalovány)

Typ B

0,_
L

0,_
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Kontrolka pro odrazování
zlodějů
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PŘíKLAD
(a) (b)
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64J208

2)

Přepínání

mezi jednotlivými režimy signalizace se provádí krátkými stisky knoflíku "UNIT" (d), jak je uvedeno v ilustracích výše. V závislosti na specifikaci
vozidla existují dva druhy signalizace.
3) Tiskněte knoflík "UNIT" (d) déle než
2 sekundy, a signalizace jednotky pře
stane blikat nebo zmizí zobrazení ,,-- -"
při zvolení funkce "bez displeje". Pokud
nepoužijete tento knoflík déle než asi
8 sekund, zobrazení jednotky automaticky přestane blikat nebo zmizí zobrazení ,,-- -" při zvolení funkce "bez dIspleje".

64J063

64J064

Hodiny jsou zobrazeny v případě, že je
spínač zapalování v poloze "ACC" nebo
"ON". Nastavení hodin provedete následujícím způsobem.
• Pokud chcete nastavit hodiny, opakovaně
stiskněte knoflík "H" (a) pro posun hodin
vpřed. Pokud chcete, aby se hodiny
posunuly rychle vpřed, podržte stisknutý
knoflík "H" (a) po dobu cca 1 sekundy
a poté podržte knoflík potřebnou dobu.
• Pokud chcete nastavit minuty, opakovaně
stiskněte knoflík "M" (b) pro posun minut
vpřed. Pokud chcete, aby se minuty
posunuly rychle vpřed, podržte stisknutý
knoflík "M" (b) po dobu cca 1 sekundy
a poté podržte knoflík potřebnou dobu.

Tato kontrolka bude blikat, když je spínač
zapalování v poloze "OFF" nebo "ACC".
Účelem této blikající kontrolky je odrazovat
potenciální zloděje tím, že se budou domníval, že je vozidlo vybaveno zabezpečovacím systémem.
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PŘíSTROJOVÁ DESKA

Systém topení a klimatizace

Ventilační otvor

&~~i~a~~~~émů~penia~im~-

~P~R-~'I~K-L-A-D--------------------------~

I

zace, které jsou následujicí:

I

• Systém topeni
• Systém automatického topeni
a klimatizace (Regulace klimatu)

i

I

I

2

I

5

5

64J066

1. Ventilačni otvor odmrazovače čelniho okna
2. Ventilačni otvor bočniho odmrazovače
3. Bočni ventilační otvor
4. Středový ventilační otvor
5. Podlahový ventilační otvor
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PŘíSTROJOVÁ DESKA
Středový ventilační

Boční ventilační

otvor

otvor

Systém topení

PŘíKLAD

Otevřeno

Popis ovládacích

prvků

~

"-'\

"
~

Zavřeno

(1)

(3)

(2)

1344199

64J067

t

1

Regulátor nastavení teploty (1)
Používá se pro volbu teploty otáčením
voliče.

Volič rychlosti větrákuNolič nasávaného
vzduchu (2)
Používá se pro zapnutí a regulaci rychlosti
větráku otáčením voliče.

63J045

Používá se také pro volbu následujících
režimů stisknutím voliče.

V poloze "Otevřeno" proudí vzduch z boč
ních ventilačních otvorů bez ohledu na
nastavení ovládacího prvku proudění
vzduchu.
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PŘíSTROJOVÁ DESKA
Ovládací prvek

(a)~

proudění

vzduchu (3)

(g)

(c)

(f)

(d)

Dvouúrovňový

režim (d)

~(b)
64J134

Recirkulovaný vzduch
Při zvolení tohoto režimu se rozsvítí kontrolka (a), je uzavřen přívod venkovního
vzduchu a je recirkulován vzduch uvnitř.
Tento režim je vhodný při průjezdu znečis
těnými nebo prašnými oblastmi, jako napří
klad při průjezdu tunelem, nebo pokud
potřebujete rychle ochladit interiér.
Čerstvý vzduch
Při zvolení tohoto režimu se rozsvítí kontrolka (b) a je používán venkovní vzduch .

Při každém stisknutí voliče nasáva!)ého
vzduchu se přepínají funkce pro "CER,STVÝ VZDUCH" a "RECIRKULOVANY
VZDUCH".

64J070

(e) _ _~7"'~~

64J068

Používá se pro volbu následujicích funkcí
stisknutím voliče. Rozsvítí se kontrolka
zvoleného režimu.

Vzduch s regulovanou teplotou proudí
otvory v úrovni podlahy a chladnější ze
středových a bočních ventilačních otvorů.
Je-Ii ovládací prvek teploty vzduchu (1)
zcela v poloze COLO (chladný vzduch)
nebo zcela v poloze HOT (horký vzduch),
teplota vzduchu proudícího z ventilačních
otvorů v podlaze a středových a bočních
ventilačních otvorů je stejná.
Teplo (e)

Ventilace (c)

64J071
64J069

Středovými a bočními ventilačními otvory
proudí vzduch požadované teploty.
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Z ventilačních otvorů v úrovni podlahy a boč
ních ventilačních otvorů proudí vzduch s regulovanou teplotou . Určité množství vzduchu
proudí i z ventilačních otvorů pro odmrazení
bočních oken a čelního okna.

---------

PŘíSTROJOVÁ DESKA
Pokyny pro ovládání systému

Topeni a odmrazováni (f)

Přirozené větrání

64J072

Nastavte "VĚTRÁNí" a přívod vzduchu na
"ČERSTVÝ VZDUCH", regulátor teploty na
požadovanou teplotu a ovládací prvek
ventilátoru do vypnuté polohy "OFF". Při
jízdě bude do vozidla proudit čerstvý
vzduch.

ventilačních otvorů v úrovni podlahy,
ventilačních otvorů odmrazovače čelního
okna, z bočních odmrazovacích ventilač
ních otvorů a bočních ventilačních otvorů

Nucené větrání
Nastavení je stejné jako při přirozeném
větrání, ale ovládací prvek ventilátoru se
přepne do polohy mimo "OFF".

Z

proudí vzduch s regulovanou teplotou.

Odmrazování (9)

64J073

Z ventilačních otvorů odmrazovače čelního
okna, bočních odmrazovacích ventilačních
otvorů a bočních ventilačních otvorů proudí vzduch s regulovanou teplotou.
POZNÁMKA:
Při otočení voličem přívodu

vzduchu (3) do
polohy "Topení a odmrazení (f)" nebo
"Odmrazení (g)" se automaticky zvolí
režim pro "ČERSTVÝ VZDUCH".

Ochlazovaná hlava/Topení pro zahřátí
nohou
Nastavte ,pVOJí Ú.ROVEŇ", přívod vzduchu na "CERSTVY VZDUCH", regulátor
teploty na požadovanou teplotu a ovládací
prvek ventilátoru do polohy podle požadované rychlosti ventilátoru. Pokud není regulátor teploty nastaven do krajních poloh
COLO (chladný vzduch) nebo HOT (horký
vzduch), vzduch vycházející ze středových
a bočních ventilačních otvorů bude chladnější než vzduch z podlahových ventilačních otvorů.

Normální topení (s využitím venkovního
vzduchu)
Nastavte "TOPENí", přívod vzduchu na
"ČERSTVÝ VZDUCH", regulátor teploty na
požadovanou teplotu a ovládací prvek
ventilátoru do polohy podle požadované
rychlosti ventilátoru. Zvyšováním rychlosti
ventilátoru se zvyšuje účinnost topení.

Odmrazování/Topení pro zahřátí nohou
Nastavte "TOPENí A ODMRAZOVÁNí",
přívod vzduchu na "ČERSTVÝ VZDUCH",
regulátor teploty na požadovanou teplotu
a ovládací prvek rychlosti ventilátoru do
polohy HIGH (vysoKÁ). Jakmile se čelní
okno odmlží, můžete ovládací prvek ventilátoru přepnout na nižší rychlost.

Rychlé vytápění (s využitím vnitřní
recirkulace vzduchu)
Nastavení je stejné jako při normálním
topení, ale ovládací prvek přívodu vzduchu
se přepne do polohy "RECIRKULACE
VZDUCHU". Pokud se používá tento způ
sob topení delší dobu, vzduch ve vozidle
se nasycuje vlhkostí a okna se mohou
začít zamlžovat. Používejte proto tento
způsob pouze pro rychlé zvýšení teploty
a co nejdříve jej změňte na normální
topení.

Odmrazování
Nastavte "ODMRAZOVÁNí", přívod vzduchu na "ČERSTVÝ VZDUCH", regulátor
teploty na požadovanou teplotu (vyšší
teplota poskytuje účinnější odmrazování)
a ovládací prvek rychlosti ventilátoru do
polohy HIGH (VYSoKÁ). Jakmile se čelní
okno odmlží, můžete ovládací prvek ventilátoru přepnout na nižší rychlost.
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PŘíSTROJOVÁ DESKA

Systém automatického topení
a klimatizace
(Regulace klimatu)
Popis ovládacích

POZNAMKA :
Chcete-Ii rychle odmrazit okna, pro vedle
základní kroky pro Odmrazování oken
a navíc nastavte regulátor pro regulaci
teploty do polohy HOT (horký vzduch)
a nastavte boční ventilační otvory tak, aby
jimi proudil vzduch na boční okna.
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Volič teploty/Spínač

klimatizace (1)

PŘíKLAD

prvků

64J076

(1)

(3)

Používá se pro volbu teploty

(2)

otáčen í m

voliče.

64J075

Také se používá pro zapnutí a vypnutí systému klimatizace stisknutím tohoto spínače . Systém klimatizace zapnete stisknutím
tohoto spínače , a rozsvítí se kontrolka. Systém klimatizace vypnete opětným stisknutím tohoto spínače, a kontrolka zhasne .

PŘíSTROJOVÁ DESKA
Volič

rychlosti
vzduchu (2)

větrákuNolič

nasávaného

Ovládací prvek

(a)~

Používá se pro zapnutí a regulaci rychlosti
ventilátoru .
Pokud je volič v poloze "AUTO", bude se
rychlost otáčení ventilátoru měnit v souladu
s udržováním zvolené teploty systémem regulace klimatu .
Používá se také pro volbu následujících
režimů stisknutím voliče.

vzduchu (3)

(g)

(c)

(f)

(d)

~(b)
64J134

64J077

proudění

Recirkulovaný vzduch
Při zvolení tohoto režimu se rozsvítí kontrolka (a), je uzavřen přívod venkovního
vzduchu a je recirkulován vzduch uvnitř.
Tento režim je vhodný při průjezdu znečis
těnými oblastmi, jako například při průjez
du tunelem , nebo pokud potřebujete rychle
ochladit interiér.
Čerstvý vzduch
Při zvolení tohoto režimu se rozsvítí kontrolka (b) a je používán venkovní vzduch.
Při

každém stisknutí voliče nasávaného
vzduchu se přepínají funkce pro "ČER
STVÝ VZDUCH" a "RECIRKULOVANÝ
VZDUCH".

(e)---.7"';;;;;:;:;::::!;;;::~--(h)
64J078

Používá se pro volbu níže popsaných
funkcí stisknutím voliče. Rozsvítí se kontrolka zvoleného režimu .
AUTO (h)
Různými ventilačními otvory automaticky
proudí vzduch požadované teploty.

Ventilace (c)

POZNÁMKA:
Když zhasnou obě kontrolky (a) a (b), je
tento volič řízený automaticky

64J069

Středovými

a bočními ventilačními otvory
proudí vzduch požadované teploty.
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PŘíSTROJOVÁ DESKA

Dvouúrovňový

Pokyny pro ovládání systému

Topeni a odmrazováni (f)

režim (d)

••

Automatická

',1

PŘíKLAD

64J072

64J070

Vzduch s regulovanou teplotou proudí
otvory v úrovni podlahy a chladnější ze
středových a bočních ventilačních otvorů.
Je-Ii ovládací prvek teploty vzduchu (1)
zcela v poloze COLD (chladný vzduch)
nebo zcela v poloze HOT (horký vzduch),
teplota vzduchu proudícího z ventilačních
otvorů v podlaze a středových a bočních
ventilačních otvorů je stejná.

ventilačních otvorů v úrovni podlahy, ventilačních otvorů odmrazovače čelního okna,
z bočních odmrazovacích ventilačních otvorů a bočních ventilačních otvorů proudí

Z

64J071

(3)

(2)

Odmrazování (g)
64J079

Systém regulace klimatu můžete také nechat pracovat automaticky. Pro nastavení
systému do plně automatické činnosti
proveďte níže uvedený postup.
64J073

Z ventilačních otvorů v úrovni podlahy
a bočních ventilačních otvorů proudí
vzduch s regulovanou teplotou. Určité
množství vzduchu proudí i z ventilačních
otvorů pro odmrazení bočních oken a čel
ního okna.

(1)

vzduch s regulovanou teplotou.

Teplo (e)
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činnost

Z ventilačních otvorů odmrazovače čelního
okna, bočních odmrazovacích ventilačních
otvorů a bočních ventilačních otvorů
proudí vzduch s regulovanou teplotou.
POZNÁMKA:
Při otočení voličem přívodu

vzduchu (3) do
polohy "Topení a odmrazení (f)" nebo
"Odmrazení (g)" se zapne systém klimatizace a automaticky se zvolí režim pro
"čERSTVÝ VZDUCH". Při velmi studeném
počasí se ale systém klimatizace nezapne.

1) Nastavte požadovanou teplotu otáčením
voliče teploty (1).
2) Otočte volič rychlosti ventilátoru (2) do
polohy"AUTO".
3) Stiskněte polohu "AUTO" na voliči proudění vzduchu (3).
Potom jsou volič rychlosti ventilátoru/volič
nasávaného vzduchu (2) a volič proudění
vzduchu (3) řízené automaticky za účelem
udržování nastavené teploty.
Spínač klimatizace (1) se volí ručně podle
Vašich požadavků. Když systém klimatizace vypnete, nemůže systém regulace

PŘíSTROJOVÁ DESKA
klimatu snížit vnitřní teplotu pod hodnotu
venkovní teploty.
Pro vypnutí
otočte voličem

systému regulace klimatu
rychlosti ventilátoru (2) do

"AUTO", otočte voličem (2) nebo (3) do
polohy jiné než "AUTO", a potom jej
znovu otočte do polohy "AUTO".

polohy "OFF".

POZNÁMKA:
Pro nalezení prljemné zóny začněte
s nastavením 23°C (73°F).
• Pokud otočíte voličem teploty (1) do
nejvyšší nebo nejnižší polohy, bude
systém regulace klimatu pracovat na
maximální chlazení nebo topení a ventilátor poběží plnou rychlostí.
• Aby se zabránilo foukání studeného
vzduchu ve studeném počasí nebo
horkého vzduchu v horkém počasí,
zpozdí systém zapnutí ventilátoru až do
té doby, kdy bude k dispozici ohřátý
nebo ochlazený vzduch.
• Pokud bylo vozidlo ponecháno na slunci
se zavřenými okny, bude se ochlazovat
rychleji, pokud na krátkou dobu otevřete
okna.
Dokonce i při automatické činnosti může
te nastavit volič rychlosti ventilátoru/volič
nasávaného vzduchu (2) a volič proudění
vzduchu (3) do manuálního režimu.
Potom bude manuálně zvolená funkce
udržovaná přednostně, a ostatní funkce
zůstanou v automatické činnosti.
• Pro navrácení voliče nasávaného vzduchu (2) do automatické činnosti v době,
kdy jsou volič rychlosti ventilátoru (2)
i volič proudění vzduchu (3) v poloze

(G)

64J 074

PŘíKLAD
64J080

Buďte opatrní , abyste nezakryli snimač
teploty interiéru (F) umístěný mezi volantem a ovládacím panelem regulace klimatu, nebo solární snímač (G) umístěný
na vrchu přístrojové desky strany řidiče .
Tyto snímače jsou používány automatickým systémem pro regulování teploty.

POZNÁMKA:
Pokud potřebujete maximální odmrazování:
• nastavte volič přívodu vzduchu do
polohy "ODMRAZOVÁNí" (zapne se
systém klimatizace a automaticky se
zvolí režim pro " ČERSTVÝ VZDUCH'?,
• nastavte volič rychlosti větráku na HIGH
(vysoká),
• nastavte volič teploty na HOT (horká) ,
a nastavte boční ventilační otvory tak,
aby vzduch proudil na boční okna.

Manuální činnost
Systém regulace klimatu můžete také ovládat manuálně. Nastavte voliče do požadované polohy.
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PŘíSTROJOVÁ DESKA
Údržba
Pokud nebudete klimatizaci delší dobu používat, např. v zimě, nemusí po opětovném
zapnutí podávat maximální výkon. Abyste
udrželi optimální výkon a trvanlivost, musíte
klimatizaci spouštět pravidelně. Zapněte klimatizaci alespoň jednou měsíčně po dobu
jedné minuty, když motor běží na volnoběh.
Cirkulace chladiva a oleje napomáhá ochraně vnitřních částí.

Klimatizace je vybavená vzduchovými filtry. Jejich čištění nebo výměnu provádějte
podle pokynů v kapitole "Plán údržby"
v části "PROHLíDKA A ÚDRŽBA". Tuto
práci svěřte Vašemu dealerovi SUZUKI,
protože při tomto úkonu se musí spustit
níže dolní odkládací schránka.
POZNÁMKA:
Ve Vašem vozidle je použito chladivo do klimatizace HFC-134a, které je obecně nazýváno "R-134a". Tento typ chladiva (R-134a)
nahradil kolem roku 1993 chladivo použÍvané v automobilovém průmyslu R-12.
K dispozici jsou i jiná chladiva, včetně recyklovaného chladiva R-12, ale ve Vašem vozidle lze používat pouze chladivo R-134a.

UPOZORNĚNí
Použitím nesprávného typu chladiva
dojít k poškození systému klimatizace. Používejte výhradně chladivo R-134a. Nemíchejte ani nezamě
ňujte chladivo R-134a s jiným typem.
může
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U vozidel s automatickou převodovkou
vždy zabrzděte parkovací brzdu dříve, než
přesunete. P?ku voliče do polohy "P"
(PARKOVANI). Pokud zaparkujete na svahu a zařadíte polohu "P" dřív, než zatáhnete parkovací brzdu, může hmotnost
vozidla způsobit obtížné vyřazení z polohy
"P", pokud se budete chtít s vozidlem rozjet.

14
Páka parkovací brzdy
PŘíKLAD

Před jízdou vždy nejprve vyřaďte polohu
"P", než uvolníte parkovací brzdu.

JL VÝSTRAHA
64J081

(1) Zabrzdit
(2) Uvolnit
(3) Uvolnit
Páka parkovací brzdy je umístěna mezi
sedadly. Parkovací brzdu zabrzdíte tak, že
podržíte sešlápnutý brzdový pedál a páku
parkovací brzdy přitáhnete směrem nahoru.
Parkovací brzdu uvolníte tak, že podržíte
sešlápnutý brzdový pedál, páku parkovací
brzdy přitáhnete mírně nahoru, palcem
stisknete tlačítko na konci páky a pak páku
spustíte dolů do původní polohy.
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• Nikdy nevyjíždějte s vozidlem, když
je zatažená parkovací brzda: účin
nost zadních brzd se může pře
hřátím snížit, životnost brzdového
obložení se může zkrátit a brzdy se
mohou trvale poškodit.
• Pokud parkovací brzda neudrží
spolehlivě vozidlo, nebo pokud se
nedá zcela odbrzdit, neprodleně
nechte vozidlo prohlédnout u autorizovaného dealera SUZUKI.

JL

VÝSTRAHA

Před opuštěním vozidla vždy zabrzděte parkovací brzdu, protože jinak
se může vozidlo samovolně rozjet
a způsobit zranění osob nebo škody
na majetku. Při parkování u vozidel
s mechanickou převodovkou zařaďte
1. převodový stupeň nebo "R" (zpátečku) a u vozidel s automatickou
převodovkou přesuňte páku voliče

do polohy "P" (parkování). Pamatujte, že i když je zařazena rychlost
nebo je páka voliče nastavena do
parkovací polohy, musíte zcela
zabrzdit parkovací brzdu.

JL VÝSTRAHA
Při

parkování vozu za extrémně
chladného počasí použijte následující postup:
1) Zabrzděte parkovací brzdu.
2) U mechanické převodovky zařaď
te zpátečku nebo první převodový
stupeň a páku voliče automatické
převodovky přesuňte do polohy
"P" (parkování).
3) Po vypnutí motoru vystupte z vozidla a založte kola klíny.
4) Uvolněte parkovací brzdu.
Po návratu k vozidlu nezapomeňte
nejprve zabrzdit parkovací brzdu
a potom vyjmout klíny pod koly.
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Pedál spojky (1)

Pedály
Mechanická

(U vozidel s mechanickou převodovkou)
Pedál spojky se použivá k přerušeni
přenosu síly na kola pří startování motoru,
zastavování nebo řazení rychlostí. Sešlápnutím pedálu se spojka vystavuje.

převodovka

A.

VÝSTRAHA

Nejezděte

UPOZORNĚNí

s nohou stále položenou
na pedálu brzdy. Tím dochází k pře
hřívání brzd, které může způsobit
potíže při potřebě náhlého zabrzdění,
prodlužuje brzdnou dráhu a může
brzdy i trvale poškodit.

s nohou na spojkovém pedálu. Může to způsobit nadměrné
opotřebení spojky, poškození spojky
nebo neočekávanou ztrátu schopnosti brzdění motorem.

Tímto pedálem se řídí otáčky motoru.
Sešlápnutím pedálu se zvyšuje výkon
a rychlost.

Nejezděte

(3)

Pedál plynu (3)

(2)
(1)
64J082

Automatická

převodovka

Pedál brzdy (2)
Vaše vozidlo SUZUKI má přední i zadní
kotoučové brzdy nebo přední kotoučové
brzdy a zadní bubnové brzdy. Sešlápnutím
brzdového pedálu brzdí obě sady brzd.
Pří zabrzdění můžete občas slyšet skří
pavé zvuky. To je zcela normální stav,
který je způsoben vnějšími faktory jako je
chlad, mokro, sníh atd.

A. VÝSTRAHA
(2)

(3)

Pokud je skřípavý zvuk příliš silný
a je slyšet při každém brzdění, měli
byste si nechat zkontrolovat brzdy
u Vašeho dealera SUZUKI.

64J083
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Řadicí páka

Vaše vozidlo je vybaveno bud' mechanickou převodovkou nebo automatickou pře
vodovkou . Řadicí páky pro oba typy převo
dovek jsou na připojených obrázcích.
Podrobnosti o tom, jakým způsobem se
převodovka ovládá, jsou uvedeny v části
"Používání převodovky" v kapitole "ovLÁDÁNí VOZIDLA".

převodovka

Mechanická

Víčko

palivové nádrže

64J085

650449

Automatická

PŘíKLAD

převodovka

PŘíKLAD

~

lliJ
[ffi
[0-31

rn

r-í"k>"'>;, "

[hl
64J253
64J084

4-3

DALŠí OVLÁDACí PRVKY A VÝBAVA
Víčko palivové nádrže se nachází na pravé
zadní straně vozidla. Víčko palivové nádrže odemknete tím, že zatáhnete nahoru
otevírací páčku na vnější straně sedadla
řidiče, a zamknete jí jednoduše uzavřením
víčka.

A

V

<;:::;

~

ť1

~evřítJ],

Jl VÝSTRAHA
Víčko

palivové nádrže otevírejte pomalu. Palivo může být pod tlakem
a může vystříknout a způsobit Vám
poranění.

A

n

ZaVřli

~~

Potřebujete-Ii náhradní víčko palivové nádrže, použijte pouze originální
víčko SUZUKI nebo jeho ekvivalent.
Používání nesprávného víčka palivové nádrže může způsobit vážnou
poruchu palivového systému nebo
systému řízení emisí. V případě nehody může také dojít k úniku paliva.

60G069

VÝSTRAHA

Benzín je značně hořlavý. Při tankování nekuřte a dbejte, aby v blízkosti
nebyl žádný otevřený plamen nebo
zdroj jiskření.

VÝSTRAHA

Víčko

palivové nádrže je
"šroubování s rohatkou".

opatřeno

funkcí

Pokud chcete víčko sejmout, otáčejte
víčkem proti směru hodinových ručiček.
Víčkem otáčejte pomalu, aby mohl uniknout veškerý zbytkový tlak.
Pro instalování otáčejte víčkem po směru
hodinových ručiček a bezpečně jej utáhněte tak, abyste slyšeli cvakavý zvuk rohatky. Cvakavý zvuk rohatky signalizuje,
že je víčko správně uzavřené.
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Sklopná
sedadel

opěradla

zadních

UPOZORNĚNí

Opěradla zadních sedadel ve Vašem vozidle je možné sklopit dopředu , aby se zvětšil
nákladový prostor.

Pro 3dveřový model
Sklopení zadních sedadel dopředu se provádí následovně :
1) Vyjměte kryt zavazadlového prostoru.

PŘíKLAD

fl

4)

Uveďte nastavitelnou
nejnižší polohy.

opěrku

5)

Zatáhněte uvolňovací páčku dopředu
na vnější straně děleného opěradla
a opěradlo sklopte dopředu .

hlavy do

• Pokud pohybujete opěradlem, ujistěte se, že je popruh pásu zavěšený
do držáku bezpečnostního pásu,
aby bezpečnostní pás nebyl zachycen opěradlem nebo západkou
sedadla. Předejdete tak poškození
systému bezpečnostních pásů.
• Dbejte, aby pás nebyl překroucený.

\~
~
~

64J 094

UPOZORNĚNí
Dbejte, aby pás nebyl zachycený sedadlem.
64J026

2) Pověste popruh pásu zadního sedadla
na držák bezpečnostního pásu.

64J093

3)

Přezky bezpečnostních pasu uskladněte tak, jak je uvedeno na obrázku.

UPOZORNĚNí
Při sklápění opě radla zadního sedadopředu nejprve uložte přezky
bezpečnostních pásů do sedadla. To
zabraňuje pří padnému zachycení se-

dla

dadlem a následnému poškození.
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~
(2)

64J0 95

6)

Zatáhněte za uvolňovací páčku zámku
(1) směrem nahoru , čímž odjí stíte

64J096

7) Sklopte celé sedadlo

dopředu .

sedák sedadla.

64J098

9)

Zahákněte popruh (2) za opěrku hlavy
předního sedadla, jak je vidět na

obrázku.

A. VÝSTRAHA

UPOZORNĚNí
Při zajišťování

Při odjišťování sedáku zadního sedadla buďte opatrní, abyste si při prudkém vyskočení sedadla neporanili
obličej nebo ruce.

sklopeného zadního
sedadla pomocí popruhu nastavte
délku popruhu tak, aby se zadní
sedadlo nemohlo pohybovat.

8)

Odhákněte popruh (2) tím, že
dolů, jak je vidět na obrázku.

hák tlačte
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A

UPOZORNĚNí

VÝSTRAHA

Při navracení sedáku zadního sedadla do normální polohy se ujistěte,
že se v blízkosti kování zámku nenachází žádný předmět. To by znemožnilo bezpečné zajištění sedáku
sedadla.
• Při navracení sedáku zadního sedadla do normální polohy se ujistěte,
že se pod sedákem sedadla nenachází žádný předmět. Předejdete
tak poškození sedáku sedadla.

Pokud je to možné, zavazadla a jiný
náklad ukládejte do zavazadlového
prostoru, když je opěradlo zadního
sedadla ve vzpřímené poloze. Pokud
převážíte náklad v prostoru pro cestující s opěradly zadních sedadel
sklopenými dopředu, dbejte, aby byl
náklad zajištěn tak, aby se nemohl
uvolnit a způsobit zranění. Nikdy
nenakládejte zavazadla výše, než po
opěradla sedadel.
Pro navrácení sedadla do normální polohy
použijte níže uvedený postup.

•

64J100

2) Tahem sklopte sedák sedadla tak, aby
se zajistil v jeho poloze.

A

VÝSTRAHA

Při

navracení sedáku zadního sedadla
do normální polohy buďte opatrní,
aby Váš prst neuvízl mezi zámkem
a podlahou.

64J101

3)
1)

Odhákněte popruh od opěrky hlavy
a uložte popruh do zadní části sedáku
sedadla .

4-7

Zvedněte opěradlo

sedadla tak, aby se
zajistilo v jeho poloze.

Po navrácení sedadla zkuste sedákem
a opěradlem zahýbat za účelem ujištění,
že jsou bezpečně zajištěné.

DALŠí OVLÁDACí PRVKY A VÝBAVA
Pro 5dveřový model
Sklopení zadních sedadel dopředu se
provádí následovně :
1) Vyjměte kryt zavazadlového prostoru .

===-=

~
~
(1)

4)

64J087

64J088

Zatáhněte dopředu uvolňovací páčku
na horní straně každého děleného
sedadla a sklopte opěradla dopředu .

5) Zatáhněte za uvolňovací popruh zámku
(1) směrem dozadu, čímž odjistíte sedák
sedadla.

64J086

2) Uložte přezky bezpečnostních pasu
z prostředního a levého místa k sezení
do kapsy sedáku sedadla, jak je vidět
na obrázku.

UPOZORNĚNí

UPOZORNĚNí
Dbejte, aby pás nebyl zachycený
sedadlem.

A.

VÝSTRAHA

Při odjišťování sedáku zadního sedadla buďte opatrní, abyste si při prudkém vyskočení sedadla neporanili
obličej nebo ruce.

Při sklápění opěradla
dla dopředu nejprve
bezpečnostních pásů

zadního sedauložte přezky
z prostředního
a levého místa k sezení do kapsy. To
zabraňuje
případnému
zachycení
sedadlem a následnému poškození.

3) Uveďte nastavitelnou opěrku hlavy do
nejnižší polohy.
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A

VÝSTRAHA

Pokud je to možné, zavazadla a jiný
náklad ukládejte do zavazadlového
prostoru, když je opěradlo zadního
sedadla ve vzpřímené poloze. Pokud
převážíte náklad v prostoru pro cestující s opěradly zadních sedadel
sklopenými dopředu, dbejte, aby byl
náklad zajištěn tak, aby se nemohl
uvolnit a způsobit zranění. Nikdy
nenakládejte zavazadla výše, než po
opěradla sedadel.
64J090

6) Sklopte celé sedadlo dopředu .

8)

Zahákněte popruh (2) za opěrku hlavy
předního sedadla , jak je vidět na

Pro navrácení sedadla do normální polohy
použijte níže uvedený postup.

obrázku .

UPOZORNĚNí
Při zajišťování

sklopeného zadního
sedadla pomocí popruhu nastavte
délku popruhu tak, aby se zadní
sedadlo nemohlo pohybovat.
(2)

64J 175

7)

Odhákněte popruh
te dolů , jakje vidět
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(2) tím, že hák
na obrázku.

tlačí

1)

Odhákněte popruh od opěrky hlavy
a uložte popruh do zadn í části sedáku
sedadla.

DALŠí OVLÁDACí PRVKY A VÝBAVA
UPOZORNĚNí
•

Při navracení sedáku zadního sedadla do normální polohy se ujistěte,
že se v blízkosti kování zámku nenachází žádný předmět. To by znemožnilo bezpečné zajištění sedáku
sedadla.
Při navracení sedáku zadního sedadla do normální polohy se ujistěte,
že se pod sedákem sedadla nenachází žádný předmět. Předejdete
tak poškození sedáku sedadla.

Loketní opěrka
(je-Ii ve výbavě)
Loketní opěrka středové konzoly
(pro 5dveřový model)

64J091

2) Tahem sklopte sedák sedadla tak, aby
se zajistil v jeho poloze.

A

VÝSTRAHA
64J 102

Při navracení sedáku zadního sedadla do normální polohy buďte opatrní, aby Váš prst neuvízl mezi zámkem
a podlahou.

Chcete-Ii posunout loketn i opěrku dopře
du, posunujte ji dopředu a současně táhněte páčku (1) nahoru. Chcete-Ii posunout
loketní opě rku dozadu , posunujte jí dozadu a současně táhněte páčku (1) nahoru .

3)

Zvedněte opěradlo sedadla tak, aby se
zajistilo v jeho poloze.

Po navrácení sedadla zkuste sedákem
a opěradlem zahýbat za účelem ujištění,
že jsou bezpečně zajištěné .
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Zadní loketní

opěrka

(je-Ii ve

výbavě)

A

VÝSTRAHA

Sluneční

clona

případě
brzdění by

V

nehody nebo prudkého
mohla zadní loketní opěr
ka (je-Ii ve výbavě) spadnout směrem
dopředu. Pokud je dítě v zádržném
systému, používaném zády ke směru
jízdy, umístěno na prostředním sedadle, mohla by padající loketní opěrka
dítě zranit. Pokud loketní opěrku
právě nepoužíváte, musí být zajištěná
pomocí popruhu v úložné poloze.

UPOZORNĚNí
Chcete-Ii použít loketní opěrku, tahem za
knoflík jí odjistěte a potom sklopte dolů.
Pokud loketní opěrku právě nepoužíváte,
zatlačte jí zpět do sedadla tak, aby se
zajistila .

Abyste

60A1 58

předešli

poškození loketní
opěrky, neležte na ní a nedovolte
dětem na ní sedat.

Sluneční

clony je možné sklopit dolů , aby
zabránily oslnění světlem , které prochází
čelním oknem nebo se mohou vyvléknout
a otočit do stran, aby clonily světlo přichá
zející bočními okny.

UPOZORNĚNí
Pokud vyvlékáte nebo nasazujete zpět
sluneční clonu, držte ji za tvrdou plastovou část , protože jinak se může
clona poškodit.
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Spínač vnitřního osvětlení

Tento spínač osvětlení má tři polohy, jejichž funkce je vysvětlena níže:

Přední (pro 3dveřový model)
Prostřední (pro 5dveřový model)

PŘíKLAD

se rozsvítí a zůstane rozsvícené bez ohledu na to , zda jsou dveře
zavřené nebo otevřené.
(2) Světlo se rozsvítí při otevření dveří.
Po zavření všech dveří zůstane světlo
svítit po dobu cca 15 sekund a potom
bude postupně zhasínat. Pokud bě
hem této doby zasunete klíč do spínače zapalování, začne světlo postupně
zhasínat okamžitě .
Po vyjmutí klíče ze spínače zapalování
se světlo rozsvítí na cca 15 sekund
a potom bude postupně zhasínat.
(3) Světlo zůstane zhasnuté i když se
(1)

T TT

OFF DOOR ON

[ C~()

1

otevřou dveře.
64J104

Zadní (pro

5dveřový

model)

(3)

(1)

(2)

PŘíKLAD

Světlo

64J105

POZNÁMKA:
Počet dveří, které ovládají vnitřní osvět
lení, závisí na typu vozidla. Pokud je ve
dveřním otvoru spínač (gumový výstupek),
tyto dveře ovládají osvětlení.

\ I /

IOFF o ON I

~ ~ )
64J211
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Bodové světlo
(pro 5dveřový model)

zavazadlového
prostoru

PŘíKLAD

3dveřový

model

5dveřový

(1)

(2)

Světlo zapnete stisknutím tohoto spínače,
a vypnete jeho opětovným stisknutím.

model

(2)

(1)

64J213

64J212

4-13

zhasnuté bez ohledu na to, zda jsou dveře
Uedny nebo více) otevřené nebo zavřené.

Světlo

Světlo

zavazadlového prostoru se nachází
na levé straně zadního zavazadlového
prostoru.
Když otevřete kterékoliv dveře včetně dveří zavazadlového prostoru se spínačem
světla zavazadlového prostoru v poloze
"ON" (1), světlo se rozsvítí a zůstane svítit
tak dlouho, dokud budou dveře otevřené.
Po zavření všech dveří zůstane světlo
svítit po dobu cca 15 sekund a potom bude
postupně zhasínat. Pokud během této
doby zasunete klíč do spínače zapalování,
začne světlo postupně zhasínat okamžitě.
Po vyjmutí klíče ze spínače zapalování se
světlo rozsvítí na cca 15 sekund a potom
bude postupně zhasínat.
Pokud je spínač světla zavazadlového
prostoru v poloze "OFF" (2), zůstane světlo

-

~

---

---_.-

- - -

~

---

-----~-~----.-

-------_.~--------

DAlŠí OVLÁDACí PRVKY A VÝBAVA
Vyhřívání předního

sedadla
(pokud je instalováno)

UPOZORNĚNí
Abyste předešli poškození prvků vyhřívání sedadla:
o Nevystavujte přední sedadla velkým
nárazům, například nedovolte dě
tem, aby po nich skákaly.
o Nezakrývejte sedadla žádnými izolačními materiály, jako jsou deky
nebo polštáře.

PŘíKLAD

86G064

64J106

Se

spínačem

zapalování v poloze ON"

stiskněte jeden nebo oba spínače vyh'nvání sedadel, aby se ohřálo příslušné sedadlo (sedadla). Rozsvítí se také kontrolka
pod spínačem. Vyhřívání sedadla se
vypíná opětovným stisknutím spínače.
Kontrolka pod spínačem zhasne.

.A. VÝSTRAHA
Nesprávné používání vyhřívání sedadla může být nebezpečné. Cestující
se může spálit, přestože teplota
sedadla je poměrně nízká, pokud má
na sobě tenké oblečení a nechá
vyhřívání zapnuté delší dobu.
Níže uvedení cestující by se měli vyvarovat používání vyhřívání sedadla:
o Lidé se sníženým citem v nohách
včetně starších nebo postižených
osob.
o Malé děti nebo kdokoliv s citlivou
pokožkou.
o Spící osoby,
osoby pod vlivem
alkoholu nebo uklidňujících léků.
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DALŠí OVLÁDACí PRVKY A VÝBAVA
Háčky na oděvy
(pokud jsou instalovány)

Přidržovací rukojeti
(pokud jsou instalovány)

1~=========~ r
/

"

1~====~r

/

t

64J136

Přidržovací rukojeti slouží pro zvýšení
pohodlí cestujících.

Střešní okno (je-Ii ve výbavě)
Pokud je spínač zapalování v poloze "ON",
můžete naklápět nebo posunovat střešní
okno použitím části "TlLT" spínače střeš
ního okna nebo části "SUDE" spínače
střešního okna.

"
64J137

Oděvy můžete zavěsit
háčky nejsou určeny
předměty.

na tyto háčky. Tyto
pro těžké a velké

A. VÝSTRAHA
Pokud je Váš vůz vybaven bočními
hlavovými airbagy, nezavěšujte ostré
předměty na věšák na šaty. Pokud
zavěsíte pouze oděv, nepoužívejte
ramínko na šaty.

Ve výbavě je systém zabraňující přiskříp
nutí střešním oknem.
Pokud tento systém detekuje, že během
posunování střešního okna dopředu došlo
k přiskřípnutí nějakého předmětu, potom
se automaticky obrátí směr posuvu střeš
ního okna a okno se posune zcela dozadu.
Tento systém bude fungovat, když se
střešní okno zavírá automaticky. Tento systém nefunguje při sklápění střešního
okna dolů.
Dbejte na to, aby při zavírání střešního
okna nebyly v jeho dráze ruce ani žádné
jiné překážky, a to i v případě, že je ve
výbavě systém zabraňující přiskřípnutí
střešním oknem.

A. VÝSTRAHA
zabraňující

• Systém

přiskřípnutí

střešním

oknem nefunguje v oblasti, kde je střešní okno téměř zcela
zavřené .
• Systém zabraňující přiskřípnutí
střešním oknem nemusí fungovat,
pokud není dostatečně nabitá autobaterie.

I

I
f

~
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64J108

64J109

okno posunout dozadu,
stiskněte část "SUDE OPEN" (2) spínače
střešního okna. Chcete-Ii střešní okno
posunout dopředu, stiskněte část "TILT
UP" (1) spínače střešního okna.
Pokud stisknete spínač déle než jednu
sekundu, střešní okno se automaticky
zcela posune dozadu nebo dopředu .
Chcete-Ii střešní okno zastavit v polovině
jeho činné dráhy, krátce stiskněte spínač.

Když je střešní okno posunuté dozadu,
automaticky se otevře sluneční clona a nelze jí zavřít.

64J107

Chcete-Ii střešní okno vyklopit nahoru , rukou posuňte sluneční clonu dozadu a stiskněte část "TILT UP" (1) spinače střešního
okna. Chcete-Ii střešní okno sklopit dolů,
stiskněte část "SUDE OPEN" (2) spínače
střešního okna.
Pokud stisknete spínač déle než jednu
sekundu , střešní okno se automaticky
zcela vyklopí nahoru nebo sklopí dolů.
Chcete-Ii střešní okno zastavit v polovině
jeho činné dráhy, krátce stiskněte spínač .

Chcete-Ii

střešní

4-16
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Jak znovu aktivovat systém zabraňující
přiskřípnutí střešním oknem
Pokud odpojíte zápornou (-) svorku od
autobaterie nebo vyměníte pojistky, nebudou fungovat níže uvedené funkce.
• Systém zabraňujíci přiskřipnutí posunu,
jícím se střešním okn~m.,
• Systém pro automatlcke pine otevření
nebo zavření střešního okna.
V tomto případě musíte tyto funkce znovu
aktivovat pomocí následujícího postupu.
1) Otočte spinačem zapalování do polohy
"ON".
2) Stiskněte a eodržte část "TI~TyP" (1)
spínače střesního okna, a stresnl o~n~
se zcela vyklop i nahoru a potom mlrne
sklopí dolů . Po úplném zastavení pohy~
bu uvolněte spinač . Funkce JSou nynl
znovu aktivované.
3) Ujistěte se, že vt;Jůžete stře~ni c;>kno ~u
tomaticky otevnt nebo zavnt stlsknutlm
spínače střešního okna po dobu delší
než přibližně jednu sekundu .
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UPOZORNĚNí
Nevystavujte střechu okolo střešního
okna hmotnosti Vašeho těla, např.
sezením na střeše .
•

Před opouštěním vozidla se ujístěte , že
střešní okno zavřené.
Pravidelně kontrolujte vodicí lištu z hlediska znečištění , a v případě nahromadění nečistot jí vyčistěte.

je
•

650612

A

VÝSTRAHA

• Nikdy nedovolte, aby během pohybu vozidla vyčnívaly z otvoru střeš
ního okna části Vašeho těla, jako
např. ruce nebo hlava.
• Dbejte na to, aby při zavírání střeš
ního okna nebyly v jeho dráze ruce
ani žádné jiné překážky.
• Při opuštění vozidla vždy vyjměte
klíč ze zapalování, i když vozidlo
opouštíte na krátkou dobu. Nenechávejte samotné děti v zaparkovaném vozidle. Děti bez dozoru mohou manipulovat spínači střešního
okna a mohou být střešním oknem
zachyceny.

DALŠí OVLÁDACí PRVKY A VÝBAVA

Kapota motoru

2)
Otevření kapoty motoru:
1) Zatáhněte za uvolňovací rukojeť kapoty, která se nachází na vnější straně
p ří strojové desky u řidíče. Kapota

motoru se

částečně

uvolní.

64J111

64J1 12

Stiskněte prstem do strany uvolňovací
páčku , která je pod kapotou , jak ukazuje obrázek. Při stisknuté páčce
kapotu motoru zvedněte .

3) Zvedněte kapotu tak vysoko , aby se
dala podepřít opěrnou tyčí .
Zavření

kapoty motoru :
1) Mírně zvedněte kapotu a vyjměte opěr
nou tyč z otvoru. Opěrnou tyč nasaďte
zpět do příchytky.
2) Spusťte kapotu do blízkosti nárazníku
a nechte jí volně spadnout.
Po zavření zkontrolujte, zda je kapota
správně zajištěná .

.A.

VÝSTRAHA

Před

jízdou se přesvědčte , zda je
kapota zcela dovřená a zajištěná.
Pokud není, mohla by se při jízdě
neočekávaně
otevřít,
zakrýt Vám
výhled a způsobit tak nehodu.
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Držák pohárku a úložná
schránka (je-Ii ve výbavě)

Pro

3dveřový

model

Pro

5dveřový

model

Pro

5dveřový

model (zadní)

Držáky pohárku a úložná schránka jsou
uvedené na obrázku .

PŘíKLAD

64J1 14

64J 113

Přístup ke schránce
uvolňovacího tlačítka .

získáte stisknutím

64J11 5

Chcete-Ii použít schránku konzoly, zatáhněte páčku nahoru a otevřete víko.

4-19

64J11 6

Chcete-Ii použít zadní držáky
otevřete víko.

pohárků,

DALŠí OVLÁDACí PRVKY A VÝBAVA

Držák na brýle
(pokud je instalován)

Držák láhve

PŘíKLAD

.
\C Fv(j
\

PŘíKLAD
64J 254

.A VÝSTRAHA
Držáky pohárků nepoužívejte pro
horké nápoje ani pro rozbitné nebo
hranaté předměty. Při nehodě nebo
při prudkém zabrzdění by totiž mohly
být vymrštěny do vozidla a někoho
zranit.

64J200

V držáku láhve skladujte zazátkovanou
láhev.

64J 118

Chcete-Ii použít držák na brýle, stiskněte
knoflík a otevřete víko . Zavírá se přitlače
ním, až se zajistí západkou. Do držáku
neukládejte těžké nebo ostré předměty.

.A

VÝSTRAHA

Nikdy nenechávejte za jízdy otevřený
držák na brýle. V případě nehody by
mohlo dojít k vážnému zranění.
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UPOZORNĚNí
Pokud vozidlo parkujete venku na
slunci nebo za horkého poča
sí, může se schránka na brýle z,!1ačně
zahřát s ohledem na blízkost strechy.
Pokud parkujete v takových podmínkách:
Nenechávejte brýle ve schránce.
Teplo může poškodit plastové čoč
ky a obroučky.
Nenechávejte ve schránce hořlavé
přímém

předměty

(například

Zásuvka pro příslušenství
(pokud je instalována)

12voltové zásuvky pro příslušenství se
nacházejí na středové konzole a na levé
straně zavazadlového prostoru.
V závislosti na specifikaci jsou na
konzole dvě zásuvky.

PŘíKLAD

Každou zásuvku je možné použít pro napájení příslušenství o napětí 12 V a příko
nu 120 W, pokud je použita samostatně.
Pokud zásuvku právě nepoužíváte, musí
na zásuvce být nasazené víčko.

UPOZORNĚNí

zapalovač).

Teplem může vzniknout požár.

64J121

PŘíKLAD

64J120
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středové

• Aby se zabránilo přepálení pojistky
při používání více zásuvek součas
ně, nepřekračujte celkový kombinovaný příkon 120 watt.
• Použití nevhodných elektrických
spotřebičů může poškodit elektrickou instalaci vozidla. Před připoje
ním spotřebiče vždy zkontrolujte,
zda je určen k napájení touto zásuvkou.

---------

DAlŠí OVLÁDACí PRVKY A VÝBAVA
Zapalovač

cigaret a popelník

Háky pro tažení vozidla -

Popelník

Zapalovač

PŘíKLAD

cigaret
(pokud je instalován)

Vpředu

PŘíKLAD

64J201

Popelník můžete umístit do kteréhokoliv
držáku pohárků ve středové konzole.
64J119

Pokud chcete použít zapalovač cigaret,
zatlačte jej až nadoraz a uvolněte. Jakmile
jej budete moci použít, po jeho zahřátí,
zapalovač vyskočí do původní polohy.

UPOZORNĚNí

A.

64J122

Vzadu

VÝSTRAHA

Ujistěte se, že tabák již nehoří, než
popelníky zavřete. Nikdy nevhazujte
do popelníků odpadky: mohlo by
dojít k požáru.

• Abyste předešli poškození zásuvky
pro zapalovač cigaret, nepoužívejte
ji jako zásuvku pro jiné příslušen
ství. Některé zástrčky příslušenství
mohou poškodit vnitřní mechaniku
zásuvky pro zapalovač cigaret.
• Zadržováním zapalovače cigaret
uvnitř může dojít k jeho přehřátí
a následnému poškození. Po zatlačení zapalovače dovnitř jej uvolněte.
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V přední i zadní části vozidla jsou háky,
které jsou určeny k použití v nouzových
situacích .

Nářadí

Pro

pro

3dveřový

výměnu

kola

Zvedák, klíč na matice kol a klika zvedáku
jsou uloženy v levém zadním rohu zavazadlového prostoru . Sejměte kryt, abyste
získali přístup k nářadí. Pro 3dveřový
model : před sejmutím krytu sklopte opěra
dlo dopředu.

model

Pokud chcete získat přístup k přednímu
háku, uvolněte dolní část krytu (1) a potom
sejměte kryt (1) .

Zvedák vyjmete tak , že otáčíte jeho hříde
lem doleva a potom vytáhnete zvedák
z držáku. Zpět zvedák uložíte tak, že jej
zasunete do držáku a otáčíte hřídelem doprava , dokud se zvedák spolehlivě nezajistí.

Při tažení Vašeho vozidla po silnici nebo
dálnici, postupujte podle pokynů pro "Tažení vozidla" v kapitole "POMOC V NOUZI".

.A

VÝSTRAHA

.A VÝSTRAHA

Na silnici nebo dálnici používejte tyto
háky jen k tažení vozidla v nouzovém
případě. Jinak tyto háky k tažení
nepoužívejte.

64J125

Pro

5dveřový

model

Nářadí pro v~m~nu kola používejte
pouze pro vymenu kol. Dříve než
budete zvedák používat, přečtěte si
pokyny pro zvedání vozidla v kapitole
"POMOC V NOUZI" .

.A VÝSTRAHA
nářadí pro výměnu kola je
bezpečně uložte, neboť by mohly být
při nehodě vymrštěny a někoho tak

Po použití

zranit.

64J 124
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Věšák

Kapsa na opěradle předního
sedadla (pokud je instalována)

nákupní tašky
(je-Ii ve výbavě)
PŘíKLAD

Poutací oka pro zavazadla
(jsou-Ii ve výbavě)

PŘíKLAD

64J176

64J127

64 J 129

na nákupní tašky se nacházejí na
obou stranách zavazadlového prostoru.
Na tento hák můžete pověsit nákupní
tašku nebo jiné vhodné předměty. Tento
háček není určen pro těžké a velké před

Tato kapsa slouží k uložení tenkých
a lehkých předmětů, jako jsou rukavice,
noviny nebo časopisy.

Na podlaze zavazadlového prostoru jsou
k dispozici čtyři poutací oka pro zavazadla .
Do těchto ok je možné zaháknout gumovou síť (volitelná výbava), která pomáhá
zabraňovat pohybu nákladu v zavazadlovém prostoru během normální jízdy.

Věšáky

měty.

A

VÝSTRAHA

Do držáku neukládejte tvrdé nebo
křehké předměty. V případě nehody
by předměty jako láhve, konzervy
atd. mohly způsobit zranění cestujícím na zadních sedadlech.
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A

VÝSTRAHA

Poutací oka pro zavazadla a volitelnou gumovou síť lze použít jako
pomocný prvek k zabraňování pohybu nákladu v zavazadlovém prostoru
během normální jízdy. Nejsou schopné ani určené k tomu, aby zabránily
vymrštění nákladu v případě srážky.
Těžší předměty ukládejte na podlahu
zavazadlového prostoru a co nejvíce
dopředu. Nikdy nenakládejte předmě
ty výše než je výška opěradel sedadel.

Kryt zavazadlového prostoru
Pro

3dveřový

model

A

/I

UPOZORNĚNí

VÝSTRAHA

Neupevňujte

horní popruh dětského
zádržného systému do poutacích ok
pro zavazadla. Nesprávné upevnění
horního popruhu sníží účinnost dět
ského zádržného systému.

64J131

Pro

5dveřový

model

PŘíKLAD

~~~/

4-25
~-----_._-

~----

Abyste předešli poškození krytu
zavazadlového prostoru:
• Nepokládejte na něj předměty.
• Netlačte jej dolů ani se na něj
nenaklánějte.
Při instalování a vyjímání
manipulujte opatrně.

64J130

-~--------

VÝSTRAHA

Na kryt zavazadlového prostoru nic
nepokládejte, a to ani lehké a malé
předměty. Ty by mohly být při nehodě
vymrštěny a někoho tak zranit nebo
bránit řidiči ve výhledu dozadu.

PŘíKLAD

A

Kryt zavazadlového prostoru slouží k tomu,
aby nebylo vidět na náklad v zavazadlovém
prostoru.
Chcete-Ii kryt odstranit, sklopte kryt (u 5dveřového modelu) a jednoduše tlačte jeho oba
konce nahoru.

s ním

DAlŠí OVLÁDACí PRVKY A VÝBAVA
Střešní

Schránky pod podlahou
(jsou-Ii ve výbavě)

ližiny nebo

úchyty střešního nosiče
(pokud jsou instalovány)

PŘíKLAD

Střešní

ližiny

66J053

Když kryt zavazadlového prostoru nepoužíváte, můžete jej uložit na podlahu zadního zavazadlového prostoru - viz obrázek.

64J132

Tahem za popruhy (A)
otevřete schránku .

směrem

nahoru
Úchyty střešního nosiče

64J224
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Střešní
můžete

ližiny nebo úchyty střešního nosiče
použít k montáži střešního nosiče
zavazadel, který můžete zakoupit u Vašeho
dealera SUZUKI jako zvláštní příslušenství.
Před montáží střešního nosiče se seznamte
s pokyny jeho výrobce a také s pokyny
uvedenými v této části příručky.
(Pro vozidla s úchyty střešního nosiče)
Chcete-Ii odstranit víčko, posuňte víčko ve
směru šipky (1) a potom zvedněte přední
část víčka nahoru. Chcete-Ii víčko nainstalovat, zasuňte dovnitř přední část víčka,
posuňte víčko v opačném směru šipky (1)
a potom zatlačte dolů zadní část víčka.
o

o

Dbejte, aby byl střešní nosič nainstalovaný bezpečně.
Ke správnému upevnění nákladu (např.
lyží, jízdních kol atd.) používejte přísluš
né speciální nosiče, které můžete zakoupit u Vašeho dealera SUZUKI. Tyto
nosiče instalujte správně a bezpečně
vždy podle návodu výrobce. Nikdy náklad
neupevňujte přímo na plochu střechy.
Mohlo by dojít k jejímu poškození.
Celková hmotnost střešního nosiče a nákladu nesmí překročit povolené zatížení
střechy (75 kg). Kromě toho dbejte na to,
aby nebyla překročena celková hmotnost
vozidla (plně naložené vozidlo včetně
cestujících, střešní nosič a zavazadla na
nosiči, svislé zatížení tažného zařízení).
Tato hmotnqst, je uvedena v kapitole
"TECHNICKE UDAJE" této příručky.
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Náklad upevněte na střešní nosič dle návodu výrobce. Těžší předměty umístěte
dolů a náklad rozmístěte rovnoměrně.
• Nepřevážejte předměty, které by přesa
hovaly délku nebo šířku vozidla, pří
padně bránily ve výhledu.
o Delší předměty, jako např. surfová prkna,
dřevěné desky apod., upevněte i přivá
záním jejich předního a zadního konce.
Lakované plochy vozidla chraňte proti
odření, způsobeným použitými poutacími
provazy.
o Občas zkontrolujte střešní nosič, zda je
správně upevněn a není poškozen.
o U vozidel s úchyty střešního nosiče dbejte na to, aby v době, kdy nejsou úchyty
používány, byly zakryty pomocí víček.

A.

VÝSTRAHA

Při prudkých změnách směru jízdy
nebo při nesprávném upevnění
může náklad ze střechy spadnout
a způsobit zranění osob nebo
poškození majetku.
• Dbejte na správné upevnění a vyvarujt~ se prudkých změn pohybu,
napr. prudké rozjezdy, vyhýbací
manévry, prudké průjezdy zatáč
kami a prudké brzdění. Pravidelně
kontrolujte řádné upevnění nákladu.
• Rozměrné, dlouhé a velkoplošné
předměty mohou změnit aerodynamické vlastnosti vozidla, zvýšit
citlivost na vítr a způsobit ztrátu
kontroly nad vozidlem, čehož dů
sledkem může být nehoda a zranění osob. Takové předměty na
střešním nosiči převážejte sníženou rychlostí.

•

(

- - - - - -

--------

- - -

----------
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Anténa rádia
(pokud je instalována)

63J055

Anténa rádia je odnímatelná Pokud chcete
anténu demontovat, odšroubujte ji otáče
ním doleva. Instalaci antény provedete
otáčením antény rukou doprava.

UPOZORNĚNí
Aby nedošlo k poškození antény,
rádia:
Demontujte anténu, pokud vjíždíte
do automatické myčky.
Demontujte anténu, pokud by I
mohla být anténa zachycena při
vjezdu do podzemních garáži
s nízkým stropem nebo při přikrý
vání vozidla plachtou.
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POZNÁMKY
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OVLÁDÁNí VOZIDLA
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OVLÁDÁNí VOZIDLA

Varování před výfukovým i
zplodinami

520 334

A

VÝSTRAHA

Vyvarujte se vdechování výfukových
zplodin. Výfukové zplodiny obsahují
oxid uhelnatý, což je silně jedovatý
plyn, který je bez barvy a bez zápachu. Protože přítomnost oxidu uhelnatého se dá jen obtížně zjistit,
zachovávejte dále uvedené zásady,
aby Vám oxid uhelnatý nevnikal do
vozidla.
• Nenechávejte motor běžet v garáži
nebo jiných uzavřených prostorech.
(pokračován í)

A

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

(pokračován í)

• Nenechávejte vozidlo dlouho stát
s běžícím motorem ani v otevřeném
prostoru. Pokud musíte sedět ve
stojícím vozidle, když motor běží,
nastéilvte přívod vzduchu na "ČER
STVY VZDUCH" a pusťte ventilátor
zvýšenou rychlostí.
• Vyvarujte se používání vozidla s otevřenými zadními postranními dveř
mi, dveřmi zavazadlového prostoru
nebo otevřeným zadním oknem. Pokud již musíte jet s otevřenými zadními postranními dveřmi, dveřmi zavazadlového prostoru nebo otevřeným
zadním oknem, zavřete všechna okna
a střešní okno (pokud je instalováno) a pusťte ventilátor nejvyšší rychlostí.při nas~vení přívodu vzduchu
na "CERSTVY VZDUCH".
• Aby správně fungoval větrací systém Vašeho vozidla, udržujte mříž
ku pro vstup vzduchu před čelním
sklem stále volnou a vždy odstraňujte sníh, listí a jiné překážky.
• Odstraňujte sníh a jiný materiál nahromaděný v blízkosti konce výfuku, aby se nehromadily výfukové
zplodiny pod vozidlem. Je to důleži
té hlavně v případech, kdy Vaše
vozidlo stálo zaparkované venku ve
vánici.

• Nechávejte výfukové potrubí pravidelně kontrolovat, zda není poškozené nebo netěsné. Jakékoliv poškození nebo netěsnost musí být
okamžitě opraveny.

(pokračování)
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Denní kontrola vozidla

4)

Před

5)

jízdou

60A187S

1)
2)

Překontrolujte , zda jsou okna , zrcátka,
světla a světlomety čisté a nezakryté.
Překontrolujte opticky pneumatiky z ná-

sledujících hledisek:
- hloubka vzorku
- zvýšené opotřebení , praskliny a poškození
- uvolněné matice kol
- přítomnost cizích těles jako jsou hřebíky, kameny atd.
Podrobnosti, viz "Pneumatiky" v kapitole
"KONTROLA A ÚDRŽBA".
3) Překontrolujte , zda neuniká nějaká kapalina a olej .

POZNÁMKA:
Je zcela normální, že odkapává voda z klimatizace po jejím používání.

Přesvědčte se, že kapota je řádně
zavřená a zajištěná.
Zkontrolujte , zda světlomety, ukazatele
směru , brzdová světla a houkačka fun-

gují.
6) Nastavte vhodnou polohu sedadla
a opěrky hlavy (pokud je instalována).
7) Překontrolujte brzdový pedál a páku
parkovací brzdy.
8) Nastavte zrcátka.
9) Přesvědčte se, že máte Vy i Vaši spolucestující správně zapnuté bezpečnostní
pásy.
10)Přesvědčte se, že se všechny kontrolky
správně rozsvítily, když otočíte klíčem
v zapalování do polohy "ON" nebo
"START".
11 )Překontrolujte údaje všech přístrojů.
12)Přesvědčte se , že KONTROLKA BRZDOVÉ SOUSTAVY zhasne po odbrzdě
n í parkovací brzdy.

ve vozidle . Kapota by bez stisknutí druhé pojistky neměla jít otevřít. Ujistěte
se, že jste kapotu po kontrole správné
funkce západky správně zavřeli . Rozpis
mazání, viz "Všechny západky, závěsy
a zámky" v kapitole "PODVOZEK A KAROSÉRIE" a "Plán pravid,elné údržby"
v kapitole "KONTROLA A UDRZBA".
v

A

VÝSTRAHA

Před jízdou se přesvědčte, zda je
kapota zcela dovřená a zajištěná,
Pokud není, mohia by se při jízdě
neočekávaně otevřít, zakrýt Vám
výhled a způsobit tak nehodu.

Jednou měsíčně nebo při každém doplňování paliva zkontrolujte tlak v pneumatikách pomocí tlakoměru pro pneumatiky.
Zkontrolujte také tlak v pneumatice rezervního kola.

Jednou týdně nebo při každém doplňování
paliva proveďte pod kapotou následuj ící
prohlídky:
1)
2)
3)
4)

Hladina oleje motoru
Hladina chladicí kapaliny
Hladina brzdové kapaliny
Hladina kapaliny posilovače řízení (pokud je instalován)
5) Hladina kapaliny ostřikovače čelního
okna
6) Hladina elektrolytu baterie
7) Funkce zavírání kapoty
Zatáhněte za uvolňovací rukojeť kapoty
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Spotřeba motorového oleje
Je zcela normální, že motor během
normálního provozu vozidla spotřebovává
určité množství motorového oleje.
Množství spotřebovávaného motorového
oleje závisí na viskozitě oleje, kvalitě oleje
a podmínkách , v kterých je vozidlo používáno.
Více oleje se spotřebovává během jízdy
vysokou rychlostí a při častém zrychlování
a zpomalování. Motor bude také spotře
bovávat více oleje při vysokém zatížení.
Také nový motor spotřebovává více oleje ,
jelikož se jeho písty, pístní kroužky a stěny
válců ještě zcela nepřizpůsobily. Nové
motory dosahují normální úrovně spotřeby
oleje po ujetí přibližně pouhých 5000 km
(3000 mil).
Spotřeba oleje:
Max. 1,0 L na 1000 km
(čtvrt galonu na 600 mil)
Při vyhodnocování míry spotřeby oleje pamatujte, že mohlo dojít ke zředění oleje ,
což ztěžuje přesné zjištění skutečné hladinyoleje.
Příklad:
pokud je vozidlo opakovaně
používáno na krátké jízdy a spotřebovává
normální množství oleje , nemusí měrka
oleje ukazovat vůbec žádný pokles hladiny
oleje, a to dokonce ani po ujetí 1000 km
(600 mil) nebo více. Je tomu tak proto, že
olej je postupně ředěný palivem nebo vlh-

5-3

kostí, což se následně jeví, jako když
nedošlo k žádné změně hladiny oleje.
Měli byste si také uvědomit, že se tyto
ředící přísady vypařují při následné jízdě
vysokou rychlostí (např. na dálnici), což
potom vypadá tak, jakoby docházelo
k nadměrné spotřebě oleje po jízdě vysokou rychlostí.

Startování motoru
Před

startováním motoru

64 J1 40

1)

Přesvědčte se, zda
zcela zabrzděna .

je parkovací brzda

2) Mechanická převodovka - Zařaďte "N"
(neutrál) a sešlápněte spojkový pedál
až na podlahu . Držte jej sešlápnutý
během startování motoru.
Automatická převodovka - Pokud páka
voliče není v poloze "P" (parkování),
zvolte polohu "P" (parkování). (Pokud
musíte startovat motor, když se vozidlo
pohybuje, zařaďte polohu "N ". )
POZNÁMKA :
Vozidla s automatickou převodovkou jsou
vybavena blokováním startování, které
nedovolí spustit startér, pokud je páka
voliče ve kterékoliv z poloh pro jízdu.

OVLÁDÁNí VOZIDLA

A

VÝSTRAHA

Před spouštěním motoru se vždy pře
svědčte, zda je parkovací brzda zcela
zabrzděna a řadicí páka je v neutrálu

(nebo v poloze "P" u vozidel s automatickou převodovkou).

Startování studeného a zahřátého
motoru
(Pro model se zážehovým motorem)
Neseš!apujte pedál plynu a spusťte motor
otočením klíče v zapalování do polohy
"START". Jakmile se motor nastartuje,
uvolněte klíč.

UPOZORNĚNí
•

Vypněte startér okamžitě po spuštění motoru, protože jinak se může

startér poškodit.
• Nestartujte motor najednou déle
než 15 sekund. Pokud se motor na
první pokus nepodaří nastartovat,
vyčkejte
před
dalším pokusem
nejméně 15 sekund.
Pokud se motor nenastartuje po 15 sekundách startování, vyčkejte asi 15 sekund
a pak zk~ste motor znovu spustit s plynovym pedalem sešlápnutým na třetinu zdvihu. Jakmile se motor nastartuje, uvolněte
klíč a pedál plynu.
Pokud se motor opět nenastartuje, plynový
pedál sešlápněte až na podlahu a přitom

startujte. Tím by se
pokud je přehlcený.

(Pro model se

měl

motor

vznětovým

vyčistit,

motorem)

Studený motor
zapalování do polohy "ON",
a pokud se rozsvítí kontrolka žhavení
počkejte, až zhasne. Otočením klíč~
zapalování do polohy "START" startujte
motor. Jakmile se motor nastartuje, uvol-

Zapněte

Obezřetnost při vypínání motoru
s turbodmychadlem
Když vypínáte motor po jízdě do kopce
nebo vysokou rychlostí, nechte běžet motor
na volnoběh asi jednu minutu nebo déle
(pokud to není zakázáno), aby se ochladilo
turbodmychadlo a motorový olej. Tímto se
zabraňuje nadměrnému zhoršování kvality
motorového oleje. Motorový olej zhoršené
kvality poškodí ložiska turbodmychadla.

něte klíč.

UPOZORNĚNí
• Nestartujte motor najednou déle než
30 sekund. Pokud se motor nepodaří nastartovat, vyčkejte 15 sekund
než se pokusíte o další start. V pří~
padě tří neúspěšných pokusů se
obraťte na autorizovaného dealera
SUZUKI.
Pokud je motor startován po dlouhodobém parkování v extrémně
studené atmosféře, jako např. při
okolní teplotě ovzduší pod -20°C,
uvolněte klíč zapalování ze startovací polohy a přestaňte protáčet
motor startérem v okamžiku, kdy se
ujistíte, že se otáčky motoru zvýšily
na přibližně 800 až 1000 ot.lmin.
Zahřátý motor
Otočením klíče

zapalování do polohy
"START" startujte motor. Jakmile se motor
nastartuje, uvolněte klíč.
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Opětné nastartování vznětového motoru
F9Q po jeho vypnutí následkem
spotřebování veškerého paliva

Filtr sazí

vznětového

motoru (DPF)

Výstražná kontrolka DPF

64J244

Pokud se výstražná kontrolka OPF rozsvítí
jízdy, může se jednat o ucpávání filtru sazí vznětového motoru. Pokud se výstražná kontrolka OPF rozsvítí během jízdy,
měli byste regenerovat filtr sazí vznětového
motoru. Za účelem regenerování filtru sazí
vznětového motoru doporučujeme, abyste
po dobu asi 30 minut jeli s vozidlem průměr
nou rychlostí 75 kmIh (47 mph) tak dlouho,
dokud kontrolka nezhasne.
Musíte ale jet opatrně a dodržovat přede
psaný rychlostní limit, a věnovat se okolním podmínkám dopravního provozu.
Pokud pojedete s Vaším vozidlem průměr
nou rychlostí 75 kmIh po dobu asi 30 minut,
dokončí se regenerace filtru sazí vznětového
motoru a zhasne výstražná kontrolka OPE

POZNÁMKA:
Při jízdě S Vaším vozidlem z něj muze,
v závislosti na třídě použitého paliva, vycházet bílý kouř.
Je tomu tak z toho důvodu, že se filtr sazí
regeneruje automaticky, a nemá nepřízni
vý vliv na chod vozidla.

Vozidlo se systémem dálkově
ovládaného startování

během

Motor se vypne v případě, že zaznamená
nedostatek paliva. Chcete-Ii motor znovu
nastartovat, zastavte vozidlo, doplňte palivovou nádrž (minimálně 5 litrů) a ovládejte
ruční čerpadlo (1), které je připevněné
k palivovému filtru, tak dlouho, až začnete
cítit odpor. Potom proveďte postup startování motoru.

UPOZORNĚNí
Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka
DPF, proveďte regeneraci filtru sazí
vznětového motoru. Neregenerovaný
filtr sazí vznětového motoru způsobí
závadu na vozidle z důvodu ucpaného
filtru.

5-5
_ . _ - - -

----

---

. - - _ . _ ..._ - - -

64J225

Spínač zapalování funguje pouze v přípa
dě, že je dálkový ovladač ve vozidle, s vý-

jimkou zadního zavazadlového prostoru.
Chcete-Ii otočit spínačem zapalování, nejprve na spínač zatlačte.

OVLÁDÁNí VOZIDLA
navrácení dálkového ovladače do vozidla, s výjimkou zadní části zavazadlového prostoru.

Pokud je dálkový ovladač ve vozidle (s výjimkou zadního zavazadlového prostoru),
můžete otočit spínačem zapalován í bez
použití klíče zapalování.
POZNÁMKA:
Pokud se vybije baterie dálkového ovladače nebo se vyskytnou silné rádiové
vlny nebo šum, může tím dojít k zúžení
provozního dosahu nebo může dálkový
ovladač přestat fungovat.
o Pokud je dálkový ovladač příliš blízko
skla dveří, může se stát, že nebude fun govat.
o
Spínač zapalování se nemusí otočit
v případě, když se dálkový ovladač nachází na přístrojové desce, v odkládací
schránce přístrojové desky, v kapse dveří, ve sluneční cloně nebo na podlaze.

Řazení rychlostí
stupňová automatická
převodovka

4

PŘíKLAD

o

PŘíKLAD
64J246

Pokud se rozsvítí modrá kontrolka systému
dálkově ovládaného startování na sestavě
přístrojů, můžete spínačem zapalování otočit. Pokud se rozsvítí červená kontrolka,
nemůžete otočit spínačem zapalování.
POZNÁMKA:
o
Spínačem zapalování je možné otočit do
polohy "ACC", pokud svítí modrá kontrolka systému dálkově ovládaného startování. Modrá kontrolka bude svítit něko
lik sekund a potom zhasne za účelem
ochrany systému. V tomto případě musíte jednou uvolnit spínač zapalování
a znovu na spínač zatlačit.
o Pokud se rozsvítí červená kontrolka systému dálkově ovládaného startování,
může to znamenat. že dálkový ovladač
není ve vozidle neboje nespolehlivá baterie dálkového ovladače . Cervená kontrolka zhasne za několik sekund po

UPOZORNĚNí
Dálkový ovladač je citlivé elektronické zařizení. Abyste předešli jehO poškození, vyvarujte se nárazů, vlhkosti
a vysoké teplotě (například na pří
strojové desce na přímém slunečním
svitu).
Spínačem

zasunutím

zapalování můžete také otočit
zapalování do štěrbiny.

klíče

64J 141

(1)

Přepínač

režimu "power"

D:
4stupňové
převodovky

Režim

automatické

3:
Režim

3stupňové

automatické

převodovky

Režim třístupňové automatické převodov
ky je vhodný pro následující podmínky:
o Jízda v horách, v zatáčkách
- Můžete jet plynule bez častého řazení
o Jízda z prudkého svahu
- Brzdění motorem
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OVLÁDÁNí VOZIDLA
POZNÁMKA:
Když je spínač rozdělovací převodovky
v poloze ,,4L", zůstane 4stupňová automatická převodovka v 3stupňovém režimu.
Přepínač

Řadicí páka

nebo když se startuje motor. Přeřazujte do
polohy "P", jen když vozidlo zcela stojí.

.A VÝSTRAHA
Pokud máte vozidlo s pohonem čtyř
kol, nikdy při parkování nenechávejte
spínač rozdělovací převodovky v poloze "N" (Neutrál).
Jinak by se vozidlo mohlo samovolně
rozjet i v případě, že je převodovka
v poloze Park.

režimu "power"

A/T

POWER

.A VÝSTRAHA
650 448

Pokud potřebujete větší výkon pro jízdu do
kopce nebo pro rychlejší akceleraci , stiskněte spínač "AIT POWER". Rozsvití se
kontrolka "POWER" v sestavě přístrojů ,
a budou zpožděny body pro přeřazení , aby
měl motor v každém převodovém stupni
vyšší otáčky. Režim "power" vypnete opě
tovným stisknutím tohoto spínače . Kontrolka "POWER" zhasne .

Před řazením z polohy "P" (parkování) (nebo "N" (neutrál), pokud vozidlo
stojí) do poloh pro jízdu vpřed nebo
vzad vždy nejdřív sešlápněte brzdový
pedál, aby se Vám při řazení vozidlo
neočekávaně nerozjelo.

N (neutrál)
Tato poloha se používá při startování motoru , když zhasnul a je třeba jej nastartovat
za jízdy. Je také možné přeřadit na neutrál
a sešlápnout brzdový pedál , aby vozidlo
stálo při chodu motoru na volnoběh .

Pro normální jízdu se ujistěte , že kontrolka
"POWER" nesvítí, potom přesuňte páku
voli če do polohy "D" Uízda). Ostatní polohy
řadicí páky používejte tak, jak je popsáno
níže:

D (jízda)
Tato poloha se používá pro normální jízdu

P (parkování)
Tato poloha se používá k zablokování pře
vodovky, když je vozidlo zaparkováno,

5-7

R (zpátečka)
Tato poloha se používá pro jízdu dozadu ,
pokud předtím vozidlo stojí. Před zařaze
ním zpátečky se ujistěte , že vozidlo zcela
stojí.

dopředu.

V poloze "D" převodovka automaticky řadí
nižší převodo~é stupně při sešlápnutí
pedálu plynu. Cím vyšší je rychlost jízdy,
tím je třeba více k podřazení sešlápnout
pedál plynu.

OVLÁDÁNí VOZIDLA
3 (nízká 3)
Tato poloha se používá pro jízdu v mírném
svahu nahoru i dolů. V této poloze je možné využívat brzdný účinek motoru při jízdě
z mírného kopce. Převodovka řadí nahoru
maximálně do 3. rychlostního stupně.
2 (nízká 2)
Tuto polohu používejte pro zvýšení výkonu
při jízdě do kopce nebo pro brzdění motorem při jízdě z kopce.

UPOZORNĚNí

Mechanická

převodovka

Aby nedošlo k poškození automatické převodovky, vždy dodržujte níže
uvedené pokyny:
• Dříve než přeřadíte do polohy "P"
nebo "R", musí vozidlo zcela stát.
• Neřaďte z "P" nebo "N" na "R",
"D", ,,3", ,,2" nebo "L", pokud jsou
otáčky motoru vyšší než volnoběžné.

POZNÁMKA:
Pokud je v těchto polohách 3 nebo 2 přepí
nač režimu "power" v poloze "P", převo
dovka nepřeřadí dolů do polohy "L"
(nízká 1J.

L (nízká 1)
Tuto polohu používejte pro dosažení maximálního výkonu při jízdě do prudkého
kopce, pro jízdu v hlubokém sněhu nebo
blátě nebo pro dosažení maximálního
účinku brzdění motorem při jízdě z velmi
strmého kopce.
POZNÁMKA:
Pokud se pokusíte podřadit při rychlosti
jízdy vyšší, než je maximální rychlost pro
nižší pře vodo vý stupeň, převodovka
nepodřadí až do okamžiku, kdy se rychlost
jízdy nesníží pod hodnotu maximální
rychlosti pro příslušný nižší pře vodový stu-

•

Nevytáčejte motor, když je převo
dovka v poloze pro jízdu ("R", "D",
,,3", ,,2" nebo "L") a zadní kola se
netočí.

• Ve stoupání neudržujte vozidlo
v klidu pedálem plynu. Vždy použijte brzdu.

65D449

Rozjíždění
Pro rozjetí sešlápněte

spojkový pedál a za-

řaďte 1. převodový stupeň. Po odbrzdění

parkovací brzdy pomalu pouštějte spojku.
Jakmile uslyšíte změnu zvuku motoru,
pomalu přidávejte plyn a pokračujte v pomalém pouštění spojky.
Řazení

Všechny převodové stupně dopředu jsou
synchronizované, takže řazení je tiché
a snadné. Před řazením převodového
stupně vždy zcela sešlápněte spojkový
pedál.

peň.
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OVLÁDÁNí VOZIDLA
UPOZORNĚNí

PŘíKLAD

• Aby nedošlo k poškození spojky,
nepoužívejte spojkový pedál jako
opěrku nohy při jízdě, ani nepoužívejte spojku pro udržování vozidla v klidu při zastavení ve svahu.
Při

Používání spínače
rozdělovací převodovky

(pokud je ve

výbavě)

řazeni

převodových
stupňů
sešlápněte.
Při řazení převodových stupňů a při
rozjíždění nevytáčejte motor prudkým přidáváním plynu. Takové vytáčení motoru zkracuje jeho životnost
a zhoršuje plynulost řazení.

spojku vždy zcela

•

54G583

otáčky motoru tak, aby se ručička
otáčkoměru nedostala do červené zóny.

Udržujte

A.

VÝSTRAHA

• Snižte rychlost a přeřaďte na nižší
převodový stupeň před dlouhým
nebo strmým klesáním. Nižší pře
vodový stupeň Vám umožní brzdě
ní motorem. Nebrzděte trvale, brzdy se mohou přehřát a přestanou
fungovat.
• Při jízdě na kluzké vozovce před
řazením dolů zpomalte. Prudkou
změnou otáček motoru může dojít
ke smyku a ke ztrátě vlády nad
vozidlem.
Před zařazením zpátečky se ujistěte, že vozidlo zcela stojí.
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64J060

Vaše vozidlo je vybaveno čtyřrežimovým,
plnohodnotným (full-time) systémem 4 x 4.
Spínač

rozdělovací

převodovky

použít ke zvolení kteréhokoliv ze
mů: N, 4H, 4H LOCK, 4L LOCK.

můžete
čtyř reži-

I

I

OVLÁDÁNí VOZIDLA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

P řední

diferenciál

Motor
P řevodovka

Spojka vysokého/nízkého rozsahu
Rozdělovací převodovka

Centrální diferenciál
9Pojka uzávěrky diferenciálu
Retěz

Zadní kardanový hřídel
Zadní diferenciál
P řední kardanový hřídel

64J14 3
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OVLÁDÁNí VOZIDLA
V této poloze není výkon motoru rozdělován
k přední nebo zadní nápravě. Tato poloha
se používá pouze pro odtahování Vašeho
vozidla.
Když otočíte spínačem rozdělovací převo
dovky do polohy "NU, a rozsvítí se kontrolka "NUspolu se zvukem bzučáku.

Popis poloh spínače rozdělovací převodovky
N (neutrál)

A

VÝSTRAHA

při parkování nenechávejte
spínač rozdělovací převodovky v po-

Nikdy

loze "N" (Neutrál).
Když je spínač rozdělovací převodov
ky v poloze "N" (neutrál), může se
vozidlo samovolně rozjet i v případě,
že je zařazena rychlost nebo je páka
voliče nastavena do parkovací polohy.

000

64J223

5-11

\

I

OVLÁDÁNí VOZIDLA
4H

\I\lCO","' \I

rozsah pohonu

čtyř

V této poloze je výkon motoru rozdělován
I< přední i zadní nápravě . Tato poloha se
používá pro normální jízdu dopředu .

64J 220
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OVLÁDÁNí VOZIDLA
4H LOCK (Uzávěrka centrálního diferenciálu normálního rozsahu pohonu čtyř kol)

V této poloze je výkon motoru rozdělován
k přední i zadní nápravě s lepším záběrem.
Tuto polohu používejte v případech, kdy potřebujete lepší trakci než poskytuje ,,4H",
jako např. při jízdě na kluzké vozovce, atd .

64J221
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OVLÁDÁNí VOZIDLA
4L LOCK

závěrka

V této poloze je výkon motoru rozdělován
k přední i zadní nápravě, a dosáhnete lepší
trakce a většího točivého momentu v nízkých otáčkách než při jízdě v ,,4H". Tuto
polohu používejte v případech , kdy potřebu
jete lepší trakci než poskytuje ,,4H", a větší
točivý moment v nízkých otáčkách než poskytuje ,,4H LOCK", jako např. při jízdě ve
svahu nahoru nebo dolů , v kluzkých kopcích, atd.

centrálního diferenciálu a redukce

POZNÁMKA:
Při otočen í spínačem rozdělovací převo

dovky Oe-Ii ve výbavě) do polohy ,,4L
LOCK" se zruší činnost systémů ESP®
(kromě ABS) (je-Ii ve výbavě) , aby byla
poskytována lepší trakce vozidla, a rozsvítí
se kontrolka "ESP OFF".
Při otočení spínačem rozdělovací převo(je-Ii ve výbavě) do
,, 4L

ďování. Řízení brzd přibrzdí prokluzující
kolo za účelem rozdělení hnací síly na
ostatní kola, aby se zvýšila schopnost
stoupání do vrchu nebo se dosáhlo lepší
stoupavosti na dlouhých kopcích nebo na
kluzkém povrchu.
64J222

ESp® je registrovanou obchodní značkou
DaimlerChrysler AG .
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OVLÁDÁNí VOZIDLA
spínače rozdělovací
převodovky

po otočení spínačem rozdělovací převo
dovky několikrát vozidlo zrychlit a zpomalit. Než tento postup použije, počkejte,
až Vám dopravní situace dovolí bezpeč
ně zrychlit a zpomalit.

POZNÁMKA:
• Pokud se neshoduje přepínání mezi polohou spínače rozdělovací převodovky
a polohou rozdělovací převodovky, budou
blikat všechny kontrolky 4WD a bude

Z polohy 4H LOCK do 4L LOCK
Vozidlo zcela zastavte, uveďte převodovku
do polohy "N" (neutrál) a zcela sešlápněte
brzdový pedál a spojkový pedál Ue-li ve
výbavě), a potom zatlačte spínač dovnitř
a otočte jím do polohy ,,4L LOCK".

• Pokud je obtížně přepnout mezi polohou
,,4H" a ,,4H LOCK" během jízdy, zkuste po

Ovládání

Spínač rozdělovací převodovky používejte
příslušného níže uvedeného postupu:

podle

Z polohy N do 4H
Vozidlo zcela zastavte, uveďte převodovku
do polohy "N" (neutrál) a zcela sešlápněte
brzdový pedál a spojkový pedál Ue-li ve
výbavě), a potom zatlačte spínač dovnitř
a otočte jím do polohy ,,4H".

bzučet bzučák.

Zpo~hy4Hdo4HLOCK

Spínač

rozdělovací

převodovky

můžete

používat buď při stojícím vozidle nebo
pokud je vozidlo v pohybu.
Uveďte přední kola do přímého směru
a otočením spínače přepněte do polohy ,,4H
LOCK". Pokud je vozidlo v pohybu, doporučujeme, aby při této činnosti byla rychlost
vozidla nižší než 100 kmIh.

UPOZORNĚNí
Spínač rozdělovací převodovky nepoužívejte v době, kdy se pneumatiky
otáčejí nadměrnou rychlostí.

POZNÁMKA:
• Pokud se neshoduje přepínání mezi polohou spínače rozdělovací převodovky
a polohou rozdělovací převodovky, budou
blikat všechny kontrolky 4WD a bude
•

bzučet bzučák.
Pokud je obtížně přepnout mezi polohou
,,4H" a ,,4H LOCK" během jízdy, zkuste
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Z polohy 4L LOCK do 4H LOCK
Vozidlo zcela zastavte, uveďte převodovku
do polohy "N" (neutrál) a zcela sešlápněte
brzdový pedál a spojkový pedál Ue-li ve
výbavě), a potom zatlačte spínač dovnitř
a otočte jím do polohy ,,4H LOCK".

otočení spínačem rozdělovací převodov

ky několikrát vozidlo zrychlit a zpomalit.
Než tento postup použije, počkejte, až
Vám dopravní situace dovolí bezpečně
zrychlit a zpomalit.

Z polohy 4H do N
(1)

Z polohy 4H LOCK do 4H
Spínač

rozdělovací

převodovky

můžete

používat buď při stojícím vozidle nebo
pokud je vozidlo v pohybu.
Uveďte přední kola do přímého
otočením spínače přepněte do

směru

a

polohy
,,4H". Pokud je vozidlo v pohybu, doporučujeme, aby při této činnosti byla rychlost
vozidla nižší než 100 kmIh.

UPOZORNĚNí
Spínač

rozdělovací převodovky nedobě, kdy se pneumatiky
otáčejí nadměrnou rychlostí.

používejte v

64J209

Vozidlo zcela zastavte, uveďte převodovku
do polohy "N" (neutrál) a zcela sešlápněte
brzdový pedál a spojkový pedál Ue-li ve
výbavě), potom zatlačte spínač dovnitř
a přepněte jej na značku (1) nalevo od
polohy "N", a držte spínač v této poloze

OVLÁDÁNí VOZIDLA
5 sekund až do blikání kontrolky "N",
a potom otočením přepněte do polohy "N",
Když otočíte spínačem rozdělovací převo
dovky do polohy "N", rozsvítí se kontrolka
"N" spolu se zvukem bzučáku,

UPOZORNĚNí
•

UPOZORNĚNí

Před použitím spínače rozdělovací
převodovky pro přepnutí mezi po-

lohou "Nu a ,,4H", nebo mezi polohou ,,4H LOCK" a ,,4L LOCK" dbejte na to, aby vozidlo bylo zcela
zastavené.
• Mezi polohou ,,4H" a ,,4H LOCK"
přeřazujte pouze v případě, že jsou
přední kola v přímém směru, a rovněž doporučujeme, aby rychlost
vozidla byla nižší než 100 kmIh.
Spínač rozdělovací převodovky nepoužívejte v době, kdy se pneumatiky otáčejí nadměrnou rychlostí.
• S vozidlem v poloze ,,4H LOCK"
nebo ,,4L LOCK" nejezděte na suchém, tvrdém povrchu.
(Qokračování)

I

(pokračován í)
• S vozidlem nejezděte, pokud bliká
kontrolka režimu 4WD, s výjimkou
přepínání mezi polOhou ,,4H" a ,,4L
LOCK".
Pokud pojedete s vozidlem při blikající kontrolce režimu 4WD, bude
bzučet bzučák a rozdělovací převo
dovka přeřadí do polohy "N" (neutrál), aby se zabránilo poškození
skříně rozděiovací převodovky.

V tomto případě použijte následující postup.
1) Sešlápněte spojkový pedál až na
podlahu Ue-li ve výbavě) nebo zařaďte páku voliče automatické
převodovky do polohy "N".
2) Otočte spínačem rozdělovací převOdovky do dříve zvolené polohy.
3) Znovu použijte spínač rozdělo
vací převodovky.

5-16

OVLÁDÁNí VOZIDLA
Základní používání

spínače rozdělovací převodovky

Brzdění

Aktuální
poloha

Aktuální kontrolka

Cílová poloha

Cílová kontrolka

N

[N]

4H

-

N

4H

4H LOCK

4H
4H LOCK

7!
.,:LI
4L LOCK

4L LOCK

7!
4L
.,:LI

4H LOCK

[N]
7!
.,:LI
-

7!
4L
.,:LI
7!
.,:LI

60G1658

Vzdálenost, potřebná k zastavení vozidla,
se zvyšuje s rychlostí, jakou se vozidlo
pohybuje. Například brzdná vzdálenost při
rychlosti 60 kmIh je asi čtyřikrát delší než
při rychlosti 30 kmIh. Začněte brzdit, když
je ještě dostatečná vzdálenost mezi Vaším
vozidlem a místem , kde chcete zastavit,
brzděte pomalu a plynule .

N: Neutrál
4H: Režim vysokého rozsahu pohonu čtyř kol
4H LOCK: Režim uzávěrky centrálního diferenciálu vysokého rozsahu pohonu čtyř kol
4L LOCK: Režim uzávěrky centrálního diferenciálu nízkého rozsahu pohonu čtyř kol

J
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OVLÁDÁNí VOZIDLA
Proti blokovací systém brzd (ABS)

.A. VÝSTRAHA
\

I
\

I
í
\

II

I

I
I

I

Pokud se dostane voda do brzdových
bubnů může se snížit účinnost brzd.
Po prll'jezdu
nebo po. umývání
spodku vozidla prez.kousejte .~r~dy
tak, že se pomalu rozjedete a Zjlstlte,
zda brzdy normálně b!zdí. P<?ku~
jsou méně účinné. nez n~r~aln-:~
vysušte je opakovanym brzdenl!""
pomalé jízdě, dokud brzdy nezlskajl
zpět svoji normální účinnost.

vodou~

p~!

posilovačem

~

Brzdy s
.
Vaše vozidlo je vybaveno posllovacem
brzd. Pokud
..
protože se zastaví motor neb,? z Jln~h,o ~uvodu, je systém i nadále oplne funkcn! dlky

posilovač přestane fu~gov~t,

ABS Vám elektronickým řízením brzdného
tlaku pomáhá zabránit smyku. A~S tak~
pomáhá udržovat řiditelnost vozl9.la pn
brzdění na kluzkém povrchu nebo pn prudkém
ABS pracuje automaticky, a proto nepotř~bujete žádnou speciální techniku brzděnI.
Stačí sešlápnout pedál brzdy bez "r:~mpování". ABS začne pracovat v okamzlku,
kdy zaznamená tendenci k blok?yání k?!.
V době, kdy pracuje ABS, muzete Cltlt
mírný pohyb pedálu brzdy.

brzdění.

POZNÁMKA:
ABS nefunguje pfi rychlosti nižsí než
6 kmih.

pfibližně

A

VÝSTRAHA

• U některých typů málo pevnýc~h
povrchů vozovek (štěrk, vrstva snehu atd.) může být brzdná dráha vozidla s ABS, ve srovnání s vozidlem
bez ABS delší. To je způsobeno,
pomocí ABS, omezením "pluhovéhC?
efektu" zablokovaných kol, ktery
vzniká u vozidel s konvenčním brzdovým systémem, kde materiál !",a:
hromaděný před zablokovanyml
koiy zvyšuje brzdný účinek. Při !iz~ě

po málo pevném povrchu d<?drzuJt~
dostatečnou
rezervu vzda/enostl
pro brzdění.
..

• Na normálních vozovkách dosahuJI
někteří řidiči, používající konvenč~!
brzdový systém bez

A~S, krat~!

t---iž~e~S&šlármete-,*R1e\,Lý-pe--dá~-él-9~~re,;-Jejffire~Me~~a~zm~~w~~~:; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _~_~b~rz~d~n~é~~d~~ih~y~~O~P~ro=t~i~t~e_m~,_k_t_e_rl~
__
používaj í ABS.
. .

i-!
11'

I

"
i

)

1

I

l
(

sešlápnutý. Energie posilo~~ce s~ castecn.e
spotřebuje při každém seslapnutl,brzdoveho pedálu a při každém sešlápnuti se pr~to
snižuje. Sešlapujte pedál ply~u!~ a n,eprerušovaným tlakem. "NepumpuJte pedalem.

Když přestane posilovač brzd fung~vat úplně, je možné, vozidlo, zast~v!!
sešlápnutím brzdoveh~ p~dalu ,!et~1
silou, než jaká je zapotreb~ norm~~lne.
Brzdná vzdálenost se vsak pntom
může prodloužit.

I přes výše uvedené okolnostl Je
ABS prvkem, který Vám pomuz~
udržet vládu nad vozidlem. Pamatujte si že ABS nedokáže kompenzovat
špatné vozovky,
padně nesprávné rozhodnuti nd!ce.
Používejte zdravý úsudek a n~jez
děte
rychleji,
než Vám podmmky
bezpečně
dovolí.
o

~Iiv

POč~~!, p"ří-
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ce)

A.
nebo

(pokračován í)

ABS

(1)

Jak systém ABS funguje
VÝSTRAHA

Pokud se kontrolka rozsvítí a následně zhasne, je systém v pořádku.
Pokud zůstane výstražná kontrolka
svítit, nechte okamžitě systém zkontrolovat u autorizovaného dealera
SUZUKI.
Pokud přestane systém ABS fungovat, bude pracovat pouze konvenční
brzdová soustava, bez systému ABS.

(2)

CCD)
BRAKE
(3)

(1) Výstražná kontrolka ABS typ 1
(2) Výstražná kontrolka ABS typ 2
(3) Výstražná kontrolka brzd

VÝSTRAHA

Pokud se za jízdy rozsvítí na přístro
jové desce výstražná kontrolka ((1)
nebo (2)), mohl nastat problém
v systému ABS.
Pokud k tomu dojde:
1) Zastavte opatrně mimo silniční
provoz.
2) Otočte klíč do polohy "LOCK"
a následně
znovu
nastartujte
motor.
(pokračován í)
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kol. Pokud dojde k náhlému poklesu otákol, což se dá pokládat za počátek
smyku, dojde prostřednictvím počítače ně
kolikrát za sekundu ke změně brzdného
tlaku, čímž se zabrání zablokování kol. Po
nastartování vozidla můžete na okamžik
slyšet zvuk elektromotoru, což znamená
probíhající proces samotestování systému.
ček

A.
650451

A.

Počítač neustále kontroluje otáčky kol. Při
brzdění počítač porovnává změny otáček

desce součas
ně zůstane svítit nebo se rozsvítí za
jízdy výstražná kontrolka systému
ABS ((1) nebo (2)) a výstražná kontrolka brzd, znamená to, že mohlo
dojít k poruše jak systému ABS tak
i systém přenosu brzdného účinku na
zadní kola (funkce regulátoru brzdného tlaku). V takovém případě může
snadno dojít ke smyku vozidla nebo
, v nejhorším případě i k protáčení kol
při brzdění na kluzké vozovce nebo při
prudkém brzdění na suché dlážděné
vozovce. Nechte systém ABS okamžitě prohlédnout u Vašeho dealera
SUZUKI. Jeďte velice opatrně a pokuste se vyhnout prudkému brzdění.
Pokud na

přístrojové

VÝSTRAHA

Při použití jiných ráfků a pneumatik,
než které jsou předepsány, může
docházet k nesprávné funkci ABS. To
je způsobeno principem činnosti
ABS, kde systém porovnává rozdíly
otáček kol. Při výměně používejte
pouze ty rozměry ráfků a pneumatik,
které jsou uvedeny v této příručce.

I

I

)
f

OVLÁDÁNí VOZIDLA

Elektronický stabilizační
program (ESp®)
(je-Ii ve výbavě)
ESp® je registrovanou obchodni značkou
DaimlerChrysler AG.
Elektronický stabilizační program (ESp®)
pomáhá ovládat vozidlo během projíždění
zatáčkami, pokud dochází k nedotáčivosti
nebo přetáčivosti vozidla. Rovněž Vám
pomáhá udržovat trakci při zrychiování na
neupraveném nebo kluzkém povrchu
vozovky. To realizuje prostřednictvím regulování výstupního výkonu motoru a selektivním používáním brzd. Kromě toho
pomáhá ESp® zabránit smyku řízením
brzdného tlaku.

ESp® nemůže vylepšit jízdní stabilitu
vozidla ve všech situacích a nemá
kontrolu nad celým brzdov~m systémem Vašeho vozidla. ESP nemůže
zabránit nehodám, včetně těch způ
sobených nadměrnou rychlostí v zatáčkách nebo klouzáním pneumatik
na mokré vozovce. Zabránit nehodám
může pouze bezpečný a pozorný
řidič. Schopnosti vozidla vybaveného
systémem ESp® se nikdy nesmí využívat jako náhrada za opatrné řízení
vozidla.

ESp® má následující tři systémy:

Systém

řízení

stability

Systém řízení stability vozidla pomáhá
poskytovat integrované řízení systémů, jako
např. proti blokovacích brzd, řízení trakce,
řízení motoru, atd. Tento systém automaticky řídí brzdy a motor tak, aby pomáhal
zabránit smyku vozidla při projíždění zatáč
kou na kluzkém povrchu vozovky nebo při
prudkém otočení volantem.

Systém
Systém

řízení

trakce

řízení

trakce automaticky pomáhá
zabraňovat prokluzování kol při rozjíždění
nebo zrychlování vozidla na kluzkém povrchu vozovky. Systém je v činnosti pouze
v případě, že detekuje prokluzování někte
rých kol nebo počátek ztráty jejich trakce.
Pokud taková situace nastane, systém
výkon moioru iak, aby omezil prokluzování
kol.

Proti blokovací systém brzd (ABS)
ABS Vám elektronickým řízením brzdného
tlaku pomáhá zabránit smyku. ABS také
pomáhá udržovat řiditelnost vozidla při
brzdění na kluzkém povrchu nebo při prudkém brzdění. ABS pracuje automaticky,
a proto nepotřebujete žádnou speciální
techniku brzdění. Stačí sešlápnout pedál
brzdy bez "pumpování". ABS začne pracovat v okamžiku, kdy zaznamená tendenci
k blokování kol. V době, kdy pracuje ABS,
můžete cítit mírný pulzní pohyb pedálu
brzdv.
(DalŠí informace o ABS vyhledf?jtf! v části
"Brzdění" v kapitole "OVLADANI VOZIDLA".)
POZNÁMKA:
Pokud je systém ABS aktivován, můžete
drnčivý zvuk a/nebo cítit pulzování
jev který signalizuje) že je správně regu-

lován tlak brzdové kapaliny

POZNÁMKA:
Bezprostředně po rozjetí vozidla můžete
po dobu několika sekund slyšet zvuk v motorovém prostoru. To znamená, že jsou
výše uvedené systémy v režimu autokontroly. Tento zvuk nesignalizuje závadu.

5-20

OVLÁDÁNí VOZIDLA

A.

Kontrolky ESp® jsou popsané níže:

VÝSTRAHA

• Při použití jiných ráfků a pneumatik, než které jsou předepsány,
může docházet k nesprávné funkci
ESp®. Při výměně používejte pouze
ty rozměry ráfků a pneumatik, které
jsou uvedeny v této příručce.
• Pokud nejsou pneumatíky nahuště
ny na doporučený tlak huštění, může
docházet k nesprávné funkci ESp®.
• Pokud jsou pneumatíky opatřené
sněhovými řetězy, může docházet
k nesprávné funkci ESp®.
• Pokud jsou pneumatiky nadměrně
opotřebené, může docházet k nesprávné funkci ESp®. Vyměňte
pneumatiky v okamžiku, když se indikátory opotřebení vzorku v drážkách objeví na povrchu vzorku.
ESp® nenahrazuje zímní pneumatiky ani sněhové řetězy na zasněže
ných silnicích.

A.

VÝSTRAHA

• V případě , že související součásti
motoru, jako např. tlumič výfuku,
nejsou ekvivalentem standardní
výbavě nebo jsou extrémně opotře
bené, může docházet k nesprávné
funkcí ESp®.
• Neprovádějte žádné úpravy na zavěšení kol vozidla, neboť by mohlo
docházet k nesprávné funkci ESp®.
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Kontrolka SUP

66J033

Pokud je aktivován jeden ze systémů
ESp® (kromě ABS), pětkrát za sekundu
blikne kontrolka SUP v sestavě přístrojů .

UPOZORNĚNí

POZNÁMKA:
Pokud odpojíte a znovu připojíte autobaterií, budou deaktivovány funkce systému
ESP® (kromě ABS), a jednou za sekundu
bude blikat kontrolka SLlP V takovém pří
padě použijte následující postup pro opě
tovné aktivování systémů ESp®:
1) Po dobu několika sekund jedle s vozidlem přímo rovně bez prokluzovánf kol
rychlostí vyšší než příbližně 15 kmih
2) Kontrolka SLlP zhasne a systémy ESP®
(kromě ABS) budou znovu aktivované
V závislosti na stavu povrchu vozovky
může trvat déle než několik sekund, než
zhasne kontrolka SLlP

Výstražná kontrolka "ESP"

Pokud se kontrolka SUP rozsvítí bě
hem jízdy a zůstane svítit, může se
jednat o závadu systémů ESp® (kromě ABS). Nechte systémy prohlédnout u autorizovaného dealera
SUZUKI.
POZNÁMKA:
Pokud se kontrolka SLlP rozsvítí během
jízdy a zůstane svítit, signalizující závadu
systémů ESP® (kromě ABS), bude brzdový systém fungovat jako běžný- systém
ABS bez doplňkových funkcí ESpBJ.

ESP
66J031

Pokud se na systémech ESp® (kromě
ABS) vyskytne systémová závada , rozsvítí
se výstražná kontrolka "ESP" v sestavě
přístrojů.

OVLÁDÁNí VOZIDLA
Spínač

UPOZORNĚNí

Při otočení spínačem rozdělovací převo

"ESP OFF"

Pokud se výstražná kontrolka "ESP"
rozsvítí během jízdy a zůstane svítit,
může se jednat o závadu systémů
ESp® (kromě ABS). Nechte systémy
prohlédnout u autorizovaného dealera SUZUKI.
POZNÁMKA:
Pokud se výstražná kontrolka "ESP" rozsvítí během iízdv a zůstane svítit. sianalizující závadú syštémů ESP® (kromě ABS),
bude brzdový systém fungovat jako běžný
systém ABS bez doplňkových funkcí
ESP®.

IU,,,,v

66J039

spínač "ESP OFF", umístěný ve
středu přístrojové desky, stisknutý a držený

Když je

za účelem vypnutí systémů ESp® (kromě
ABS), rozsvítí se kontrolka "ESP OFF" v se-

Kontrolka "ESP OFF"

stavě přístrojů.

ESP
OFF

Pokud znovu stisknete a podižíte spínač
"ESP OFF", kontrolka "ESP OFF" zhasne
a aktivují se všechny systémy ESp®

66J032

ESp® byste měli zapnout během normální
jízdy, abyste mohli využívat výhod všech
systémů ESp®.
Systémy ESp® (kromě ABS) může být nutné vypnout v případě, že Vaše vozidlo
uvízlo v písku nebo sněhu, nebo když jedete v extrémních terénních podmínkách,
kde je nezbytné prokluzování kol.

dovky Ue-li ve výbavě) do polohy ,,4L
LOCK", může se aktivovat řízení brzd/
trakce. Řízení brzd/trakce přibrzdí prokluzující kolo za účelem rozdělenI hnací
síly na ostatní kola, aby se zvýšila
schopnost stoupání do vrchu nebo se
dosáhlo lepší výkonnosti na dlouhých
kopcích nebo na kluzkém povrchu.
• Pokud jsou systémy ESp® nepřetržitě
v činnosti např. při jízdě na kluzkých
vozovkách, mohou se dočasně zrušit
F"nl/""e říZení lIar\v
fy~I/""e s"sfe'.,..,.,,o,
C~D® ~hl/
y L
I>JJ
se zabránilo přehřátí brzdových destiček, a rozsvítí se kontrolka "ESP OFF".
Po IJPlynutí krátké doby se systémy
ESP® (kromě ABS) automaticky zapnou
a kontrolka "ESP OFF" zhasne.
II

'"

IIIU

'-VI

J

....

Výstražná kontrolka ABSNýstražná
kontrolka brzdového systému, , ,
Viz "Brzdění"
VOZIDLA".

v

kapitole

"OVLADANI

POZNÁMKA:
Pokud je rychlost vozidla vy.ŠŠí než
přibližně 30 kmih, systémy ESP® (kromě
ABS) se zapnou automaticky a kontrolka
"ESP OFF" zhasne.
Při
otočení
spínačem
rozdělovací
převodovky Ue-li ve výbavě) do polohy
,,4L LOCK" se zruší činnost systémů

ESP® (kromě ABS), aby byla poskytována lepší trakce vozidla, a rozsvítí se
kontrolka "ESP OFF".

5-22

OVLÁDÁNí VOZIDLA
Záběh

UPOZORNĚNí
Výkon a spolehlivost motoru v budoucnosti závisí na péči a opatrnosti,
jakou mu věnujeme na začátku.
Zejména během prvních 1000 km je
nezbytné dodržovat níže uvedené
pokyny.
o Po nastartování nevytáčejte motor
do vysokých otáček. Nechte jej

části

Katalyzátor
(pokud je instalován)

UPOZORNĚNí

PŘíKLAD

postupně zahřát.
o

o

o

o

o

o

Snažte se neiezdit dlouho stálou
rychlostí. Pohyblivé části se lépe
usadí a zajedou, když budete
rychlost častěji měnit.
Rozjíždějte se pomalu. Varujte se
rozjezdů na plný plyn.
Pokud je to možné, vyvarujte se
prudkému brzdění, zejména během
prvních 320 km jízdy.
_
Nejezděte příliš pomalu na zarazený vyšší převodový stupeň.
Jezděte tak, aby motor stále běžel
ve středních otáčkách.
Nejezděte
s
přívěsem
během
prvních 1000 km provozu vozidla.

vozidla pak mohou být teplem trvaje

poškozeny.

54G236

Úkolem katalyzátoru je minimalizovat objem
škodlivých látek ve Vašich výfukových zplodinách. Ve vozidlech, vybavených katalyzátorem, se nesmí používat olovnaté palivo,
protože olovo deaktivuje součásti katalyzátoru, které snižují obsah znečišťujících
látek.
Katalyzátor je konstruován tak, aby měl při
normálním provozu a při používání bezolovnatého paliva stejnou životnost jako
celé vozidlo. Katalyzátor nevyžaduje žádnou zvláštni údržbu. Je však velmi důle
žité, aby byl motor správně seřízený.
Vynechávání motoru, které bývá časté při
špatném seřízení, může způsobovat pře
hřívání katalyzátoru. Katalyzátor i jiné sou-

Aby se snížilo nebezpečí poškození
katalyzátoru nebo jiných částí vozidla:
o Udržujte motor stále v dobře seříze
ném stavu.
o V případě poruchy motoru, zejména pokud se projevuje vynecháváním, nebo jinou zjevnou ztrátou
výkonu, nechte vozidlo okamžitě
opravit.
o Nevypínejte zapalováni, když je zařazený převodový stupeň a vozidlo
se pohybuje.
o Nespouštějte
motor roztlačenim
nebo roztažením vozidla, případně
rozjetím z kopce.
o Nenechte běžet motor na vOlnoběh,
když je kabel k některé svíčce odpojen nebo odmontován z důvodu
testování.
o Nenechte motor delší dobu běžet
na volnoběh, když není jeho běh
plynulý nebo se projevují jiné
závady.
Nevyjíždějte nikdy nádrž až do dna.
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OVLÁDÁNí VOZIDLA
spotřeby paliva
Následující pokyny Vám pomohou snížit
spotřebu paliva.

Snižování

Udržujte

čistý

vzduchový filtr

PŘíKLAD

Varujte se dlouhého stání s motorem
běžícím na volnoběh
Pokud máte čekat více než minutu, vypně
te motor a později jej znovu nastartujte. Při
zahřívání studeného motoru jej nechte
běžet na volnoběh jen tak dlouho, až se
ručička na teploměru posune do polohy
"C" (pokud není zahřívání motoru stojícího
vozidla zakázáno). V této poloze je již
motor dostatečně zahřátý a můžete vyjet.

.A VÝSTRAHA
Dávejte pozor kudy jedete a kde zaparkujete; katalyzátor i jiné části výfuku mohou být velmi horké. Tak jako
u jiného vozidla neparkujte tam, kde
by se mohly do styku s horkým výfukem dostat hořlavé materiály jako suchá tráva nebo listí.

Varujte se "rychlým" rozjezdům
Při rychlém rozjezdu na křižovatkách říze
ných světelnými signály nebo se značkou
STOP se zbytečně zvyšuje spotřeba
a zkracuje životnost motoru. Rozjíždějte se
pomalu.
Zamezte zbytečnému zastavování
Zamezte zbytečnému zpomalování a zastavování. Snažte se pokud možno udržovat
plynulou jízdu třeba pomalou rychlostí.
Zpomalováním a opětovným zrychlováním
stoupá spotřeba .
Udržujte stálou rychlost
Udržujte stálou rychlost, pokud Vám to
silnice a hustota provozu dovolí.

60A183S

Zanesený vzduchový filtr má za následek,
že se do motoru dostává příliš mnoho paliva a málo vzduchu . Výsledkem je plýtvání
pohonnými látkami a nedokonalé spalování.
Jezděte

s co nejmenším zatížením

Čím více je vozidlo zatíženo, tím má větší
spotřebu .

Nevozte zavazadla a náklad ,
pokud to není nutné.

Udržujte správně nahuštěné
pneumatiky
Podhuštěné pneumatiky způsobují zvýšení
spotřeby zvýšením valivého odporu . Udržujte pneumatiky nahuštěné na správný tlak
podle štítku na sloupku dveří u řidiče .
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VÝSTRAHA

• Vždy používejte bezpečnostní pásy.
I když nejsou přední sedadla vybavena airbagy, řidič i všichni spolucestující musejí být vždy správně
připoutáni bezpečnostní pásy. Pokyny pro správné používání bezpečnostních pásů naleznete v části
"Bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy" .
• Nikdy neřiďte, když jste pod vlivem
alkoholu nebo jiných drog. Alkohol
a drogy značně snižuji vaši schopnost bezpečně řídit a zvyšují nebezpečí zranění Vás i ostatních.
Neměli byste také řídit když jste
podráždění
unavení,
nemocní,
a nebo v jiném stresovém stavu.

Důležité

vlastnosti vozidla,
které je třeba znát

A

VÝSTRAHA

Vaše víceúčelové vozidlo má jízdní
vlastnosti, které se liší od těchto
vlastností u konvenčního osobního
automobilu. Pro bezpečnost Vaší
i Vašich spolucestujících si prosím
pečlivě přečtěte následující část.
Víceúčelová vozidla, mezi něž patří Váš
nový vůz SUZUKI, mají vyšší světlou výšku
podvozku a užší rozchod než konvenční

osobní automobily, aby byly schopné
použití v rozličných situacích při jízdě v terénu. Specifické konstrukční vlastnosti jim
poskytují vyšší těžiště než mají běžné automobily. Výhodou vyšší světlé výšky podvozku je lepší výhled na cestu, což Vám
umožňuje předvídat případné problémy.
Nejsou konstruované pro projíždění zatáč
kami stejnou rychlostí jako konvenční osobní automobily ve stejné míře, jako nejsou
nízko posazené sportovní automobily konstruované pro vyhovující provoz v terénu.
Pokud je to možné, vyvarujte se zatáčení
vostrém úhlu a prudkých změn směru.
Stejně jako u jiných vozidel tohoto typu mů
že mít nesprávné ovládání tohoto vozidla za
následek ztrátu kontroly nad vozidlem nebo
převrácení vozidla.

RADY PRO JíZDU
Víceúčelová

vozidla mají výrazně vyssl
procento nehod s převrácením vozidla,
než ostatní typy vozidel.
V případě nehody zahrnující převráceni vozidla je nepřipoutaná osoba vystavena mnohem většímu smrtelnému nebezpečí než
osoba připoutaná bezpečnostním pásem.
Důležité rozdíly
mezi víceúčelovým vozidlem
a běžnými osobními automobily

Vyšší světlá vvška Dodvozku
VýŠŠí světlá vÝška podvozku Vašeho vozidla mu umožňuje vyhýbat se překážkám
terénu, jako jsou např. kameny a pařezy
stromů, přes které by běžné osobní automobily neprojely. Nevyhnutelným důsled
kem této vyšší světlé výšky podvozku je,
že vozidlo má také výše posazené těžiště.
Vzh ledem k tomuto faktu se ovladatelnost
Vašeho vozidla liší od vozidla s níže posazeným těžištěm.
Krátký rozvor kol
Spolu s vyšší světlou výškou podvozku má
Vaše vozidlo kratší rozvor kol a kratší
přední a zadní převisy než typický osobní
automobil. Kombinace těchto charakteristik Vám umožňuje jezdit s vozidlem přes
hřebeny kopců, aniž byste na nich uvízly
nebo poškodily komponenty rámu a podvozku . Kratší rozvor kol umožňuje také
systému řízení Vašeho vozidla lépe reagovat na natočení volantu, než je tomu na
vozidlech s delším rozvorem kol.

Užší šířka karosérie a rozchod kol
Vaše vozidlo je užší než průměrný osobní
automobil, a proto může projet těsným
prostorem.
Bez výše popisovaných nezbytných vlastností: vyšší světlé výšky podvozku, kratšího rozvoru kol a užší šířky karosérie
a užšího rozchodu kol - by Vám Vaše vozidlo nemohlo poskytnout vynikající jízdní
vlastnosti pro jízdu v terénu . Je ale také
pravdou, že při jízdě na silnici jsou ovladate!nost i řízení vozidla rozdf!né od zkušeností, které má řidič s konvenčním osobním automobilem.

dlážděných silnicích
Údaje o nehodách ukazují, že nejvíce nehod
zahrnujících převrácení vozidla u víceúčelo
vých vozidel je způsobeno tím, že řidič ztratí
kontrolu nad vozidlem a sjede z dlážděné
části silnice a narazí do příkopu, obrubníku
nebo jiného objektu mimo upravenou vozovku, který následně způsobí převrácení vozidla. Následující jízdní návyky mohou snížit
riziko převrácení vozu .

Jízda na

Vozidlo sklouzne z cesty
Ríziko tohoto druhu nehody s převrácením
vozidla můžete snížit tím, že budete vozidlo
neustále udržovat pod kontrolou. Ke ztrátě
kontroly nad vozidlem, která má často za
následek převrácení vozidla, dochází u řidi
čů běžně v případech, kdy je řidič pod vlivem
alkoholu nebo jiných drog, usne za volantem
nebo je jinak nepozorný, případně jede příliš
rychle vzhledem ke stavu vozovky.
Převrácení vozu na silnici
Pokud vozidlo z jakéhokoliv důvodu sklouzává bokem nebo se nekontrolovaně otáčí dokola při vyšších rychlostech na dlážděné
části silnice, výrazně se tím zvyšuje riziko
převrácení vozidla. K této situaci může dojít
v okamžiku , kdy dvě nebo více kol sjedou
z krajnice a Vy se prudkým pohybem volantu
pokusíte znovu vrátit na silnici. Abyste snížili
riziko převrácení vozidla za těchto okolností,
pokud to podmínky dovolují, měli byste
pevně držet volant a zpomalit ještě předtím,
než se vrátíte do jízdního pruhu prostřed
nictvím kontrolovaných pohybů volantem.
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Všechny typy nehod s převrácením
vozidla
Stejně jako je tomu u mnoha jiných druhů
automobilových nehod, lze možnost pře
vrácení vozidla výrazně snížit tím, že budete dělat přesně to, co by měli dělat
všichni rozvážní řidiči, tj. před jízdou
nepijte alkohol, nejezděte v případě, že se
cítíte unavení, a nedělejte za volantem nic,
co by mohlo odvádět Vaší pozornost od
řízení vozidla.
Další pokyny pro jízdu na silnici jsou
uvedené níže.

Seznamte se s Vaším vozidlem
Věnujte dostatečné množství času Vašemu
seznamování se s výjimečnými jízdními
vlastnostmi Vašeho vozidla, přičemž s ním
nejprve jezděte v oblastech mimo dopravní
provoz. Zkoušejte projíždět zatáčky v růz
ných rychlostech a v různých směrech. Zvykejte si na větší odezvu řízení, kterou má
Vaše vozidlo v porovnání s běžným automobilem.
Vždy používejte bezpečnostní pásy
Ridič i všichni spolucestující musejí být
vždy správně připoutáni bezpečnostní pásy.
Pokyny pro správné používání bezpečnost
ních pásů naleznete v části "Bezpečnostní
pásy a dětské zádržné systémy".
Neprojíždějte zatáčky vostrém úhlu
Jak již bylo uvedeno dříve, malá víceúčelo
vá vozidla mají specifické konstrukční
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vlastnosti, aby byly schopné použití v rozličných situacích. Tyto vlastnosti také v porovnání s konvenčními osobními automobily mění jejich chování při projíždění
zatáčkami. Pamatujte, že malá víceúčelo
vá vozidla mají citlivější řízení a výše posazené těžiště než konvenční osobní automobily. Pokud je to možné, vyvarujte se
zatáčení vostrém úhlu.
Před zatáčkami zpomalte
Naučte se přijíždět k zatáčkám obezřetně
a přiměřenou rychlostí. Nepokoušejte se
projíždět zatáčkami stejnou rychlostí, jakou
byste jeli ve vozidle s níže posazeným tě
žištěm. Stejně jako byste nejezdili se sportovním automobilem po neupravené cestě,
neměli byste se s Vaším vozidlem pokoušet
projíždět zatáčkami jako byste seděli ve

sportovním automobilu.

Na kluzkých cestách zpomalte a

buďte

obezřetní

Na mokrém povrchu vozovky byste měli
jezdit pomaleji než na suché vozovce s ohledem na nebezpečí smyku při brzdění. Při
jízdě na zledovatělých, zasněžených nebo
blátivých cestách jeďte zvláště pomalu
a vyvarujte se velkého zrychlování, náhlého
brzdění a prudkých pohybů volantem. Pro
lepší trakci použijte vysoký rozsah pohonu
čtyř kol (4H) Ue-li ve výbavě).

UPOZORNĚNí
S vozidlem v poloze ,,4H LOCK" nebo
,,4L LOCK" nejezděte na suchém,
tvrdém povrchu. Používáním Vašeho
vozidla v poloze ,,4H LOCK" nebo ,,4L
LOCK" na suchém, tvrdém povrchu,
bude hnací ústrojí vystaveno silnému
namáhání, a to zejména během zatáčení v ostrém úhlu, což může vést
k jeho poškození. Můžete také zaznamenat určité obtíže s řízením.
POZt'''Áfv1KA:
Co možno nejvíce se vyvarujte ježdění
s vozidlem v poloze ,,4H LOCK" nebo ,,4L
LOCK" na mokré dlažbě. Používáním
Vašeho vozidla v poloze ,,4H LOCK" nebo
,,4L LOCK" na mokré dlažbě může způso
bit vážné poškození hnacího ústrojí.
POZNÁMKA:
Při jízdě s Vaším vozidlem v poloze ,,4H"
do zatáčky v ostrém úhlu se suchým povrchem může docházet k určitým vibracím
na Vašem vozidle. To není způsobeno závadou na vozidle, ale je to způsobeno čin
ností převodů samosvorného diferenciálu

v centrálním diferenciálu.
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UPOZORNĚNí
Nerovnoměrně opotřebené pneumatiky mohou způsobit problémy s fungováním spínače rozdělovací převo
dovky. Provádějte záměnu pneumatik

podle plánu údržby. Informace o správných postupech záměny pneumatik vyhledejte v části "Pneumatiky" a "PI~n
údr~by" v kapitole "KONTROLA A UDRZBA".

Jízda v terénu
Vaše vozidlo má specifické konstrukční
vlastnosti pro jízdu v terénu. Když opustíte
upravenou vozovku, setkáte se s mnoha
různými povrchy, které se během jízdy
mohou průběžně měnit. Při jízdě v terénu
je důležité dodržovat níže uvedené
pokyny.
Buďte
svahů

opatrní

při

zdolávání strmých

Dříve než se pokusíte jet do strmého kopce, vždy jej patřičně prozkoumejte. Musíte
vědět, co je na jeho druhé straně a jak se
dostanete zpět dolů. Pokud máte jakékoliv
pochybnosti o tom, že je to bezpečné, nepokoušejte se přes kopec jet. Nikdy nejezděte do extrémně strmého svahu.

Sjíždění ze
tížnější než

strmého kopce může být objízda k jeho vrcholu. Při jízdě
z kopce udržujte vozidlo v přímém směru
a mějte zařazený nízký rychlostní stupeň.
Dbejte, abyste nezablokovali brzdy. Pokud
vozidlo začne sklouzávat, mírně zrychlete,
abyste znovu získali kontrolu nad řízením.
Nejezděte napříč svahem
napříč svahem může být velmi
bezpečná. Většina hmotnosti vozidla
přenese na dolní pneumatiky, což může

nese
mít
za následek sklouzávání vozidla bokem.
Kdykoliv je to možné, vyvarujte se tohoto
potenciálního rizika. Rovněž, pokud musíte
s vozidlem odjet na straně svahu, vždy
použijte stranu směrem do kopce.
Jízda

Vždy používejte bezpečnostní pásy.
Při jízdě v terénu musíte být Vy i všichni
spolucestující vždy připoutáni bezpečnost
ními pásy. Pokyny pro správné používání
bezpečnostních pásů naleznete v části
"Bezpečnostní pásy" v této příručce.
Vyvarujte se prudkých reakcí při jízdě
v bahně, na ledu nebo sněhu
Dávejte pozor, pokud je povrch terénu
kluzký. Zpomalte a vyvarujte se prudkých
pohybů s vozidlem. Pokud je Vaše vozidlo
vybaveno spínačem rozdělovací převo
dovky, uvědomte si, že jízda v hlubokém
sněhu nebo blátě může způsobit ztrátu
trakce a nárůst odporu vůči pohybu vozidla
směrem vpřed. Použijte nízký převod
pohonu čtyř kol (4L) a udržujte plynulou,
avšak přiměřenou rychlost, přičemž volant
a brzdy používejte se zvýšenou citlivostí.
Sněhové řetězy

Pokud musíte použít sněhové řetězy za
dosažení větší přilnavosti pneumatik, dodržujte následující bezpečnostní pokyny:
• Použijte originální sněhové řetězy SUZUKI
nebo ekvivalentní článkové řetězy nebo
drátové řetězy.
• Pro instalování řetězů zvolte bezpečné
místo stranou dopravního provozu.
• Při instalování řetězů důsledně dodržujte
pokyny výrobce.
• Nainstalujte řetězy na zadní pneumatiky.
• Pokud jsou nainstalovány řetězy, jezděte
pouze pomalu a přiměřenou rychlostí.
účelem
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Pokud za jízdy uslyšíte, že články ře
karoserie, zastavte

tězů tlučou do
a utáhněte je.

Když Vaše vozidlo uvázne
Když Vaše vozidlo u~ázne ve s~~hu, blate
nebo písku, postupujte podle nlze uvedených pokynů:
v

,

v

1) (Pro vozidla vybavená sp~načem, ro:dě
lovací převodovky) Otocte spmacem
rozdělovací převodovky do polohy ,,4H
LOCK" nebo ,,4L LOCK".
2) Přeřazujte převodovku tam a zp~t m~~i
jízdou dopředu a dozadu (~ez! Je,?nlckou a zpátečkou u mechanlcke prevodovky). Tím se vozidlo rozkývá a může
získat potřebnou rychlost, aby se uvolnilo. Přidávejte plyn jen opatrně, aby
kola co nejméně prokluzovala. Při řazení dejte nohu z pedálu plynu;
,
Nevytáčejte motor do vysokych otacek.
Nadměrné prokluzování kol způsobí, že
se kola jen zaříznou hlouběji a vozidlo
pak půjde obtížněji vyprostit.
.
3) Pokud ani po rozkývání nelze VOZidlo
vyprostit, musíte přivolat pomoc jiného
vozidla, aby Vás vytáhlo.
v
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• Nedovolte nikomu, aby stál v blízkosti vozidla, když jej chcete rozkývat a nenechte protáčet kola rychleji, než odpovídá údaji 40 kmIh na
rychloměru. Při příliš rychlém protáčení kol může dojít ke zranění
osob a/nebo poškození vozidla.
Dbejte na to, abyste v případě prokluzování pneumatik v poloze ,,4H"
otočili spínačem rozdělovací převo

dovky z polohy ,,4H" do ,,4H LOCK"
nebo ,,4L LOCK".
Dlouhotrvající prokluzování pneumatik v poloze ,,4H" může způsobit
poškození převodů samosvorného
diferenciálu v centrálním diferenciálu.

UPOZORNĚNí
Při používání řadicí páky uvolně~e pedál plynu. Při používání páky behem
vytáčení motoru může dojít k poškození převodů.
._ _~

UPOZORNĚNí
Neprovádějte tyto pokusy o rozkývání
vozidla déle než několik minut. Dlouhodobé rozkývávání vozidla může
způsobit přehřátí motoru, poškození
převodovky nebo rozdělovací převo
dovky, nebo poškození pneumatik.

Nejezděte hlubokou nebo ryChle
proudící vodou
Jízda hlubokou nebo rychle proudící
vodou může být nebezpečná. Mohli byste
ztratit kontrolu nad vozidlem a cestující by
mohli utonout. Mohlo by také dojít k vážnému poškození Vašeho vozidla. Abyste
se vyhnuli těmto rizikům, dodržujte následující instrukce a bezpečnostní pokyny. , ,
• Nejezděte hlubokou nebo rychle proud~c~
vodou. Hluboká nebo rychle proudlcl
voda, jako např. prudké potoky ne~o
voda proudící při záplavách, mohou Vase
vozidlo unášet od Vámi zamýšlené cesty.
Voda je příliš hluboká v případě, že
zakrývá náboje kol, nápravy nebo koncovou výfukovou trubku. Před jízdou skrz
vodu nejprve zjistěte její hloubku.
• Pokud voda vnikne do koncové výfukové
trubky, může se stát, že nebude možné
nastartovat motor nebo jej udržovat
v chodu. Pokud je voda natolik hluboká,
že bude nasáta do systému sání motoru,
dojde tím k rozsáhlému poškození
motoru.
• Ponořené brzdy budou mít špatnou brzdnou účinnost. Jeďte pomalu a opatrně.
Pomalou jízdou také zabráníte stříkání
vody na systém zapalování, což by mělo
za následek zhasnutí motoru.
• Jeďte opatrně i v případech, kdy pojedete skrz mělkou nebo klidnou vodu,
neboť ve vodě se na dně mohou skrývat
jiná nebezpečí, jako např. díry, jámy
nebo hrboly.

----~-

------ ---

RADY PRO JíZDU

A

VÝSTRAHA

Kromě užitečných jízdních pokynů, které jsou uvedené v této části, je důležité
dodržovat následující bezpečnostní poky!)y pro jízdu po silnici a v terénu.
• Ridič i všichni spolucestující musejí
být vždy připoutáni bezpečnostní
pásy.
• Nesvěřujte řízení Vašeho vozidla ně
komu jinému, pokud tato osoba není seznámena s jeho vlastnostmi
a rozdíly v ovladatelnosti, které jsou
popsány v této části.
• Vyvarujte se půjčování Vašeho vozidla někomu jinému, pokud jej nehodláte sami doprovázet.
o Dbejte, aby byly Vaše pneumatiky
v dobrém stavu a vždy v nich udržujte předepsaný tlak. Podrobnosti,
viz "Pneumatiky" v kapitole "KONTROLA A ÚDRŽBA".
• Nikdy nepoužívejte jiné pneumatiky, než doporučuje firma SUZUKI.
Nepoužívejte rozdílný rozměr nebo
typ pneumatik na předních a zadních kolech. Informace o předepsa
ných pneumatikác~ jsou uvedeny
v části "TECHNICKE UDAJE".
• Nikdy nepoužívejte větší pneumatiky nebo jiné tlumiče a pružiny, aby
se zvýšila světlá výška Vašeho vozidla. Zvýší se tím také těžiště vozidla
a následně se změní jeho jízdní
vlastnosti.
(pokračován í)

A

VÝSTRAHA

(pokračován í)
• Po průjezdu vodou, bahnem nebo
pískem přezkoušejte brzdy tak, že
se pomalu rozjedete a zjistíte, zda
brzdy normálně brzdí. Pokud jsou
méně účinné než normálně, vysušte je opakovaným brzděním při
pomalé jízdě, dokud brzdy nezískají
zpět svoji normální účinnost.
• Nepoužívejte pohon ,,4H LOCK"
nebo ,,4L LOCK" pro normální jízdu
na suchém a tvrdém povrchu.
• Po dlouhodobém používání vozidla
v bahně, písku nebo vodě, nechte
co možno nejdříve prohlédnout
brzdy u autorizovaného dealera
SUZUKI.
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NAKLÁDÁNí VOZIDLA A TAŽENí pŘíVĚSU

Nakládání vozidla
Vaše vozidlo bylo navrženo pro určité zatížení. Nosnost Vašeho vozidla je charakterizována celkovou hmotností vozidla a povoleným zatížením přední a zadní nápravy.
Tyto hmotnosti a povolená p:~tížení naleznete v kapitole "TECHNICKE UDAJE".
Celková hmotnost - Maximální povolená
celková hmotnost plně zatíženého vozidla
(řidič, cestující, příslušenství a náklad,
včetně svislého zatížení tažného zařízení,
pokud je připojen přívěs).
Zatížení náprav - (vpředu a vzadu) Maximální povolená hmotnost na jednotlivých
nápravách.
Okamžitá hmotnost naloženého vozidla
a zatížení přední a zadní nápravy se dají
zjistit jen zvážením vozidla. Porovnejte tyto
hmotnosti s předepsanými hodnotami.
Pokud některý údaj převyšuje povolenou
hodnotu, musí se část nákladu vyložit, aby
povolené hodnoty nebyly překročeny.

7-1

A

Tažení

VÝSTRAHA

přívěsu

Nikdy své vozidlo nepřetěžujte. Celková hmotnost (součet hmotností vozidla, řidiče a cestujících, příslušenství,
nákladu a svislého zatížení tažného
zařízení, pokud je připojen přívěs)
nesmí nikdy překročit povolenou celkovou hmotnost. Kromě toho nikdy
nerozkládejte náklad tak, aby bylo
překročeno povolené zatížení přední
nebo zadní nápravy.

A

VÝSTRAHA

Náklad rozložte vždy rovnoměrně.
Aby nedošlo ke zranění osob nebo
poškození vozidla, zajistěte vždy náklad tak, aby se nemohl posunout při
náhlých pohybech vozidla. Těžší
předměty ukládejte na podlahu zavazadlového prostoru a co nejvíce dopředu. Nikdy nenakládejte předměty
výše než je výška opěradel sedadel.

'
60A185

I když tažení přívěsu může mít nepříznivý
vliv na ovladatelnost, trvanlivost, a spotřebu
paliva, je možné používat Váš vůz SUZUKI
k tažení přívěsu, který nepřekračuje níže
uvedenou celkovou povolenou hmotnost:

Celková povolená hmotnost přívěsu
Pokud neexistují žádné místní předpisy
ohledně celkové povolené hmotnosti přívě
su (například registrovaná nebo zákonem
nařízená celková povolená hmotnost pří
věsu), jsou doporučené obecné celkové
povolené hmotnosti přívěsu následující:

NAKLÁDÁNí VOZIDLA A TAŽENí pŘíVĚSU
Doporučená obecné celková povolená
hmotnost přívěsu (přívěs, náklad
a tažné zařízení)
Brzděný přívěs:

• 3dveřový
1600 kg (3527 Ibs)
• 5dveřový
1850 kg (4078Ibs)
Nebrzděný přívěs:

• 3dveřový
550 kg (1213Ibs)
• 5dveřový
750 kg (1653 Ibs)
Před tažením přívěsu zjistěte, zda ve Vaší
zemi neexistuje specifický předpis ohledně
maximální povolené hmotnosti přívěsu (registrovaná nebo zákonem nařízená celková
povolená hmotnost přívěsu, dle toho, která
je menší), a pokud existuje, nepřekračujte
jej. Pokud ve Vaší zemi neexistuje předpis
ohledně maximální povolené hmotnosti pří
věsu, nepřekračujte výše uvedené celkové
povolené hmotnosti přívěsů.

UPOZORNĚNí
Tažením přívěsu se zvyšují nároky na
motor, převody a brzdy Vašeho vozidla. Nejezděte s přívěsem během
prvních 1000 km provozu vozidla.

UPOZORNĚNí

u vozů s automatickou převodovkou
nikdy nepoužívejte polohu "D" při jízdě s přívěsem do prudkého stoupání.
Tažení přívěsu s převodem "D" do
prudkých stoupání může způsobit, že
se bez varování přehřeje kapalina
v automatické převodovce, což může
způsobit poškození převodovky.

Tažná

zařízení

Používejte pouze tažné zařízení, které je
konstruováno pro montáž na podvozek
Vašeho vozidla a závěs , který tomuto
tažnému zařízení odpovídá.

Jl.

VÝSTRAHA

Nikdy nepoužívejte tažné zařízení,
připojené na nápravu nebo nárazníky
Vašeho vozidla .
Zajišťovací řetězy

Mezi Vaším vozidlem a přívěsem používejte vždy zajišťovací řetězy. Překřižte řetězy
pod ojí přívěsu tak, aby oj nemohla spadnout na vozovku v případě, že by se závěs
utrhl. Zapojujte zajišťovací řetězy podle
pokynů výrobce . Řetězy mají být vždy jen
tak dlouhé, aby Vám nebránily zatáčení.
Nikdy nenechte viset zajišťovací řetězy až
na vozovku .

Jl.

VÝSTRAHA

Zajišťovací řetězy

nikdy neupevňujte
na nárazník vozidla. Zavěste je tak,
aby se nemohly uvolnit.

Osvětlení přívěsu

Dbejte, aby byl Váš přívěs vybaven osvět
lením, které odpovídá místním předpisům .
Vždy před jízdou s přívěsem se přesvěd
čte , zda všechna jeho světla fungují.
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A

Zrcátka
VÝSTRAHA

Nepřipojujte nikdy osvětlení přívěsu
přímo na elektrický okruh vozidla,

protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nakládání

Brzdy

A

VÝSTRAHA

Pokud je Váš přívěs brzděný, řiďte se
všemi pokyny jeho výrobce. Nikdy
nepřipojujte brzdový systém Vašeho
vozidla a jeho elektrické okruhy
přímo na přívěs.

Pneumatiky

A

VÝSTRAHA

Při tažení pnvesu je důležité, aby
u tažného vozidla i přívěsu byly správně na huštěné pneumatiky. Pneumatiky u Vašeho vozidla se hustí na tlak,
uvedený na štítku. Pokud je na štítku
uveden tlak huštění pro plně zatížený
automobil, hustí se pneumatiky na
tento tlak. Pneumatiky přívěsu se hustí na tlak, který určí výrobce přívěsu.

7-3

Překontrolujte, zda zpětná zrcátka u Vašeho vozidla odpovídají předpisům pro zpět
ná zrcátka tažných vozidel. Pokud neodpovídají, musíte před tažením namontovat
potřebná zpětná zrcátka.

vozidla/přívěsu

Aby bylo Vaše vozidlo i s přívěsem správně
naloženo, musíte vědět, jak se měří celková
hmotnost přívěsu a hmotnost připadající na
oj.
Celková hmotnost přívěsu je hmotnost samotného přívěsu plus hmotnost jeho nákladu. Celkovou hmotnost přívěsu můžete zjistit tak, že plně naložený přívěs přivezete na
váhy pro vážení vozidel.
Hmotnost připadající na oj je svislá síla,
kterou působí oj přívěsu ve svislém směru
na tažný závěs vozidla, když je přívěs plně
naložen a závěs je v normální výšce jako při
jízdě. Tato hmotnost můžete změřit běžnou
osobní váhou.
Hmotnost naloženého přívěsu (celková
hmotnost přívěsu) by v žádném případě
neměla převyšovat "celkovou povolenou
hmotnost přívěsu " .
Náklad v přívěsu rozmístěte tak, aby hmotnost připadající na oj činila asi 10 % celkové
hmotnosti přívěsu , ale aby nebyla větší než
"Maximální svislé zatížení hlavy tažného
zařízení" .
Celkovou hmotnost přívěsu
a hmotnost připadající na oj byste měli zjistit vždy před jízdou, abyste se ujistili, že
náklad v přívěsu byl správně rozložen.

A

VÝSTRAHA

Nesprávným rozložením hmotnosti
přívěsu se mohou zhoršit jízdní vlastnosti vozidla a způsobit vybočování
přívěsu do stran. Vždy dbejte, aby
hmotnost připadající na oj činila asi
10 % celkové hmotnosti přívěsu, ale
aby nebyla větší než "Dovolené
svislé zatížení hlavy tažného zaří
zení". Dbejte také, aby byl náklad
dobře zajištěn . Nedodržením tohoto
požadavku může dojít k nehodě.

A

VÝSTRAHA

Nikdy nepřetěžujte přívěs nebo Vaše
vozidlo. Celková hmotnost naloženého přívěsu by v žádném případě
neměla převyšovat "celkovou povolenou hmotnost přívěsu". Celková
hmotnost (součet hmotností vozidla,
řidiče a cestujících, příslušenství
včetně tažného zařízení a oje, nákladu a svislého zatížení tažného zaříze
ní) nesmí nikdy překročit povolenou
celkovou hmotnost vozidla.

J

)

I
I
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Další pokyny pro tažení

přívěsu

Při každém tažení pnvesu zapojte
osvětlení přívěsu a zajišťovací řetězy.

UPOZORNĚNí
Protože jízda s přívěsem způsobuje
větší zatížení vozidla, bude nutné
provádět údržbu častěji než při běž
ných jízdních podmínkách. Provádějte
jednotlivé úkony údržby v intervalech,
stanovených pro provoz za ztížených
podmínek.

A

A

VÝSTRAHA

Při tažení pnvesu má Vaše vozidlo
odlišné jízdní vlastnosti. Pro bezpeč
nost Vaší i osob okolo byste měli
dodržovat následující doporučení:
• Naučte se zatáčet, zastavovat a couvat, dříve než se vydáte do hustého
provozu. Nevyjíždějte do provozu,
dokud si nejste jisti, že spolehlivě
zvládnete vozidlo i přívěs.
• Nikdy nepřekračujte rychlost 80 kmIh
nebo maximální rychlost, předepsa
nou pro jízdu s přívěsem, pokud je
nižší.
• Nikdy nejezděte takovou rychlostí,
aby se přívěs roztřásl nebo rozkýval.
Pokud zjistíte sebemenší známku
třesení nebo kývání, ihned zpomalte.
• Je-Ii vozovka mokrá, kluzká nebo
hrbolatá, jeďte ještě pomaleji než na
suché a hladké vozovce. Pokud nezpomalíte při zhoršení jízdních podmínek, můžete ztratit vládu nad
vozidlem.
• Při couvání vždy někoho požádejte,
aby Vám ukazoval.
• Udržujte dostatečnou brzdnou vzdálenost. Při tažení přívěsu se brzdná
vzdálenost zvětšuje. Na každých
16 kmIh rychlosti si nechte odstup
od vozidla před Vámi nejméně délku
jednoho vozidla s přívěsem. Na mokré nebo kluzké vozovce udržujte
odstup ještě větší.

VÝSTRAHA

(pokračování)

•

•

•
•

Pokud je přívěs vybaven nájezdovou brzdou, brzděte pomalu, aby
nedocházelo ke škubání způsobe
nému blokováním kol přívěsu.
Před zatáčkou zpomalte a projížděj
te zatáčku plynule. Zrychlováním
nebo zpomalováním v zatáčce mů
žete ztratit vládu nad vozidlem. Pamatujte, že poloměr zatáčení musí
být větší než normálně, protože kola
přívěsu jsou blíže ke středu zatáčky
než kola tažného vozidla.
Vyvarujte se náhlého zrychlování
a zpomalování vozidla. Neprováděj
te rychlé manévry, pokud nejsou
nutné.
Při bočním větru zpomalte a pamatujte i na nárazy vzduchu při míjení
protijedoucích vozidel.
Dávejte pozor při předjíždění jiných
vozidel. Přesvědčte se, zda máte
dost místa i pro přívěs před zařaze
ním do jiného jízdního pruhu a dávejte znamení dostatečně dlouho
předem.

• Zpomalte a přeřaďte na nižší převo
dový stupeň před delším nebo
prudším klesáním. Je nebezpečné
podřazovat, když již jedete z kopce.
(pokračován í)

(pokračování)
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A. VÝSTRAHA

A. VÝSTRAHA
(pokračování)

(pokračován í)

• Vyvarujte se dlouhého brzdění.
Brzdy se mohou přehřát a sníží se
jejich účinnost. Brzděte co nejvíce
motorem.
• Vzhledem ke zvýšení hmotnosti
o přívěs se v horkém počasí v dlouhých nebo prudkých kopcích může
motor začít přehřívat. Sledujte teploměr chladicí kapaliny motoru.
Pokud jeví známky přehřívání, sjeď
te ze silnice a zastavte na bezpeč
ném místě. Viz pokyny v části "Když
se motor přehřívá" v kapitole "Pomoc v nouzi".

6) Pokud je Vaše vozidlo vybaveno
spínačem

60A186

A. VÝSTRAHA
Když chcete zaparkovat vozidlo s při
pojeným přívěsem, vždy dodržujte
následující postup:
1) Zabrzděte řádně brzdy vozidla.
2) Zatímco brzdíte, nechte další osobu podložit klíny pod kola vozidla
a přívěsu.
3) Pomalu odbrzděte, až kola najedou na klíny.
4) Zabrzděte zcela parkovací brzdu.
5) Mechanická převodovka - zařaďte
zpátečku nebo první převodový
stupeň a vypněte motor.
Automatická převodovka - zařaďte
parkovací polohu a vypněte motor.
(pokračování)

7·5

rozdělovací

převodov

ky, dbejte na to, aby nebyl v poloze "N" (Neutrál).
Při odjezdu z parkoviště:
1) Sešlápněte spojkový pedál (pokud
je instalován) a nastartujte motor.
2) Zařaďte rychlost, povolte parkovací brzdu a pomalu se rozjeďte
směrem od klínů pod koly.
3) Zastavte, zabrzděte a držte zabrzděné brzdy.
4) Vyšlete jinou osobu, aby sebrala
klíny.

NAKLÁDÁNí VOZIDLA A TAŽENí pŘíVĚSU
Montážní body pro tažné
Pro

3dveřový

zařízení

Registrované maximální svislé zatížení
tažného zařízení přívěsem (EU):
75 kg

model

Maximální
•

přípustný převis:

Tažení Vašeho vozidla
spínačem rozdělovací
převodovky (pokud je ve výbavě)

Vozidlo se

3dveřový

850 mm (33,5 in.)
•

5dveřový

1090 mm (42,9 in.)
(Stra-" ~

~ •

(Stra-

na) ~;::=:::==:::::::=~9;! na)

II ,

~

,

64J185

Pro

5dveřový

model

UPOZORNĚNí
Při tažení přívěsu pro komerční účely,
kdy nejvyšší technicky přípustná/po
volená hmotnost jízdní soupravy pře
sahuje hmotnost 3500 kg, musí být
vozidlo na základě předpisu platného
v celé EU vybaveno digitálním tachografem.
54G585

0,-------,0

64J186

\\

I

64J234
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A. VÝSTRAHA
Při tažení Vašeho vozidla dodržujte
níže uvedené pokyny, aby nedošlo
k nehodě a poškození vozidla. Kromě
toho dodržujte zákonné a místní
předpisy týkající se osvětlení vozidel
a tažných zařízení a tyčí.

Při

tažení vozu by se
používat pojistný řetěz.

Před

odtažením

,

ON

~

Odtažení vozidla vybaveného spínačem
rozdělovací převodovky se všemi čtyřmi
koly na zemi:
1) Otočte klíčem zapalování do polohy
"ON".
2) Uveďte převodovku do polohy "N" (neutrál) a zcela sešlápněte brzdový pedál
a spojkový pedál Ue-Ii ve výbavě).
3) Pomocí spínače rozdělovací převodov
ky přeřaďte do neutrálu.
(1)

64J147

UPOZORNĚNí
Neodtahujte Vaše vozidlo s předními
koly nebo zadními koly přímo na zemi
(a s převodovkou v neutrálu). Pokud
tak učiníte, dojde k vážnému poškození převodovky.

Vozidla vybavená spínačem rozdělovací
převodovky je možné odtáhnout zepředu
se všemi čtyřmi koly na zemi. Ujistěte se,
že používáte vhodné pomůcky pro rekreační tažení vozidla a zajistěte, aby rychlost
při tažení nepřesáhla 90 kmih.

64J218

POZNÁMKA:
Nejprve zatlačte spínač dovnitř a přepněte
jej na značku (1) nalevo od polohy "N':
a držte spínač v této poloze 5 sekund až
do blikání kontrolky "N", a potom otočením
přepněte do polohy "N".
Když otočíte spínačem rozdělovací převo
dovky do polohy "N", a rozsvítí se kontrolka "N" spolu se zvukem bzučáku.
4) Zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka
"N" v sestavě přístrojů.
5) U mechanické převodovky zařaďte druhý převodový stupeň a páku voliče
automatické převodovky přesuňte do
polohy "P" (parkování).

7-7
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6) Otočte klíč v zapalování do polohy
"ACC", abyste odemkli volant.
7) Uvolněte parkovací brzdu.
Při odtahování vozidla udělejte přestávku
každých 300 km. Nastartujte motor. S pákou mechanické převodovky zařazenou
v druhém převodovém stupni (nebo pákou
voliče automatické převodovky zařazenou
do polohy "D") a spínačem rozdělovací
převodovky v neutrálu, po dobu asi jedné
minuty vytáčejte motor do vysokých otáček
se sešlápnutým pedálem spojky Ue-li ve
výbavě), aby ve skříni rozdělovací převo
dovky cirkuloval olej .

Čtyři kola na zemi

M~ I
J\ ~
I

AfT

1

3

5

I

I

4

R

[~~

64J148
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Vozidlo bez

spínače rozdělovací

převodovky

64J234

54G586

Vaše vozidlo nemůžete táhnout za dalším
vozidlem pomocí metod pro rekreační
tažení.

UPOZORNĚNí
Nikdy neodtahujte Vaše vozidlo pomocí metod pro rekreační tažení.
Pokud tak učiníte, dojde k trvalému
poškození převodovky.

54G585

J
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A

A

VÝSTRAHA

Při práci na vozidle je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo ke zranění.
Zejména je nutné dodržovat těchto
několik zásad:
(pokračován í)

VÝSTRAHA

(pokračován í)

• Abyste předešli poškození nebo
náhodné aktivaci airbagů nebo

• Nedotýkejte se kabelů nebo jiných
částí zapalování, když se motor
spouští nebo když běží; můžete být
zasaženi elektrickým proudem.
• Dávejte pozor, abyste se nedotkli
horkého motoru, rozpáleného výfukového potrubí, tlumiče výfuku,
chladiče a hadic chladicí soustavy.
• Nekuřte, zamezte jiskření a plamenům v blízkosti benzínu nebo baterie. Jsou zde hořlavé výpary a plyny.
• Nepracujte pod vozidlem, pokud je
zvednut pouze zvedákem, který je
ve výbavě vozidla.
• Dávejte pozor, abyste při práci nezkratovali kladný a záporný pól baterie.
• Použitý olej, chladicí kapalinu a jiné
kapaliny udržujte mimo dosah dětí
a domácích zvířat. Likvidujte použité kapaliny řádným způsobem;
nikdy je nevylévejte do země, do
kanálu atd.

předpínačů
před prací

60A187S

A

VÝSTRAHA

(pokračován í)

bezpečnostních pásů,

na elektrických systémech vozidla SUZUKI nejprve
odpojte kabel od baterie a klíč ve
spínači zapalování otočte na dobu
nejméně 90 sekund do polohy
"LOCK". Nedotýkejte se součástí
systému airbagů, předpínačů bezpečnostních pásů a kabeláže.
Kabeláž je omotána žlutou páskou,
případně je opatřena žlutými návleky pro snazší identifikaci.
• Nenechávejte motor běžet v garáži
nebo jiných uzavřených prostorech.
• Když motor běží, udržujte ruce, nástroje, oděv a jiné předměty dále od
ventilátoru a hnacího řemene. Dokonce i když by se ventilátor neměl
pohybovat, může bez varování dojít
k jeho automatickému spuštění.
• Pokud je nutné provádět některé
práce při běžícím motoru, přesvěd
čte se, zda je řádně zabrzděna parkovací brzda a řadicí páka je na
neutrálu (mechanická převodovka)
nebo v parkovací poloze (automatická převodovka).
(pokračování)
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Plán údržby
v připojené tabulce

Plán pravidelné údržby

je časový rozvrh jednotl!vých úkonů pravidelné údržby Vašeho
v~)ZIdla. V tabulce jsou údaje podle počtu
ujetých mil, kilometrů nebo počtu měsíců,
kdy se provádějí kontroly, nastavení, mazání nebo jiné servisní úkony. Uvedené
intervaly je nutné zkrátit, když se vozidlo
používá za ztížených podminek (viz "Doporučená údržba za ztížených provozních
podmínek").

A. VÝSTRAHA
Firma SUZUKI Vám doporučuje, abyste úkony označené hvězdičkou (*)
nechali provést pouze ve značkové
opravně nebo u autorizovaného dealera SUZUKI. Pokud máte potřebnou
kvalifikaci, můžete si ostatní úkony
údržby provést sami podle popisu
v této části. Pokud si nejste jisti, zda
jednotlivé práce zvládnete, obraťte se
i v těchto případech na autorizovaného dealera SUZUKI.

"R" : Vyměnit
"I" : Prohlédnout a nastavit
nebo v případě potřeby
"L" : Namazat

vyměnit

POZNÁMKA:
• Třída 1:
Zážehový motor s lambda sondou
• Třída 2:
Zážehový motor bez lambda sondy
Třída 3:
Vznětový motor F9Q

POZNÁMKA:
V této tabulce jsou rozepsány plánované·
selVÍsní úkony až do 90000 km (54 000 mil).
Nad 90 000 km (54 000 mil) se provádějí
stejné úkony ve stejných termínech.

(.' ~

.

"

PŘíKLAD

(1)

(2)

UPOZORNĚNí
nějakou
doporučujeme

Pokud bude nutné na vozidle
součástku

vyměnit,

Vám používat pouze originální díly
SUZUKI nebo jejich rovnocenné ekvivalenty.

64J150

(1) Lambda sonda
(2) Lambda sonda
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' Interval: Tento interval se určuje podle kilometro90
vého proběhu nebo doby provozu v měsících,t-------------------,,,.-7--:="*--'=--+---'-'ó----~,--I--~,--I--...c,..;,--+-...,5,.::4---i
podle toho, co nastane dříve.
72

M~TOR
1-1. Hnací
::~:./,.

řemen příslušenství

motoru

R

-

'1-2. Rozvodový řemen vačkového hřídele
: ~H ,VŮievelllilů , '. ....~;,i:;1-4. Motorový olej a filtr
t~5; ,9.hladiCí .Ráp,i lliijamotoru

Pro Švédsko: Položka 2-1, 4-2 a 4-3 by se měly
pouze na základě kilometrového proběhu.
Položka 2-1 , Niklové zapalovací svíčky, měňte každých 50000 km, pokud to místní zákony vyžadují.
Některé položky údlŽby vyžadují provedení údlŽby
v jiné době než jsou doby určené pro pravidelnou
údlŽbu, které jsou uvedené nahoře nad tabulkou,
ÚdlŽbu těchto položek je možno pro vádět při dfívější
příležitosti, pokud to vyhovuje časovým možnostem
zákazníka, Jejich příští údlŽba by se měla provést
v rámci stanovené periody

Položka 1-3: Kontrolujte pravidelně hladinu motorového oleje,
Další podrobnosti vyhled.ejtfl v. části "Denní kontrola
vozidla" v kapitole " OVLADANI VOZIDLA",

provádět

?iiJ

1,

650395

(1) ,:>línový řemen
(2) Zebrovaný klínový
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'l~eNal: ~~o i~eNal se u~~e pod~ ~~metrového~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9~O~
proběhu

nastane

nebo doby provozu v

dříve.

měsících ,

SYSTEM RizE NI EMISI ·'
' 4-1 . Hadice a spoje odvětrávání klikové
ď4·2 . Ventil PCV

podle toho, co

~~~~~~-~~~~~~':"::::~:":;::~~--;=-=-~~---;':;"-~~';";;~~~~~~--;:;';;-~~~;;---i

skříně

ď4 C 3. Systémjfrilání palivovýchpať

BRZDY '
' 5-1 . Brzdové

kotouče a destičky
Bř.Zdoy,é bl1bny i:lČlClis)i(jsou,1i ve výbavě)
' 5-2. Brzdové hadice a potrubí
.Lp';~. Sridovákapali'la .
'...... ..... ':
5-4. Páka a lan'ko parkovací brzdy

PODVOZEK A KAROSERIE
6-1 Spojka
.
6~2 ..•Pneumatiky .
'6~3. Kola
~6"4 . Hnadhřídele/Kardanově ' hříd~le
' 6-5. Zavěšení kol
': ~6-6.
' 6-7.
' 6-8.
' 6-9.

Řízeni
Olej mechanické' převodovky
Olej vrozd ě lovaCípřevoaovce
Olej diferenciálu

6-10.Automatic~á převodoVka

(R: pouze popNé po 15 000 km)
. Hladina kapaliny
, Výměna kapaliny
.' Hadice.systéihú,.,

6-11. Veškeré západky, závěsy a zámky
' 6, 12.' Posil6vač řizen í (pokudjé instalován )
' 6-13 . Vložka filtru klimatizace (pokud je instalována)

I

I

A
Tlumiče nárazů

.1
I

R

VÝSTRAHA

jsou naplněny plynem pod vysokým tlakem. Nikdy se jej nepokoušejte rozebírat a nevhazujte jej do
Neskladujte jej u kotle nebo topení. Před odložením tlumiče do sběru je třeba nejprve bezpečně vypustit plyn.
Požádejte o pomoc Vašeho dealera.

ohně.
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Doporučená

údržba za ztížených provozních podmínek

Pokud se vozid lo používá často za podmínek odpovídajících někte rému níže uvedenému kódu ztížených podmínek, doporučujeme Vám
provádět přísl u šné servisní úkony v intervalech, uvedených v tabulce dole.

Kód ztížených podmínek

A - Časté jízdy na krátkou vzdálenost
B - Jízda po neupravených a/nebo bahnitých cestách

C - Jízda po prašných cestách
O - Jizda v nadměrně studeném

počasi

a/nebo po solených vozovkách

E - Časté jízdy na krátkou vzdálenost v nadměrně studeném počasí
F - Použití olovnatého paliva

G - (Pouze pro vznětový motor F9Q) Používání paliva nízké kvality
H - Tažení přívěsu (pokud je povoleno)
Kód ztížených podmínek

-

B

C D -

-

-

-

-

B

C D -

-

-

-

A

-

C D E -

-

-

Udržba
Hnací řemen příslušenství motoru
(Zážehový motor)
Hnací řemen přís l ušenství motoru
(Vznětový motor)
Včetně napínače , napínacích kladek
Rozvodový řemen vačkového hřídele
(Pouze vznětový motor)

Úkon údržby
I
R

Každých 45 000 km (27 000 mil)
nebo 36 měsíců

R

Každých 30 000 km (18 000 mil)
nebo 24 měsíců

R

Každých 45 000 km (27 000 mil)
nebo 36 měsíců

Včetně napínače

A

-

C D E F -

-

B

-

-

-

-

-

H

Motorový olej a filtr

R

Každých 7500 km (4500 mil)
nebo 6 měsíců

-

Upevňovací

I

Každých 15000 km (9000 mil)
nebo 12 měsíců

svíčky
(Doporučeno)

R

Každých 30 000 km (18 000 mil)
nebo 24 měsíců

Niklové svíčky
(Standardní typ)

R

Každých 10 000 km (6000 mil)
nebo 8 měsíců

prvky výfukové trubky
Iridiové

A

8-5

B

C -

E

F

-

Interval údržby
Každých 15000 km (9000 mil)
nebo 12 měsíců

H Zapa lovací

svíčky

~~
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Kód ztížených podmínek
-

-

c

-

-

-

-

-

-

-

B -

-

-

B

-

-

-

B

C O

-

B

-

-

B

-

Údržba
Vložka vzduchového filtru (Podle
prohlídku a výměnu častěji.)

-

-

-

G

-

E -

-

H

Výměna

-

-

-

-

Šrouby a matice zavěšení kol

-

-

-

H Ložiska kol

O

E -

-

H Hnací

-

E -

-

H

-

-

Palivový filtr

potřeby provádějte

(Vznětový

(Vyměňte při

motor)
každém detekování vody.)

kapaliny automatické

hřídele

převodovky

Úkon údržby
I

R
R
R
T

I
a kardanové

Olej mechanické

hřídele

I

převodovky/olej rozdělovací

převodovky

R

Olej diferenciálu

-

-

C O -

-

-

-

Vložka filtru klimatizace (pokud je instalována)
(Čistěte častěji při poklesu průtoku vzduchu
z klimatizace.)

POZNÁMKA:
I - Prohlédnout a nastavit nebo v případě
R- Vyměnit
T - Dotáhnout předepsaným momentem

Interval údržby
Každých 2500 km (1500 mil)
Každých 30000 km (18000 mil)
nebo 24 měsíců
Každých 5000 km (3000 mil)
Každých 30000 km (18000 mil)
nebo 24 měsíců
Každých 15 000 km (9000 mil)
nebo 12 měsíců
Každých 15 000 km (9000 mil)
nebo 12 měsíců
Každých 15 000 km (9000 mil)
nebo 12 měsíců
Pouze poprvé:
15 000 km (9000 mil)
nebo 12 měsíců
Podruhé a následně:
Každých 30 000 km (18 000 mil)
nebo 24 měsíců počítáno od O km
(O mil) nebo O měsíců

I

Každých 15 000 km (9000 mil)
nebo 12 měsíců

R

Každých 45 000 km (27 000 mil)
nebo 36 měsíců

potřeby vyměnit
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Hnací

řemen

A

VÝSTRAHA

L4 1.6 L

DEF: 9 -10 mm
(0,35 - 0,39 in .)

Když motor běží, udržujte ruce, nástroje, vlasy, oděv, nástroje a jiné
předměty dále od ventilátoru a hnacích řemenů.
(Pro model se zážehovým motorem)
Přesvědčte se, zda je hnací řemen správně napnutý. Pokud je řemen příliš volný,
baterie se málo dobíjí, motor se přehřívá,
posilovač řízení a klimatizace nepracují
dostatečně a řemen se nadměrně opotře
bovává. Když palcem zatlačíte na řemen
uprostřed mezi řemenicemi, měl by jeho
průhyb odpovídat následující tabulce.

AC

GE
DEF : 7 - 9 mm
(0 ,28 - 0,35 in.)

Řemeny zkontrolujte také z hlediska po-

škození.

L4 2.0 L

(Pro zážehový motor L4 2.0 L)
Hnací řemen příslušenství motoru zkontrolujte pouze z hlediska poškození. Nemusíte
kontrolovat jeho napínací sílu , neboť je opatřený automatickým napínačem.
Je-Ii nutná výměna nebo nastavení řeme
nu, nechte si tento servis provést Vaším
dealerem SUZUKI.

(Pro model se vznětovým motorem)
Napínací síla hnacího řemenu se nastavuje automaticky.

ADB
GE

-.: 100 N (10 kg , 22 Ibs) stisknout
ADB: Hnací řemen příslušenství
GE: Generátor
DEF: Průhyb
PS: Čerpadlo posi lovače řízení
AC: Kompresor klimatizace

64J177

J

/
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I

Motorový olej a filtr
Předepsaný

(Pro model se

vznětovým

motorem)

Měrka

olej
====:::J5~W'f-4iQO=====::J

(1)

[I

~""fl ""I~""I\I":TlL-'~

""""'-""
gjr.""·
W'' ' lm''1:;c
', _ "'"
é"5""W""sg""O""li""·
•••

' " "
I
'

15W-40

L -_ __ _ _ _

I

10W-40

'hl i 1,11.
-20 -10
I
I
-4
14

'e -30I
' F -22

I

10W-30

I
...
<..& ,'.
.. ~;+

'!Ii

~QW;;:30,.M$ffbl,rii:~i~~! g;;IJt'
o
I

32

10
I
50

20
I
68

30
I
86

'e -30I

' F -22

:>

~0~WD-3~0________

oI

-10
I
14

32

10
I
50

20
I
68

40
I
104

67D026

Doporučený

Dbejte, aby motorový olej , který používáte,
odpovídal kvalitativní klasifikaci SG , SH,
SJ, SL nebo SM. Volte olej vhodné viskozity podle tabulky nahoře .
Při teplotách pod -20°C (-4°F) Vám
ručujeme používat olejSAE 5W-30.

-20
1
-4

30
I
86

40
1
104

(1)

64J248

(1)

(1)

motorového oleje

(Pro model se zážehovým motorem)

(Pro model se zážehovým motorem)

~

Kontrola hladiny oleje

dopo-

Doporučený

Dbejte, aby motorový olej , který používáte ,
odpovídal kvalitativní klasifikaci ACEA C3,
která je povinná pro DPF. Volte olej
vhodné viskozity podle tabulky nahoře .
Doporučujeme

80G064

(Pro model se vznětovým motorem)

Vám používat olej SAE

5W-30 _

UPOZORNĚNí
Používejte pouze doporučený ACEA
C3. Používání nedoporučeného motorového oleje způsobí poškození
vznětového motoru a OPF.

64J227
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PŘíKLAD

UPOZORNĚNí

PLNÁ"

i'~~

~~:t

L-------------------~~--~52~D~08~4
Je velmi důležité udržovat hladinu motorového oleje ve správné výši, aby byl motor
Vašeho vozidla náležitě mazán . Kontrolujte hladinu oleje, když vozidlo stojí na rovině. Pokud vozidlo stojí na šikmé ploše ,
může být měření hladiny oleje nepřesné.
Hladina oleje by se měla kontrolovat bud'
před nastartováním motoru nebo nejméně
5 minut (nejméně 10 minut pro model se
vznětovým motorem) po vypnutí motoru.

Pokud nebude hladina oleje pravikontrolována, může to vést
k závažné závadě motoru z důvodu
nedostatečného množství oleje.
delně

Výměna

motorovéh,? oleje a

Vypouštějte

fiI~ru

olej, dokud Je motor teply.

Zážehový motor

UPOZORNĚNí

PŘíKLAD

(Pro model se vznětovým motorem)
Nedoplňujte olej nad horní limit. Příliš
mnoho oleje by mohlo zničit motor.

Doplňování
PŘíKLAD

54G091

1) Sejměte víčko nalévacího hrdla oleje.
2) Odmontujte spodní kryt motoru.
3) Postavte pod výpustnou zátku vhodnou
nádobu.
4) Klíčem vyšroubujte výpustnou zátku
a nechte olej vytéci .

Rukojeť měrky

motorového oleje je pro
identifikaci označena žlutě.
Vytáhněte měrku oleje, otřete ji čistým
hadrem, zasuňte ji zpět do otvoru v mo~oru
až na doraz a znovu ji vytáhněte . Olej na
měrce má být mezi horní a dolní značkou
na měrce. Pokud se hladina oleje přibližuje
k dolní značce, doplňte olej , aby hladina
stoupla k horní značce.

motor a nechte jej asi minutu běžet na volnoběh. Pak vypněte motor, vyčkejte pět
minut a znovu překontrolujte hladinu oleje.

snadnou

81A147

Sejměte víčko

nalévacího hrdla oleje a dolívejte olej pomalu dovnitř, až hladina
stoupne k horní značce. Dávejte pozor,
aby hladina oleje nepřesáhla horní značku .
Mnoho oleje je téměř stejně nežádoucí
jako málo oleje. Po doplnění oleje spusťte

)
i
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A

VÝSTRAHA

Výměna

PŘíKLAD

PŘíKLAD

Teplota oleje může být tak vysoká, že
Vám způsobí popálení prstů při dotknutí se zátky. Vyčkejte, až zátka
zchladne natolik, abyste ji mohli vzít
do ruky.

A

zpět výpustnou zátku s těs
Utáhněte zátku předepsaným

5) Našroubujte
\

\

I

momentem.
6) Namontujte

~

VÝSTRAHA

Nový i použitý olej může být nebezpečný. Děti nebo zvířata mohou být
při požití nového nebo použitého oleje
ohrožena. Nový i použitý olej a použité filtry chraňte před dětmi a zvířaty.
Opakovaný a dlouhodobý kontakt
s použitým motorovým olejem může
způsobit rakovinu kůže.
Krátkodobý kontakt s použitým olejem může způsobit podráždění kůže.
Abyste omezili styk s použitým olejem, oblékněte si při výměně košili
s dlouhým rukávem a vlhkotěsné rukavice (například rukavice pro mytí
nádobí). Pokud se Vám olej dostane
na kůži, smyjte jej rychle mýdlem.
Vyperte všechny oděvy nebo hadry
znečištěné olejem.
Použitý olej a filtry odevzdejte k recyklaci nebo zajistěte jejich správnou
likvidaci.
něním .

olejového filtru

zpět

Povolit
650258

60A198

PŘíKLAD

1) Odmontujte spodní kryt motoru .
2) Pomocí speciálního klíče na olejový filtr
vyšroubujte filtr otáčením doleva a sejměte jej.
3) Cistým hadrem otřete na motoru dosedací plochu filtru, kam bude nový filtr
namontován.
4) Naneste malé množství motorového
oleje na gumový těsnící kroužek
nového olejového filtru .
5) Našroubujte nový filtr rukou, až se těs
nící kroužek dotkne dosedací plochy.
60G306

Utahovací moment výpustné zátky:
Zážehový motor:
35 Nm (3,5 kg-m , 25,3 lb-ft)
Vz n ětový motor:
35 Nm (3,5 kg-m , 25,3 lb-ft)

spodní kryt motoru .
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KONTROLA A ÚDRŽBA
Utahování (pohled na filtr shora)

7) Namontujte

(2)

UPOZORNĚNí

54G093

(1) Olejový filtr
(2) 3/4 otáčky nebo
14 Nm (1,4 kg-m , 10,1 lb-ft)

UPOZORNĚNí
Pro správné utažení olejového filtru
je nutné přesně zjistit polohu, ve které se těsnění právě dotklo dosedací
plochy.
Utáhněte filtr ještě o předepsaný zlomek
otáčky od polohy, ve které se těsnění
právě dotklo dosedací plochy (nebo
předepsaným momentem) pomocí klíče

na olejový filtr.
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spodní kryt motoru.

POZNÁMKA:
Pokud je obtížné odmontovat olejový filtr,
doporučujeme Vám, abyste výměnu olejového filtru svěřili Vašemu dealerovi
SUZUK/.

(1)

6)

zpět

Utahovací moment olejového filtru:
Zážehový motor:
3/4 otáčky nebo
14 Nm (1,4 kg-m, 10,1 lb-ft)
Vznětový motor:
3/4 otáčky

Aby nedocházelo k unikání oleje, musí být olejový filtr náležitě dotažen,
ale nesmí být utažen příliš.
Naplnění

oleje a kontrola

UPOZORNĚNí
•

Při výměně olejového filtru Vám
doporučujeme používat originální

filtr SUZUKI. Pokud použijete jiný
filtr, musí mít stejnou kvalitu a musí
se nainstalovat pOdle pokynů jeho
výrobce.
• Unikání oleje kolem olejového filtru
nebo vypouštěcí zátky svědčí o nesprávné montáži nebo vadném těs
nění. Pokud zjistíte nějakou netěs
nost nebo si nejste jisti, zda byl filtr
správně dotažen, nechte si vozidlo
zkontrolovat u Vašeho dealera
SUZUKI.

těsnosti

1) Nalévacím hrdlem nalijte olej a

nasaďte

zpět víčko .
Přibližný objem olejoyé náplně
v části "OBJEMY NAPLNI" v

najdete
kapitole

"TECHNICKÉ ÚDAJE".
2) Nastartujte motor a pečlivě zkontrolujte,
zda olej neuniká u filtru nebo vypouště
cí zátky. Nechte motor běžet v různých
otáčkách nejméně 5 minut.
3) Vypněte motor a vyčkejte asi 5 minut.
Překontrolujte znovu hladinu oleje a pokud je to nutné, olej doplňte . Znovu
zkontrolujte těsnost.

I

-- -----

------------

-----

KONTROLA A ÚDRŽBA
Převodový

olej

převodovky/olej
rozdělovací převodovky/olej

Olej mechanické

Mechanická převodovka/Rozdělovací

Olej mechanické převodovky
(API GL-4)
Olej v rozdělovací převodovce

diferenciálu
'e

<
-30
,

-20
,

-10
,

'F

-22

-4

14

převodovka
Mechanická

:>

75W - 85, 75W - 90
32

převodovka

10
,

20
,

30
,

40
,

50

68

86

104

650571

Olej předního diferenciálu a olej
zadního diferenciálu
(hypoidní API GL-5)
90

650259

oe

<

oleje pOUZIvejte olej správného typu a viskozity, jak je
uvedeno v tabulce dole_
Doporučujeme Vám používat:
API GL-4 SAE 75W-90 pro převodový olej
mechanické převodovky, převodový olej

'F

-22

Při doplňování převodového

-30
,

80W-90
-20
,
-4

:>
:>

-10
,

o,

10
,

20
,

30

,

40
,

14

32

50

68

86

104

650260

(1) Zátka plnicího otvoru a kontroly hladinyoleje
(2) Vypouštěcí olejová zátka

650572

rozdělovací převodovky

API GL-5 hypoidní převodový olej SAE
80W-90 pro olej předního diferenciálu
a olej zadního diferenciálu

8-12

KONTROLA A ÚDRŽBA
Přední/zadní
Přední

diferenciál

Utahovací moment

diferenciál

[};~('
lJ

Zátka
plnícího
otvoru oleje

Vypouštěcí

23 Nm
2,3 kg-m
(17,0 lb-ft)

23 Nm
2,3 kg-m
(17,0 lb-ft)

35 Nm
3,5 kg-m
(25,3 lb-ft)

35 Nm
3,5 kg-m
(25,3 lb-ft)

Rozdělovací
převodovka

23 Nm
2,3 kg-m
(17,0 lb-ft)

23 Nm
2,3 kg-m
(17,0 lb-ft)

Přední

23 Nm
2,3 kg-m
(17,0 lb-ft)

23 Nm
2,3 kg-m
(17,0 lb-ft)

23 Nm
2,3 kg-m
(17,0 lb-ft)

23 Nm
2,3 kg-m
(17,0 lb-ft)

Mecha- Zážehový
nická
převo-

dovka
,-(2_)- - - '

Zadní diferenciál

Vznětový

64J187

(1) Zátka plnicího otvoru a kontroly hladinyoleje
(2) Vypouštěcí olejová zátka

diferenciál

Zadní diferenciál

Kontrola hladiny

olejová
zátka

převodového

oleje

Při kontrole hladiny převodového oleje
postupujte následovně:

1) Zaparkujte vozidlo na rovné ploše a zabrzděte parkovací brzdu. Potom vypně
te motor.
2) Odmontujte zátku plnicího otvoru oleje
(1 ).

3)

8-13
- - - - ----- ----

Zasuňte

do otvoru prst. Pokud hladina
oleje dosahuje ke spodku (skříň rozdě
lovací převodovky: do 10 mm od spodního okraje) otvoru zátky, je hladina
oleje správná. Pokud ano, zašroubujte
zpět zátku.

4) Pokud je oleje málo, doplňte převodový
olej otvorem po zátce (1), dokud hladina nedosáhne ke spodku otvoru a potom zašroubujte zpět zátku.

A

VÝSTRAHA

Po jízdě muze být teplota převodo
vého oleje tak vysoká, že by Vám
mohla způsobit popáleniny. Před kontrolou oleje v převodovce vyčkejte až
plnící zátka dostatečně vychladne, tak
abyste ji mohli vzít do ruky.

UPOZORNĚNí
Před

našroubováním zátky naneste
na její závity těsnící hmotu "SUZUKI
Bond No. 1215" nebo její ekvivalent,
aby nedocházelo k unikání oleje.
Výměna převodového

oleje

Pro výměnu převodového oleje v mechanické převodovce, rozdělovací převodovce nebo diferenciálu použijte následující postup:
1) Odmontujte zátku plnicího otvoru oleje
(1 ).
2) Vyšroubujte výpustnou zátku (2),
vypusťte olej a namontujte zátku zpět.
3) Dolévejte nový převodový olej přede
psaného typu do plnicího otvoru, až
hladina oleje dosáhne spodní části
plnicího otvoru.
4) Namontujte zátku plnicího otvoru zpět.

--------_.

-----_.--------~

KONTROLA A ÚDRŽBA

Kapalina automatické
převodovky (AT)
Předepsaná

kapalina

Používejte kapalinu automatické převodovky
SUZUKI ATF 3317 nebo Mobil ATF 3309.

Kontrola hladiny kapaliny
UPOZORNĚNí
Jízda s příliš nízkou nebo vysokou
hladinou kapaliny může poškodit
převodovku.

Hladi~u kapaliny musíte kontrolovat, když
kapalina v automatické převodovce má
normální provozní teplotu.

Postup při kontrole hladiny:
1) Za účelem zahřátí kapaliny převodovky
se s vozidlem projeďte nebo nechte
motor běžet na volnoběh tak dlouho, až
bude teploměr ukazovat normální provozní teplotu.
2) Potom se s vozidlem projeďte deset
nebo více minut.

POZNÁMKA:
Nekontrolujte hladinu kapaliny, když jste
jetí s vozidlem delší dobu vysokou rychlostí, v městském provozu za horkého počasí
nebo jste táhli přívěs. V takovém případě
vyčkejte, až kapalina vychladne (asi 30 minut), neboť jinak nebude měření správné.

3) Zaparkujte Vaše vozidlo na rovné
ploše.
4) Zabrzděte parkovací brzdu a pak spusť
te motor, když je páka voliče v poloze
"P" (parkování). Nechte motor běžet dvě
minuty na volnoběh a následně i při kontrole hladiny kapaliny.
5) Sešlápněte brzdový pedál, přesuňte
páku voliče postupně do všech poloh
a v každé poloze vyčkejte přibližně tři
sekundy. Potom páku vraťte zpět do
polohy "P" (parkování).
---

.A. VÝSTRAHA

--------~~---

nebo

60A205

6) Rukojeť měrky kapaliny automatické
převodovky je pro snadnou identifikaci
označena červeně.
Vytáhněte měrku, otřete ji a opět zasuňte, dokud víčko nedosedne. Potom
měrku vytáhněte.

-

--

Nezapomeňte před přesouváním páky
voliče sešlápnout pedál brzdy, protože jinak se může vozidlo náhle rozjet.

obě strany měrky a odečtěte nižší hladinu. Hladina kapaliny by
se měla nacházet mezi dvěma znač

1) Zkontrolujte
kami na
(horký).

měrce

v

rozsahu

"HOT"

UPOZORNĚNí
Dbejte na to, abyste používali přede
psanou kapalinu automatické převo
dovky. Pokud použijete jinou kapalinu automatické převodovky než
SUZUKI ATF 3317 nebo Mobil AlF
3309, může dojít k poškození automatické převodovky Vašeho vozidla.
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(Pro model se

Chladicí kapalina motoru

vznětovým

motorem)

(Pro model se zážehovým motorem)

PŘíKLAD

64J188

(1) FULL HOT
(2) LOW HOT
(3) Nejnižší bod

=Hladina kapaliny

8) Pokud je hladina nízko, doplňte otvorem

pro měrku tolik předepsané kapaliny,
aby bylo dosaženo správné výše hladiny.

UPOZORNĚNí
Po kontrole nebo doplňování kapaliny dbejte, aby byla měrka správně
zasunuta.
Výměna

oleje

výměnu oleje v automatické
jsou zapotřebí speciální postupy, materiály a pomůcky, doporučujeme
Vám, abyste tuto práci svěřili Vašemu
autorizovanému dealerovi SUZUKI.

Protože pro

převodovce

8-15

64J249

.A. VÝSTRAHA

64J151

(Pro model se zážehovým motorem)

PŘíKLAD

nebezpečné snímat víčko odplyňovací nádržky u vznětového motoru,

Je

když je kapalina horká, protože pod
tlakem může vyrazit kapalina a pára.
Před sejmutím víčka počkejte, až
teplota chladicí kapaliny klesne.

I
I
I

I

KONTROLA A ÚDRŽBA
Výběr

chladicí kapaliny

Pro zajištění optimální výkonnosti a životnosti Vašeho motoru používejte pouze originální chladicí kapalinu SUZUKI nebo její
ekvivalent.
Tento typ chladicí kapaliny je pro Vaší chladicí soustavu nejlepší, protože:
• Napomáhá udržet optimální teplotu
motoru.
• Zajišťuje náležitou ochranu proti zamrznutí nebo varu .
• Zajišťuje náležitou protikorozní ochranu.
Používáním nevhodné chladicí kapaliny
může dojít k poškození Vaší chladicí
soustavy. Při výběru správné chladicí
kapaliny Vám pomůže autorizovaný dealer
SUZUKI.

UPOZORNĚNí
Abyste předešli poškození Vaší chladicí soustavy:
• Používejte pouze kvalitní nemrznoucí etylénglykolovou nesi/íkátovou kapalinu do chladičů, ředěnou
destilovanou vodou ve správném
poměru.

• Dbejte, aby byl poměr nemrznoucí
kapaliny a destilované vody 50/50
a v žádném případě ne vyšší než 70/
30. Koncentrace nemrznoucí kapalinya destilované vody vyšší než 70/30
budou způsobovat přehříváni.
• Nepoužívejte neředěný roztok nemrznoucí kapaliny ani samotnou
vodu.

UPOZORNĚNí
(pokračování)
• Nepřidávejte inhibitory
Nemusí být slučitelné s

ani přísady.
Vaší chladi-

cí soustavou.
• Nesměšujte různé typy základních
nemrznoucích směsí . Mohlo by tím
dojít k urychlení opotřebení těsnění
a/nebo k závažnému přehřívání
a rozsáhlému poškození motoru/
automatické převodovky.

Kontrola hladiny chladicí kapaliny
Hladina chladící kapaliny se kontroluje ve
vyrovnávací nádržce a ne v chladiči. Když
je motor studený, má být hladina chladicí
kapaliny mezi značkami "FU LL" (MAX)
a "LOW" (MIN).

Doplňování

chladicí kapaliny

(Pro model se zážehovým motorem)
Pokud je hladina chladicí kapaliny pod
dolní značkou "LOW", je třeba kapalinu
doplnit. Sejměte víčko vyrovnávací nádržky a doplňte kapalinu až k horní značce
"FULL". Nikdy však nepřeplňujte nádržku
nad horní značku "FULL".
(Pro model se vznětovým motorem)

.A

VÝSTRAHA

nebezpečné snímat víčko odplyňovací nádržky u vznětového motoru,

Je

když je kapalina horká, protože pod
tlakem může vyrazit kapalina a pára.
Před sejmutím víčka počkejte, až
teplota chladicí kapaliny klesne.
Pokud je hladina chladicí kapaliny pod
dolní značkou "MINI", je třeba kapalinu
doplnit. Když je motor studený, sejměte
víčko odplyňovací nádržky pomalým otáčením proti směru hodinových ručiček , aby
se uvolnil tlak. A doplňte chladicí kapalinu
až hladina v odplyňovací nádržce dosáhne
ke značce "MAXI". Nikdy však nepřeplňujte
odplyňovací nádržku nad značku "MAXI ".

(pokračování)
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UPOZORNĚNí
• Použitá směs musí obsahovat 50 %
nemrznoucí kapaliny.
Pokud očekáváte teploty -35 oe nebo
~ižší, použijte koncentraci až 60 %.
Rid'te se podle pokynů uvedených
na obalu nemrznoucí kapaliny.
• Při zavírání vička vyrovnávací nádržky dbejte, aby byla šipka na
víčku proti šipce na nádržce. Při nedodržení tohoto upozornění může
docházet k úniku kapaliny.

A
Při

VÝSTRAHA

požití nebo vdechnutí chladicí
kap~liny ~otoru může dojít k poškozeni zdravl nebo otravě. Nepijte nemrznoucí kapalinu, ani její roztok.
Pokud dojde k požití, nevyvolávejte
zvracení. Okamžitě kontaktujte toxikologii nebo lékaře. Nevdechujte vý!?ary; ,?okud k tomu dojde, jděte na
cerstvy vzduch. Po skončení práce
se důkladně umyjte. Roztok může být
jedovatý pro zvířata. Udržujte z dosahu dětí a domácích zvířat.
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Výměna

chladicí kapaliny

(Pro model se zážehovým motorem)
Zavřít

A

64J189

1) Když .te motor studený, sejměte zátku
chladlce pomalým otáčením doleva až
na doraz. Při otáčení víčkem jej netlač
te dolů. Pvočkejte, až se uvolní tlak, potom zatlact,: na zátku ~ dále jím otáčej
te proti smeru hodlnovych ručiček.

VÝSTRAHA

snímat víčko chladikdyž je kapalina horká, protože
p0C! tlak~m může vyrazit kapalina
a yara. Pred sejmutím víčka počkejte
az teplota chladicí kapaliny klesne. '
Je

nebezpečné

če,

2) Zvednutím vymontujte nádržku a zcela
nádržku vypusťte .

--------_._--------_._-------------------

KONTROLA A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNí

PŘíKLAD

Chladicí kapalinu vyměňujte, když
vozidlo stojí na rovině.
(Pro model se vznětovým motorem)
Protože jsou zapotřebí speciální postupy,
doporučujeme Vám, abyste výměnu chladicí kapaliny svěřili Vašemu autorizovanému dealerovi SUZUKL

Kapalina ostřikovače čelního
okna
Přední

a zadní (pokud je instalován)

PŘíKLAD

64J191

3) Odmontujte spodní kryt motoru.
4) Povolte vypouštěcí zátku, která je při
pevněná k dolní části chladiče a vypusť
te chladicí kapalinu do vhodné nádoby.
5) Namontujte nádržku zpět a naplňte jí
chladicí kapalinou k rysce "FU LL".
6) Utáhněte vypouštěcí zátku na chladiči.
7) Namontujte zpět spodní kryt motoru.
8) Naplňte chladič chladicí kapalinou a namontujte zátku chladiče.
9) Po naplnění nechte běžet motor asi 2-3
minuty na volnoběh, aby se z chladicího
systému odstranil vzduch.
10)Vypněte motor.
11 )Překontrolujte hladinu chladicí kapaliny
v chladiči. Pokud hladina klesla, doplň
te chladicí kapalinu.

(nebo

opačná

strana)
66J008

=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=

66J116

8-18

KONTROLA A ÚDRŽBA
Kontrolujte, zda je v nádržce kapalina
tím, že se podívejte na měrku
hladiny kapaliny ostřikovače, která je
připevněná k víčku nádržky kapaliny ostři
kovače. Pokud je hladina kapaliny téměř
prázdná, doplňte kapalinu.

ostřikovače

Používejte jen kvalitní kapalinu do ostřiko
kterou podle potřeby naředíte vodou.

vačů,

A.

VÝSTRAHA

Nedávejte do zásobní nádržky ostři
nemrznoucí chladicí kapalinu
motoru. Při stříknutí na okno může
silně zhoršit výhled a také poškodit
lak Vašeho vozidla.
kovače

UPOZORNĚNí
Pokud zapnete motor ostřikovače,
aniž by byla v nádržce kapalina, je
nebezpečí jeho poškození.

Kapalina

ostřikovače

Vzduchový filtr

světlometů
Zkontrolujte, zda je v nádržce dostatečné
množství kapaliny. V případě potřeby ji
doplňte.

UPOZORNĚNí
• V zimním období dbejte na to,
abyste před použitím ostřikovače
světlometů odstranili sníh nebo led
na držáku trysky u předního nárazníku.
• Aby se zabránilo poškození trysky
ostřikovače světlometů následkem
zamrznutí, vždy používejte přede
psanou kapalinu ostřikovače.

64J153

Je-Ii vzduchový filtr zanesen prachem,
zvyšuje se odpor při sání, což způsobuje
snižování výkonu motoru a zvyšování
spotřeby paliva.
Pravidelně kontrolujte a čistěte podle následujícího postupu:
1) Sejměte kryt tělesa čističe vzduchu.
Vymontujte vložku filtru z krytu tělesa
čističe vzduchu.
2) Tato vložka vzduchového filtru je suchý
typ. Pamatujte, že se musí čistit podle
následující metody.
3) Stlačeným vzduchem odstraňte prach
na vložce vzduchového filtru i uvnitř,
případně dle
potřeby vložku
filtru
vyměňte.
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svíčky
Zapalovací svíčky s niklovou elektrodou
(standardní typ) :
Zapalovací svíčky by se měly pravidelně
kontrolovat, zda na nich není usazený karbon . Je-Ii svíčka zakarbonovaná, dává slabou jiskru . Karbon se odstraňuje drátěným
kartáčem nebo ostrým hrotem a přitom se
musí nastavit správná vzdálenost elektrod .

Zapalovací

Typ B

UPOZORNĚNí
• (Pro typ B) Při odpojování kabely
zapalovacích svíček uchopte za
koncovku a ne za vlastní kabel.
Taháním se kabel může poškodit.
• Při montáži iridium platinových svíček (s tenkou středovou elektrodou) se nedotýkejte středové elektrody, protože by mohlo snadno
dojít k jejímu poškození.

650435

Pro typ B, získání

přístupu

k zapalovacím

svíčkám:

1) Odpojte konektor (2),

přičemž stiskněte

uvolňovací páčku .

2) Vyšroubujte šrouby.
3) Vytáhněte koncovky zapalovacích svíček.

650434

Pro typ A, získání

přístupu

k zapalovacím

svíčkám:

POZNÁMKA:
Při instalaci se ujistěte, že kabely, konektory, gumové těsnění koncovek a podložky
jsou správně umístěny.

1) Odmontujte kryt zapalovací cívky.
2) Odpojte konektor (1), přičemž stiskněte
uvolňovací páčku .

3) Vyšroubujte šroub.
4) Vytáhněte zapalovací cívku ven.
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PŘíKLAD

~OVOlit

Správně

~g~h"O"
~

~
'. '

60G102

UPOZORNĚNí

UPOZORNĚNí

Při odpojování kabely svíček uchopte za koncovku a ne za vlastní kabel.
Taháním se kabel může poškodit.
• Pří montáži irídiumplatinových svíček (s tenkou středovou elektrodou) se nedotýkejte středové elektrody, protože by mohlo snadno
dojít k jejímu poškození.

Při montáži svíčky nejdříve zašroubujte rukou, aby nedošlo ke stržení
závitu. Utahujte svíčky momentovým klíčem s použitím momentu
25 Nm (2,5 kg-m, 18,1 lb-ft). Dávejte
pozor, aby se po vyšroubování svíček nedostaly vzniklými otvory do
motoru žádné nečistoty.
• Nikdy nepoužívejte zapalovací svíč
ky s jiným rozměrem závitu.

•
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54G106

60G1605

•

Mezera mezi elektrodami "a"
IFR5J11/IFR6J11/IFR6E11/BKR6E-11
1,0 - 1,1 mm (0,039 - 0,043 in.)

UPOZORNĚNí
Při výměně svíček byste měli použít
značku a typ, předepsané pro Vaše
vozidlo. Předepsané svíčky js~u uve-

deny v kapitole "TECHNICKE UDAJE"
na konci této příručky. Pokud chcete
používat svíčky jiných značek, poraď
te se s Vaším dealerem SUZUKI.

KONTROLA A ÚDRŽBA

Palivový filtr (vznětový motor)

Brzdy

Vznětový

Brzdová kapalina

F9Q

64J229

Palivový filtr funguje také jako
vody.

odlučovač

Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka palivového filtru, vypusťte vodu. Vypouštění
vody:
1) Umístěte nádobu nebo vhodný hadr
pod vypouštěcí trysku palivového filtru.
2) Povolte vypouštěcí knoflík. Voda se
vypustí.
3) Jakmile začne vytékat místo vody motorová nafta, utáhněte vypouštěcí knoflík.
4) Utáhněte vypouštěcí knoflík.

A

64J154

Kontrolujte hladinu brzdové kapaliny pohledem do nádobky v motorovém prostoru.
Hladina kapaliny má být mezi ryskami
"MIN" a "MAX". Pokud se hladina blíží
k rysce "MIN", doplňte ji až ke značce
"MAX" brzdovou kapalinou SAE J1703
nebo DOT3.

VÝSTRAHA

Je třeba bezpodmínečně dodržovat
níže uvedené pokyny, protože jinak
může dojít ke zranění osob nebo závažnému poškození brzdového systému.
• Poklesne-Ii hladina kapaliny v zásobní nádržce pod určitou hodnotu, rozsvítí se výstražná kontrolka brzd na přístrojové desce
(motor přitom musí běžet a parkovací brzda zcela uvolněna). Pokud
k tomu dojde, okamžitě si nechte
překontrolovat brzdovou soustavu
u Vašeho dealera SUZUKI.
o Náhlý úbytek kapaliny v brzdovém
systému svědčí o netěsnosti, která
se musí okamžitě u Vašeho dealera
SUZUKI odstranit.
o Brzdová
kapalina je nebezpečná
pro Váš zrak a poškozuje povrch
laku. Buďte proto při doplňování
opatrní.
o Nepoužívejte
žádnou jinou brzdovou kapalinu než SAE J1703
nebo DOT3. Nepoužívejte recyklovanou kapalinu ani kapalinu, která
byla skladována ve starých nebo
otevřených nádobách. Do nádobky
se také nesmějí dostat žádné nečis
toty ani jiné kapaliny.
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A.

Pedál brzdy

VÝSTRAHA

Brzdová kapalina je jedovatá a může
poškodit zrak nebo kůži. Pokud dojde
k požití, nevyvolávejte zvracení. Okamžitě kontaktujte toxikologii nebo lékaře. Pokud brzdová kapalina zasáhne
oči, vypláchněte je vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. Po skončení práce
se důkladně umyjte. Roztok může být
jedovatý pro zvířata. Udržujte z dosahu dětí a domácích zvířat.

Zkontrolujte, zda se brzdový pedál zastaví
ve stejné výšce , aniž byste měli pocit, že
při sešlápnutí " změkne" . Pokud tomu tak
není , nechte brzdovou soustavu prohlédnout u Vašeho dealera SUZUKI. Pokud
máte pochybnosti , jaká je správná výška,
proveďte následující kontrolu :

menší než požadovaná minimální vzdálenost, nechte si vozidlo prohlédnout u Vašeho dealera SUZUKI.
POZNÁMKA:
Při měření vzdálenosti brzdového pedálu
od podlahy nezapočítávejte do měření
tloušt'ku koberečku nebo gumové rohože .

POZNÁMKA:
U vozidel vybavených kotoučovými brzdami se postupně snižuje hladina brzdové
kapaliny podle opotřebení brzdových destiček.

54G108

Minimální vzdálenost pedálu od podlahy"a".
70 mm (2,8 in.)
Když motor běží, změřte vzdálenost brzdového pedálu od podlahy, při sešlápnutí
pedálu silou asi 300 N (30 kg, 66 Ibs). Minimální vzdálenost je uvedena výše . Protože
Vaše vozidlo je vybaveno samostavným
brzdovým systémem , není nutné pedál
nastavovat.
Pokud je ovšem vzdálenost pedálu od podlahy, měřená výše popsaným způsobem ,
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Řízení

Parkovací brzda
PŘíKLAD

PŘíKLAD

54G109

A

VÝSTRAHA

Pokud se setkáte při brzdění se kterýmkoliv z následujících problémů,
nechte si vozidlo prohlédnout u Vašeho dealera SUZUKI.
• Nedostatečná účinnost brzd
• Nestejnoměrné brzdění (Brzdy na
všech kolech nepůsobí rovnoměr
ně.)

• Nadměrný zdvih pedálu
• Drhnutí brzd
• Nadměrný hluk
• Pulsování pedálu (Při sešlápnutí
pedál pulsuje.)

Počet zubů

rohatky "b":

5-7
Síla tahu za páku (1):
200 N (20 kg, 44 Ibs)
Kontrola správného nastavení parkovací
brzdy se provádí tak, že se počítá, kolikrát
cvakne ozubení rohatky, když se páka
ruční brzdy pomalu přitahuje až do úplného zabrzdění. Páka parkovací brzdy se
má zastavit mezi předepsanými zuby rohatky a zadní kola mají být přitom spolehlivě zabrzděna. Pokud není parkovací
brzda správně nastavena nebo brzda drhne, i když je páka zcela odbrzděna, nechte
ji prohlédnout a/nebo seřídit u Vašeho
dealera SUZUKI.

54G1 10

Vůle

volantu "c":
0 - 30 mm (0,0 - 1,2 in.)

Vůli

ve volantu překontrolujete tak, že jím
pomalu otáčíte doleva a doprava a měříte
vzdálenost na obvodu, o kterou se pootočí,
než ucítíte odpor. Vůle volantu má být
v rozmezí výše uvedených hodnot.
Překontrolujte , zda se volant otáčí snadno
a plynule bez škubání, když jím otáčíte
doprava a doleva až na doraz při pomalé
jízdě na volné ploše. Pokud je vůle větší
než předepsaná nebo zjistíte jakoukoli
jinou závadu , nechte si provést kontrolu
u Vašeho dealera SUZUKI.
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Posilovač řízení

Pneumatiky

Pedál spojky

(pokud je instalován)

(1)

(2)
64J154
64J155

(1) HORN}
(2) OOLNI
Zkontrolujte převodku řízení, lamelové čer
padlo a spoje hadic z hlediska prosakování
nebo poškození.

Kapalina

posilovače řízení

Kontrolujte hladinu kapaliny pohledem do
nádobky v motorovém prostoru, když je
kapalina studená (cca pokojová teplota).
Hladina kapaliny má být mezi ryskami (1)
a (2). Pokud je kapalina v blízkosti rysky (2),
doplňte jí k rysce (1) kapalinou automatické
převodovky
ekvivalentní kapalině OEXRON®-II, OEXRON®-IIE nebo OEXRON®-III.
Nenaplňujte nadměrně .
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Čas od času zkontrolujte plynulost chodu

pedálu spojky a hladinu kapaliny spojky.
Pokud při plně sešlápnutém pedálu spojky
ucítíte váznutí spojky, nechte spojku zkontrolovat u autorizovaného dealera SUZUKI.
Pokud se hladina kapaliny spojky blíží
k rysce "MIN", doplňte ji až ke značce
"MAX" brzdovou kapalinou SAE J1703
nebo 00T-3.

Předepsaný tlak v předních a zadních
pneumatikách je uveden na štítku huštění
pneumatik. Předepsaným tlakem musejí
být nahuštěny přední i zadní pneumatiky.
Uvedené hodnoty však neplatí pro nouzové rezervní kolo, pokud je ve výbavě.

KONTROLA A ÚDRŽBA
Kontrola pneumatik
Prohlídky pneumatik Vašeho vozidla vykonávejte alespoň jednou měsíčně, přičemž
provádějte následující kontroly:
1)

.A

PŘíKLAD

Najížděnim na obrubníky a jízdou po
kamenitých cestách se mohou poškodit pneumatiky a změnit geometrie kol. Nechte si proto pravidelně
kontrolovat pneumatiky a geometrii
kol u Vašeho dealera SUZUKI.

(1)

Změřte tlak vzduchu tlakoměrem. V pří
padě potřeby tlak upravte. Nezapomeň

te na rezervní kolo.

.A VÝSTRAHA
• Tlak vzduchu se musí měřit na
studených pneumatikách, protože
jinak dostanete nepřesné výsledky.
• Hustěte pneumatiky postupně za
stálé kontroly tlaku, až dosáhnete
správné hodnoty.
• Pneumatiky nikdy nepodhušťujte
ani nepřehušťujte.
Podhuštění
může
změnit jízdní
vlastnosti nebo může způsobit uvolnění pláště na ráfku, což může být
příčinou nehody nebo poškození
pláště a ráfku.
Při přehuštění může plášť explodovat a způsobit zranění. Přehuštění
může rovněž změnit jízdní vlastnosti a tím způsobit nehodu.

4) Zkontrolujte dotažení matic kol.
5) Zkontrolujte, zda v běhounu pneumatiky nejsou zachyceny hřebíky, kameny
nebo jiné předměty.

(2)

54G136

(1) Indikátor opotřebení běhounu
(2) Označení polohy indikátoru
2)

Překontrolujte, zda je
větší než 1,6 mm (0,06

VÝSTRAHA

hloubka vzorku
in.). Abyste mohli hloubku vzorku lépe kontrolovat, jsou
v některých drážkách indikátory opotře
bení. Když se indikátor objeví na povrchu, zbývá hloubka vzorku 1,6 mm
(0,06 in.) nebo menší a pneumatiky by
měly být vyměněny.
3) Překontrolujte, zda pneumatiky nenesou
známky zvýšeného opotřebení, prasklinya poškození. Popraskané nebo jinak
poškozené pneumatiky vyměňte. Pokud
některé pneumatiky nesou známky zvýšeného opotřebení, nechte si je prohlédnout u Vašeho dealera SUZUKI.

.A.

VÝSTRAHA

• Vaše vozidlo SUZUKI je vybaveno
pneumatikami, které jsou všechny stejného typu a rozměru. To je důležité,
aby bylo zajištěno spolehlivé ovládání
a dobré jízdní vlastnosti vozidla. Nikdy
nepoužívejte pneumatiky různého typu
nebo rozměru na jednotlivých kolech
Vašeho vozidla. Je povoleno používat
pouze ten rozměr a typ pneumatik, který byl určen pro Vaše vozidlo SUZUKI
jako základní nebo volitelný.
• Pokud nahradíte kola a pneumatiky
namontované na Vašem vozidle jinou
kombinací ráfků a plášťů, mohou se
značně změnit jízdní vlastnosti Vašeho vozidla.
• Použíjte proto pro výměnu jen tu kombinaci ráfků a plášťů, kterou firma
SUZUKI schválila jako základní nebo
doplňkovou výbavu Vašeho vozidla.
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A

UPOZORNĚNí
Při nahrazení původních pneumatik
pneumatikami odlišného rozměru se
může stát, že nebudou přesné údaje
rychloměru nebo počítadla ujetých
kilometrů. Před koupí pneumatik odlišného rozměru se proto vždy poraď
te s Vaším dealerem SUZUKI.

Záměna pneumatik
Vozidlo vybavené pneumatikami 225/70R16
má rezervní kolo a pneumatiku stejné velikosti, jako mají kola a pneumatiky na vozidle, a může použít záměnu pěti pneumatik,
která je uvedená v příkladu níže.
Záměna pěti

záměně

VÝSTRAHA

Nikdy neprovádějte zamenu pěti
pneumatik v případě, že typ a velikost
rezervního kola a pneumatiky nejsou
stejné jako ostatní kola a pneumatiky
na Vašem vozidle.

upravte tlak v předních i zadních
pneumatikách podle štítku huštění pneumatik.

Výměna kola
Při výměně

1)
Vozidlo vybavené pneumatikami 225/65R17
má rezervní kolo a pneumatiku rozdílné velikosti, než mají kola a pneumatiky na vozidle, a musí použít záměnu čtyř pneumatik,
která je uvedená v příkladu níže.
Záměna čtyř

kola dodržujte následující po-

stup:
Vyjměte z vozidla zvedák,
zervní kolo.

nářadí

a re-

POZNAMKA:
Jak odmontovat rezervní kolo:

pneumatik
Přední

pneumatik

L

R

64J1 78

650459

650445

L: Levostranné řízení
R: Pravostranné řízení
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Aby nedocházelo k nadměrnému opotře 
bování pneumatik a prodloužila se jejich
životnost, provádějte záměnu pneumatik
podle obrázku . Pneumatiky se mají zamě 
ňovat každých 10 000 km (6000 mil). Po

1. (Typ s celoplošným krytem)
Uvolněte zámek pod celoplošným
krytem rezervního kola (A) , jak je
vidět na obrázku, a potom sejměte
vnější kryt celoplošného krytu rezervního kola .

KONTROLA A ÚDRŽBA

64J180

(Typ s plochým krytem)
Vyšroubujte střední šroub (1), potom
sejměte vnější kryt (2) rezervního
kola.

kryt zámku (B) upevněný
na pojistné matici rezervního kola,
přičemž zcela zasuňte klíč do klíčo
vé dírky krytu zámku (B).
3. Vyšroubujte matici zámku a matice
rezervního kola, a potom oběma rukama sejměte rezervní kolo.

2.

Vytáhněte

2) Povolte, ale zatím nevyšroubovávejte
matice kola.
3) Zvedněte vozidlo (postupujte podle pokynů pro zvedán í vozidla v kapitole
"POMOC V NOUZI" v této příručce)
4) Vyšroubujte matice kola a sejměte kolo .
5) Nasaďte nové kolo a našroubujte matice kuželovitým koncem směrem ke
kolu. Mírně utáhněte všechny matice
rukou , až kolo dosedne na náboj kola .

Utahovací moment matic kola
100 Nm (10,0 kg-m, 72,3 lb-ft)
6) Spusťte zvedák a utáhněte matice kol
křížem pOdle obrázku předepsaným
momentem.

POZNÁMKA:
Jak namontovat rezervní kolo:
Opětovnou instalaci rezervního kola na
vozidlo provedte v opačném sledu operací
demontáže.

\
I

\

I
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A

(3)

(4)

64J2 14

UPOZORNĚNí
Aby se zabránilo odpadnutí celoplošného krytu rezervního kola během
jízdy, namontujte svorky (3) vnějšího
krytu celoplo~ného krytu reze~n!ho
kola do každeho otvoru (4) vnltrnlho
krytu celoplošného krytu rezervního
kola.

POZNÁMKA :
Když jako rezervní kolo install!~~te k?!o
s pneumatikou 215170R16, pouzljte drzak
(5) bez vnitřního a vnějšího krytu (6) plochého krytu rezervního kola.

VÝSTRAHA

Vozídlo vybavené pneumatikami 2251
65R17 má rezervní kolo a pneumatiku
rozdílné velikosti, než mají kola
a pneumatiky na vozidle. Rezervní
kolo na těchto vozidlech je určeno
jen pro nouzové použití. Kolo natřené
žlutě Vám připomene, že je toto
rezervní kolo určeno jen pro nouzové
použití. Při trvalém používání může
dojít k poškození pneumatiky tohoto
kola a ztrátě vlády nad vozidlem. Při
používání rezervního kola vždy dodržujte tyto bezpečnostní pokyny:
• Pamatujte, že s tímto rezervním kolem bude mít Vaše vozidlo odlišné
jízdní vlastnosti .
• Nepřekračujte rychlost 80 kmih
(50 mph).
• Co nejdříve nahraďte toto dočasné
rezervní kolo standardním vozovým kolem.
• S tímto dočasným rezervním kolem
nejezděte s vozidlem v poloze ,,4H
LOCK" nebo ,,4L LOCK".
• Na rezervním kole nepoužívejte sně
hové řetězy. Pokud musíte sněhové
řetězy použít, přemístěte vozová
kola tak, aby standardní kola byla
nainstalovaná na zadní náp ravě.
(pokračování)
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.A. VÝSTRAHA
(pokračován í)
Vyměňte rezervní

•

kolo za nové, jakmile se objeví indikátor opotřebení
vzorku.
• Při výměně pneumatiky nouzového rezervního kola za novou použijte pneumatiku přesně stejného
rozměru a konstrukce.

Baterie

PŘíKLAD (běžné provedení)

.A. VÝSTRAHA
• V baterii vzniká vysoce hořlavý
plyn - vodík. Nepřibližujte se k baterii s plamenem nebo zdroji jiskření, protože může dojít k výbuchu. Při práci v blízkosti baterie
nikdy nekuřte.
• Při kontrole nebo údržbě baterie
vždy odpojte kabel od záporného
pólu. Dávejte pozor, abyste nezpů
sobili zkrat tím, že se kovovým
předmětem dotknete současně pólových vývodů baterie a karosérie.
• Abyste si nezpůsobili zranění a nepoškodili vozidlo nebo baterii při
startování s pomocnou baterií, postupujte v takovém případě podle
pokynů pro startování s pomocnou
baterií, které jsou uvedeny v kapitole "POMOC V NOUZI".

--..c.___,-,,-" UPP ER

LOWER

54G118

Bezúdržbové baterie (bez víček), není nutné doplňovat vodou. U baterie tradičního
typu, která má víčka pro doplňování vody,
musí být hladina elektrolytu baterie neustále udržována mezi ryskami "UPPER"
a "LOWER". Zjistíte-Ii, že je hladina pod
"LOWER" (DOLNí) značkou, doplňte de~
tilovanou vodu až k "UPPER" (HORNI)
značce. Pravidelně kontrolujte baterii, pólové vývody a nosič baterie, zda nejsou
zkorodovány. Korozi odstraňujte tuhým
štětcem, namočeným do roztoku čpavkové
vody nebo jedlé sody ve vodě. Po odstranění koroze opláchněte ošetřené místo
čistou vodou.
Pokud nebudete s vozidlem jezdit měsíc
nebo déle, odpojte kabel k zápornému
pólu baterie, aby se baterie nevybíjela.
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Pojistky
Ve Vašem vozidle jsou tři různé typy pojistek , jak je uvedeno níže:
Hlavní pojistka
Hlavní pojistkou protéká proud
terie.

přímo

z ba-

Primární pojistky
Tyto pojistky jsou mezi hlavní pojistkou
a individuálními pojistkami a slouží pro
skupiny elektrických spotřebičů .
Individuální pojistky
Tyto pojistky jsou pro jednotlivé elektrické
okruhy.

Hlavní pojistka a primární pojistky jsou
umístěné v motorovém prostoru . Pokud se
přepálí hlavní pojistka, nefunguje žádné
elektrické zařízení. Když se přepálí primární pojistka , nefunguje žádné elektrické
zařízení v přislušné skupině (okruhu). Při
výměně hlavní pojistky nebo primárni pojistky používejte pouze originální náhradní
pojistky SUZUKI.
PRIMÁRNí
POJISTKA

INDIVIDUÁLNí
POJISTKA

60A LAMP

Světlomet , příslušenství ,
stropní světlo , střešní
okno, výstražné světlo ,
zámek dveří, zadní
světlo do mlhy, brzdové
světlo , koncové světlo
Stěrač/ostřikovač ,

50A IGN 2

elektricky ovládané okno ,
vyhřívání sedadla
člen

40A4WD

Výkonný

40A RDTR 1

Ventilátor chladiče

4WD

40A RDTR 2

Ventilátor

Pojistky v motorovém prostoru
(Pro model se zážehovým motorem)
Model s motorem 1.6 L

-

O

Ci
D![J8
IJ OO lJ oo [ J
D ~
[N]

D~

00 0
[ID

fGBlLQO

[O EJBBBBBEJBGG

~CiDDJ

chladiče

64J231
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Model s motorem 2 O L
Hlavní pojistka/Primární pojistka

(3)

15A THR MOT

Pojistka motoru škrticí
klapky

(1 )

15A CPRSR

Pojistka kompresoru klimatizace

(4)

20A AT

(2)

20A

Pojistka ohřívače lambda
sondy

(5)

25A

RRDEF

Pojistka vyhřívání zadního okna

(3)

15A THR MOT

(6)

15A

HORN

Pojistka

02 HTR

Pojistka motoru škrticí
klapky

(4)

25A

RR DEF

Pojistka vyhřivání zadního okna

(5)

15A

HORN

Pojistka

houkačky

(6)

20A

FR FOG

Pojistka
do mlhy

předních světel

(7)

20A

MRR HTR

Pojistka vyhřívá ní zrcátek

(8)

40A

FR BLW

Pojistka motoru

[l<J

předního

větráku

30A ABS2

Pojistka výkonného členu
ABS

(10)

50A ABS 1

Pojistka výkonného členu
ABS

(11 )

20A

Hlavní pojistka

(9)

Fl

Pojistka

(12)

30A

HlL CLNR

etů

(13)

10A

HlL L

Pojistka

n D D~'D
D ~
~D D

.---

O

r

DD '----~ m
~
D
BEl '----" D

~

00

Cl

~

BBBBBGGBEJGl
~lDDDI
O

čističe světl om-

světlometu ,

Pojis~ka světlometu ,

10A

HlL R

pravy

(15)

10A

HlL

Pojistka světlometů

(16)

40A

ST

Pojistka motoru startéru

(17)

40A

IGN

Pojistka zapalování

(18)

15A

HlL La L

Prázdné

(19)

15A

HlL La R

Prázdné

(20)

80A Všechny elektrické spotřebiče

64J2 32

Hlavní pojistka/Primární pojistka

houkačky

(7)

20A

FR FOG

Pojistka předních
tel do mlhy

(8)

20A

MRR HTR

Pojistka
zrcátek

(9)

40A FRBLW

svě-

vyhřívání

Pojistka motoru
ního větráku

před-

Pojistka výkonného
ABS

(10)

30A ABS2

(11)

50A ABS 1

(12)

20A

Fl

(13)

30A

HlL CLNR

(14)

10A HlL L

Pojistka
levý

světlometu

(15)

10A

Pojistka
pravý

světlometu

(16)

10A HlL

Pojistka světlometů

(17)

40A ST

Pojistka motoru
startéru

(18)

40A

HlL R

levý

(14)

Pojistka automatické
převodovky

IGN

členu

Pojistka výkonného
ABS

členu

Hlavní pojistka
Pojistka

čističe svět-

lometů

,
,

Pojistka zapalování
Pojistka potkávacího
světlometu, levý

(1)

15A CPRSR

Pojistka kompresoru
klimatizace

(19)

15A HlL La L

(2)

20A 02 HTR

Pojistka ohřívače
lambda sondy

(20)

15A HlL La R

(21)

80A Všechny elektrické

Pojistka potkávacího
pravý

světlometu,

spotřebiče
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(Pro model se

vznětovým

motorem)

Hlavní pojistkalPrimární pojistka
(1 )

o

D
D
D
(21)

(22)

30A

F/HTR

paliva

Čerpadlo turbodmy-

(2)

10A

C PUMP

chadla

(3)

15A

CPRSR

Klimatizace

(4)

10A

F/P

Palivové

čerpadlo

(5)

25A

RR DEF

Pojistka vyhřívání
zadního okna

(6)

15A

HORN

Pojistka

(7)

20A

FR FOG

Pojistka předních
tel do mlhy

(8)

20A

MRR HTR

Pojistka
zrcátek

(9)

40A

FRBLW

Pojistka motoru
ního větráku

(10)

30A

ABS2

(11 )

50A

ABS 1

(12)

30A

Fl

(23)

houkačky
svě-

vyhřívání
před-

Pojistka výkonného
ABS

členu

Pojistka výkonného
ABS

členu

Hlavní pojistka
Pojistka

čističe svět-

(13)

30A

HlL CLNR

(14)

10A

HlL L

Pojistka
levý

světlometu,

(15)

10A

HlL R

Pojistka
pravý

světlometu,

(16)

10A

HlL

Pojistka

světlometů

Pojistka motoru
startéru

(24)

64J233

Ohřívač

lometů

(17)

40A

ST

(18)

40A

IGN

Pojistka zapalování

(19)

15A

HlL LO L

Prázdné

8·33
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(20)

15A

HlL LO R -' Prázdné

(21)

50A

Přídavné

(22)

50A

Přídavné

topení

(23)

50A

Přídavné

topení

(24)

80A

Relé žhavení

(25)

150A Všechny elektrické

topení

spotřebiče

KONTROLA A ÚDRŽBA
Pojistka pod
Pojistková

přístrojovou

deskou

skříňka

(Pro model se zážehovým i
motorem)

vznětovým

(P)

15A

DOME

Pojistka zadního
do mlhy

(Q)

1DA

TAIL

Pojistka zásuvky pro

(R)

2DA

DlL

(S)

15A

ACC

(T)

1DA

METER

Pojistka brzdových

(A)

15A

STOP

(B)

7,5A

RRFOG

(C)

15A

ACC3

(D)

1DA

CRUISE

Pojistka tempomatu

(E)

15A

ACC2

cigar~~ ne~o

světel

světla

příslušenství

Pojistka

(F)

I
\
I

I!
64J158

\

zásuvky
pro pnslusenství
stěračů

Pojistka koncových
světel

Pojistka výkonného
zámku dveří

členu

Pojistka rádia, dálkovládaného
zrcátka dveří
ově

Pojistka

měřicích

přístrojů

WIP

Pojistka

(U)

2DA

IGCOIL

Pojistka zapalovací
cívky

(V)

2DA

PIWT

Pojistka elektricky
ovládaných oken

(W)

3DA

PIW

Pojistka elektricky
ovládaných oken

(G)

15A

IG2SIG

Pojistka signálu
zapalování
a vyhřívání sedadel

(H)

1DA

BACK

Pojistka světla
zpátečky

(I)

1DA

ABS/ESP

Pojistka řídicí jednotky ABS nebo ESP

(J)

15A

AlB

Pojistka

(K)

7,5A

VANITY

(L)

15A

HAZ

(M)

7,5A

STSIG

Pojistka signálu
startéru

(N)

2DA

RR
BLOW

Prázdné

(O)

25A

SIR

64J192

t

2DA

zapalovače

Pojistka stropního
světla

airbagů

Pojistka toaletn ího
světla

Pojistka výstražných
světel

Pojistka motoru
okna

střešního
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PŘíKLAD

PŘíKLAD

()-==Cl

~

V POŘÁDKU

----------PŘEPÁLENÁ

V POŘÁDKU

65D045

Skříňka individuálních pojistek se
pod přístrojovou deskou na straně

nachází
u řidiče.
- - Na každé pojistce je uvedená proudová
hodnota v ampérech.

PŘEPÁLENÁ

81A283

60G111

A

VÝSTRAHA

Pokud se přepálí hlavní pojistka nebo
primární pojistka, nechte si vozidlo
prohlédnout u autorizovaného dealera SUZUKI. Vždy používejte pouze
originální náhradní pojistky SUZUKI.
Nikdy nepoužívejte náhradu, jakou je
např. kus drátu, ani pro dočasnou
opravu, protože by mohlo dojít ke
značnému poškození elektrické instalace nebo dokonce k požáru.

A

VÝSTRAHA

Přepálenou

pojistku vždy nahraďte
pouze pojistkou stejné hodnoty. Nikdy nepoužívejte k opravě pojistky
náhradu, jako je např. hliníková fólie
nebo kus drátu. Když vyměníte pojistku a nová pojistka se vzápětí pře
pálí znovu, znamená to, že je v elektrickém okruhu vážnější závada.
V takovém případě si nechte vozidlo
okamžitě prohlédnout u Vašeho dealera SUZUKI.
POZNÁMKA:
Dbejte, aby byly v pojistkové
náhradní pojistky.
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Nastavení sklonu

světlometů

zapotřebí speciální postupy,
doporučujeme Vám, abyste seřízení svět
lometů svěřili Vašemu autorizovanému

Výměna

Protože jsou

dealerovi SUZUKI.

Vnitřní osvětlení uprostřed

žárovek

A.

(pokud je instalováno)

VÝSTRAHA

• Krátce po vypnutí jsou žárovky
natolik horké, že se o ně můžete
popálit. To platí zejména pro halogenové žárovky světlometů. Zárovky vyměňujte až po vychladnutí.
• Halogenové žárovky jsou plněny
stlačeným halogenovým plynem.
Při nárazu nebo pádu mohou prasknout a zranit Vás. Manipulujte s nimi
v

opatrně.

UPOZORNĚNí
Mastnota Vaší kůže může způsobit po
zapnutí přehřátí a prasknutí halogenové žárovky. Novou žárovku uchopte přes čistou tkaninu.

UPOZORNĚNí

64J159

Šroubovákem ovinutým tkaninou vypáčete
prosvětlovací kryt směrem dolů. Kryt namontujete jednoduše zatlačením zpět.
Žárovka se pouze vytáhne_ Při výměně
dbejte na správné umístění do pružných
kontaktů a zajištění žárovky.

Je-Ii nutné vyměňovat žárovky čas
těji, nechte si zkontrolovat elektrický
systém. Tuto práci svěřte Vašemu
dealerovi SUZUKI.
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Vnitřní osvětlení vzadu
(pokud je instalováno)

Bodové světlo
(pokud je instalováno)

Světl omet

Šroubovákem ovinutým tkaninou vypáčete
prosvětlovací kryt směrem dolů .

Pro 3dveřový model
, -- - - -- - - - - - - - - - - ,

Typ upevněný na stropě
(pokud je instalováno)

64J160

Šroubovákem ovinutým tkaninou vypáčete
prosvětlovací kryt směrem dolů. Kryt namontujete jednoduše zatlačením zpět.
Žárovka se pouze vytáhne.

64J161

Vymontujte držák žárovky otáčením proti
směru
hodinových ručiček . Vytáhněte
žárovku.

81A092
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Pro

5dveřový

Potkávací
• Halogenový

model
světlomet

65D1 50

Otevřete kapotu motoru. Odpojte
Sejměte gumové těsnění.

konektor.

Zatlačte drátěnou pružinu dopředu a uvolněte .
Potom vyjměte žárovku . Novou
žárovku namontujte opačným postupem.

Otevřete
Sejměte

kapotu motoru. Odpojte konektor.
gumové těsnění.

Zatlačte drátěnou pružinu dop ředu a uvolněte. Potom vyjměte žárovku . Novou žá-

rovku namontujte

opačným

postupem .

• Světlomet s výbojkou
Protože jsou zapotřebí speciální postupy,
doporučujeme Vám , abyste výměnu žárovky svěřili Vašemu autorizovanému dealerovi SUZUKI.
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Přední světlo

Dálkový

do mlhy

Ostatní

světla

Držák žárovky

O

PŘíKLAD

O

(~

~

(2)

,~

(1)

78F072

78F072

Otevřete kapotu motoru . Odpojte konektor,
přičemž stiskněte uvolňovací páčku. Vymontujte držák žárovky otáčením proti
směru hodinových ručiček.

Otevřete kapotu motoru. Odpojte konektor,
přičemž stiskněte uvolňovací páčku . Vymontujte držák žárovky otáčením proti
směru hodinových ručiček.

C'>

~

54G123

(1) Demontáž
(2) Montáž
Držák žárovky se ze svítilny vyjímá tak, že
se otočí doleva a vytáhne ven. Držák
namontujete zatlačením a otočením doprava.
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Tuto výměnu svěřte Vašemu dealerovi,
protože při tomto úkonu se musí odmontovat čelní mřížka a těleso světlometu.

Obrysové světlo
Přední ukazatel směru

Žárovka

Pro

3dveřový

model

Zadní sdružená svítilna

PŘíKLAD

(
.(3)
Q(4)
54G124

(3) Demontáž
(4) Montáž
Pro

5dveřový

model

64J164

Používají se dva typy žárovek, "Celoskleněná" (1) a "Paticová" (2).
Typ žárovky (1) se jednoduše vytáhne
a nová žárovka se zasune dovnitř.
Typ žárovky (2) se vyjímá z držáku tak, že
se zatlačí dovnitř a otočí doleva. Nová žárovka se instaluje tak, že se zatlačí dovnitř
a otočí doprava.
Přístup k jednotlivým
je popsán dále.

držákům

a žárovkám

64J163
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Boční

ukazatel

směru

Osvětlení

Světlo

RZ

64J1 95

Jelikož je žárovka vestavěného typu, musí
se vyměnit sestava světla. Odmontujte sestavu světla tím , že prstem posunete těleso
světla doleva.
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75F087

Světlo dveří
(pro 5dveřový

zavazadlového prostoru

64J166

model)

I

KONTROLA A ÚDRŽBA
Třetí brzdové světlo
(pokud je instalováno)

~======================
-~=~~dtVF-)I~~

(2)

64J183

64J182

2)
Pro demontáž tělesa třetího brzdového
použijte následující postup:

světla

1)

Uvolněte

svorky tělesa světla pomocí
plochého šroubováku, apod., skrz servisní otvory, jak je vidět na obrázku.

3)

Zavřete dveře

zavazadlového prostoru. Odmontujte těleso třetího brzdového světla (2) od dveří zavazadlového
prostoru.

Otevřete dveře zavazadlového prostoru
a odmontujte obložení dveří (1), jak je
vidět na obrázku.
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Lišty

stěračů

Pro

stěrače čelního

okna:

64J184

4)
5)

Vyjměte každou žárovku.
Vyměňte žárovky.
,_
Montáž tělesa třetího brzdoveho svetla
proveďte v opačném sledu operací

demontáže.

Pokud jsou lišty

stěračů

opotřebené, případně
vyměňte je.

1) Ramínko

poškozené nebo
zanechávají stopy,---

Při instalaci nových lišt stěračů postupujte
podle níže uvedených pokynů.

UPOZORNĚNí
Aby nedošlo k rozbit~. ne,bo _p,?š~!á.
bání skla, nenechte pn vymene listy
ramínko stěrače na okně.
POZNÁMKA:
Některé lišty stěračů se mohou lišit od
těch, které jsou popi~ovánr zde. P'C?kud ~~
liší, metodu montáze Vam popIse Vas
dealer SUZUKI.
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70G119

54G129

stěrače

odklopte od okna.

KONTROLA A ÚDRŽBA
Typ A (Demontáž)

PŘíKLAD

Typ B (Demontáž)

~--~------~--------------,

PŘíKLAD

60A260

Typ A (Montáž)

54G133

Typ B (Montáž)

o

:a

54G130

2)
3)

Posuňte zámeček (1) směrem k ramínku (2) a sejměte rám stěrače z ramínka,
jak je vidět na obrázku.
Uvolněte zajištěný konec lišty stěrače
a vytáhněte lištu, jak je vidět na obrázku.

54~134

54G132

(1)

Zajištěný

konec

(1)

Zajištěný

konec

8-44

KONTROLA A ÚDRŽBA
Pro

Type

zadního okna:

54G135

65015 1

POZNÁMKA:
U typu C neohýbejte rám lišty stěrače více,
než je nezbytně nutné. Jinak by mohlo
dojít k jeho zlomení.

stěrače

(1) Výztuha
4) Pokud nemá nová lišta dvě kovové výztuhy, použijte kovové výztuhy z původ
ní lišty.
5) Novou lištu nainstalujte v opačném pořadí úkonů , přičemž zajištěný konec
umístěte směrem k ramínku stěrače
(kromě typu C) .
Zkontrolujte, zda je lišta zasunuta do
všech háčků. Lištu na konci zajistěte.
6) Rám stěrače nainstalujte zpět na ramínko, přičemž zkontrolujte, zda je páč
ka zámečku zajištěna na ramínku .

=
O

V

'fr

~\

80G146

1) Ramínko stěrače odklopte od okna.
2) Dle obrázku odmontujte rám stěrače od
ramínka .
3) Dle obrázku vysuňte lištu.
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Klimatizace
Pokud nebudete klimatizaci delší dobu používat, např . v zimě , nemusí po opětov
ném zapnutí podávat maximální výkon .
Abyste udrželi optimální výkon a trvanlivost, musíte klimatizaci spouštět pravidelně . Zapněte klimatizaci alespoň jednou
měsíčně po dobu jedné minuty, když motor
běží na volnoběh . Cirkulace chladiva
a oleje napomáhá ochraně vnitřních částí.

65D1 51

POZNÁMKA:
Neohýbejte rám lišty stěrače více, než je
nezbytně nutné. Jinak by mohlo dojít k jeho
zlomení.

\
I

54G1 35

(1) Výztuha
4) Pokud nemá nová lišta dvě kovové výztuhy, použijte kovové výztuhy z původ
ní lišty.
5) Namontujte novou lištu v opačném sledu
operací demontáže.
Zkontrolujte, zda je lišta zasunuta do
všech háčků .
6) Namontujte zpět rám stěrače v opač
ném sledu operací demontáže.
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POZNÁMKY
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POMOC V NOUZI
Pokyny pro zvedání vozidla ............................................... 9-1
Pokyny pro startování s pomocnou baterií ...................... 9-3
Tažení vozidla ...................................................................... 9-4
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Když nemůžete vyřadit řadicí páku automatické
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POMOC V NOUZI

Pokyny pro zvedání vozidla
Pro

3dveřový

model

(1)
64J194

75F062

64J125

Pro

5dveřový

model

1) Postavte vozidlo na rovnou a tvrdou
plochu.
2) Spolehlivě zabrzděle parkovací brzdu
a zařaďte polohu "P" (parkování), pokud je Vaše vozidlo vybaveno automatickou převodovkou nebo zařaďte "R"
(zpátečka), pokud je Vaše vozidlo vybaveno mechanickou převodovkou.
3) Pokud je Vaše vozidlo dopravní překáž
kou, zapněte varovná světla a umístěte
výstražný trojúhelník.
4) Založte zepředu a zezadu kolo, které je
úhlopříčně proti tomu kolu, které budete
zvedat.
5) Umístěte rezervní kolo do blízkosti demontovaného kola, jak je vidět na obrázku, pro případ sklouznutí zvedáku.

64J124

9-1
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(1) Zvedací bod

64J250

(2) Horní ploška
(3) Dolní ploška
(4) příruba karosérie

POMOC V NOUZI
6)

Umístěte horní plošku (2) zvedáku dovnitř příruby spodku karosérie, jak je
vidět

Vzadu

A. VÝSTRAHA

na obrázku.

• Zvedák používejte pouze pro výmě
nu kol na rovném, tvrdém povrchu.
• Nikdy nezvedejte vozidlo, když stojí
na svahu.
• Při zvedání nikdy nepodpírejte vozidlo jinde než v označeném zvedacím bodu poblíž kola, které chcete

Vpředu

vyměnit.

64J252

(5) Označený zvedací bod
(6) Klika zvedáku
(7) Zvedání
(8) Spouštění

7) Svisle postavte zvedák a zvedejte jej
otáčením doprava, až vybrání na vrcholku zvedáku zapadne do příruby u označeného zvedacího bodu , jak je vidět na
obrázku.
8) Pomalu a plynule pokračujte ve zvedání, až se pneumatika zvedne do vzduchu . Nezvedejte vozidlo víc, než je bezpodmínečně nutné.

• Dbejte, aby byl zvedák zvednut nejméně o 51 mm, než se dotkne patky
na spodku karosérie. Používání
zvedáku, když je zvednut méně než
51 mm ze své zcela složené polohy
může mít za následek jeho poškození.
• Nikdy nevstupujte pod vozidlo, když
je zvednuté na zvedáku .
• Nikdy nespouštějte motor, když je
vozidlo zvednuté a nikdy nedovolte
cestujícím, aby při zvedání zůstali
ve vozidle.
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Pokyny pro startování
s pomocnou baterií

A.

UPOZORNĚNí

VÝSTRAHA

• Nikdy se nepokoušejte nastartovat
vozidlo s použitím pomocné baterie,
když se zdá být baterie ve vozidle
zamrzlá. Baterie ve vozidle může
v takovém případě vybuchnout nebo
se roztrhnout.
• Při připojování pomocných přívodů
dbejte, abyste se rukama ani startovacími kabely nepřibližovali k řeme
nům, řemenicím nebo ventilátorům.
• V baterii vzniká vysoce hořlavý
plyn - vodík. Nepřibližujte se k baterii s plamenem nebo zdroji jiskření, protože může dojít k výbuchu.
Při práci v blízkosti baterie nikdv
nekuřte.
•
• Pokud je pomocná baterie, kterou
použijete, zamontována v jiném vozidle, dbejte aby se obě vozidla nedotýkala.
• Pc;>kud se Vaše baterie bez zjevného
duvodu brzy opět vybije, nechte si
vozidlo prohlédnout u autorizovaného dealera SUZUKI.
• Abyste se sami nezranili a nepoškodili své vozidlo, postupujte při startování s pomocnou baterií přesně
podle dále uvedeného popisu a v uvedeném pořadí.
Máte-Ii pochybnosti, zavolejte si
raději profesionální silniční službu.

Vaše vozidlo se nesmí startovat roztlačením ani roztahováním. Při takových způsobech startování může dojít k}rval~~u pO,škození katalyzátoru.
V pnpade, ze mate slabou nebo vybitou baterii, použijte start s pomocnou
baterií.

(1)

Při startování s pomocnou baterií
dodržujte následující postup:

65D437

3) Zapojte startovací kabely

60A269

1) P!? startování s pomocnou baterií pouZljte pouze baterii o napětí 12 V. Umístěte dobrou 12 V baterii do blízkosti
Vašeho vozidla, aby Vám startovací
kabely dosáhly k oběma bateriím. Pokud
použijete baterii instalovanou v jiném vozidle, NEDOPUSŤTE, ABY SE OBĚ

--~-~----

následovně:

Připojte jeden konec prvního kabelu
na kladnou (+) svorku vybité baterie
(1 ).
2. Připojte druhý konec na kladnou (+)
svorku pomocné baterie (2).
3. Připojte jeden konec druhého kabelu
na zápornou (-) svorku pomocné
baterie (2).
4. Druhý konec připojte na nelakovanou kovovou část (například hák
na motoru (3)) motoru vozidla s vybitou baterií (1).

1.

9-3
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VOZIDLA DOTÝKALA. Zabrzděte parkovací brzdy v obou vozidlech.
2) Vypněte všechny elektrické spotřebiče
kromě těch, které jsou nutné z bezpeč
nostních důvodů (například světlomety
nebo výstražná světla).

POMOC V NOUZI

A
Nikdy

VÝSTRAHA

nepřipojujte

startovací kabel
přímo na zápornou (-) svorku vybité
baterie, protože může dojít k výbuchu .

Tažení vozidla
Pokud potřebujete odtáhnout Vaše vozidlo,
zavolejte profesionální silniční službu . Váš
dealer Vám poskytne podrobné informace
o odtahu .

4) Pokud je pomocná baterie namontována v jiném vozidle , nastartujte jeho motor. Motor nechte běžet ve středních

A

VÝSTRAHA

Při

tažení Vašeho vozidla dodržujte
níže uvedené pokyny, aby nedošlo
k nehodě a poškození vozidla .

Při tažení vozu by se
žívat pojistný řetěz .

otáčkách .

5) Nastartujte motor vozidla s vybitou baterií.
6) Odpojte startovací kabely v přesně
opačném pořad í , než jste je připojovali.

měl

vždy pou-

UPOZORNĚNí
Aby nedošlo k poškození Vašeho vozidla při tažení, musí se použít správné zařízení a postup.

54G587

64J236
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Odtahování nepojízdného vozidla
Pokud je Vaše vozidlo nepojízdné, je
možné ho odtáhnout odtahovým vozidlem
se zvednutými předními koly podle níže
uvedených pokynů.
Před

odtažením

Zvednutá

přední

kola (všechny modely)

,

ON

~
64J147

POZNÁMKA:
Pokud je Vaše vozidlo vybavené spínačem
rozdělovací převodovky, a pokud jsou říze
ní a hnací ústrojí v dobrém stavu a lze nastartovat motor, je možné vozidlo také
odtáhnout dle pokynů v části "Odtažení
Vašeho vozidla (rekreační tažení".

Zvednutá přední kola
Je možné ho odtáhnout odtahovým vozidlem se zvednutými předními koly a s odtahovým vozíkem pod zadními koly.
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Pomoc v nouzi
Když nefunguje startér
1) Zkuste otočit klíč v zapalování do polohy "START", když jsou rozsvícené
světlomety, abyste zjistili stav baterie.
Pokud světlomety silně pohasnou nebo
zhasnou úplně, obvykle to znamená, že
je baterie vybitá nebo její svorky nemají
dobrý kontakt. Pokud je to nutné, baterii
nabijte nebo upravte kontakt pólových
vývodů .

2) Pokud světlomety svítí normálně, pře
kontrolujte pojistky. Není-Ii příčina poruchy startéru zjevná , může to být větší
závada v elektrickém zařízení. V takovém případě si nechte vozidlo okamžitě
prohlédnout u Vašeho autorizovaného
dealera SUZUKI.

Když je motor

přehlcený

Je-Ii motor přehlcený benzínem , dá se obtížně nastartovat. Pokud k tomu dojde, sešlápněte plynový pedál až na podlahu
a přitom startujte. (Nenechte startér běžet
déle než 15 sekund).

Když se motor přehřívá
Motor se může dočasně přehřát při ztížených provozních podmínkách. Pokud
ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru
ukazuje během jízdy přehřívání :
1) Vypněte klimatizaci, pokud je instalována.
2) Zajeďte s vozidlem na bezpečné místo
a zastavte .

3) Po dobu několika minut nechte běžet
motor v normálních otáčkách volnobě
hu, dokud se ukazatel nevrátí do normálního rozmezí teploty mezi "H" a "C".

.A

(Viz "Chladicí kapalina" v
"KONTROLA A ÚDRŽBA".)

kapitole

VÝSTRAHA

Když uvidíte nebo uslyšíte, že uniká
pára, zastavte okamžitě vozidlo na
bezpečném místě a vypněte motor,
aby se ochladil. Uniká-Ii pára, neotevírejte kapotu. Když pára přestane
unikat, otevřete kapotu a zjistěte, zda
chladící kapalina ještě vře. Pokud
ano, musíte počkat, až přestane vřít
a potom teprve můžete pokračovat.
Pokud teplota neklesne do normálního
rozmezí :
motor a překontrolujte, zda ře
men vodního čerpadla a řemenice nejsou poškozené nebo neprokluzují.
Pokud zjistíte nějakou závadu , odstraň
te ji.
2) Překontrolujte hladinu chladicí kapaliny
ve vyrovnávací nádržce. Pokud zjistíte ,
že je pod dolní značkou "LOW", pře
kontrolujte zda neuniká kapalina u chladiče, u vodního čerpadla nebo v hadicích . Zjistíte-Ii jakoukoliv ne těsnost ,
která by mohla být p ř íčinou přehřívání ,
nespouštějte znovu motor, dokud nebude závada odstraněna .
3) Pokud nezjistíte žádnou netěsnost ,
opatrně dolijte kapalinu do vyrovnávací
nádržky a bude-Ii třeba , i do chladiče.

1)

Vypněte

.A

VÝSTRAHA

snímat víčko chladikdyž je kapalina horká, protože
pod tlakem může vyrazit kapalina
a pára. Víčko se může otevřít jen
tehdy, když teplota chladicí kapaliny klesne.
• Aby nemohlo dojít ke zranění, udržujte ruce, nástroje a oděvy v bezpečné
vzdálenosti ventiláto rů chladiče a klimatizace (pokud je instalována). Tyto
elektrické ventilátory se mohou automaticky bez varování spustit.

• Je

nebezpečné

če,
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Když nemůžete vyřadit řadic í
páku automatické
převodovky z polohy" P"
(PARK)
Vozidlo s levostranným řízením

1)
2)
3)
4)
5)

Přesvědčte se, zda je parkovací brzda
zcela zabrzděna .
Pokud je motor v chodu, vypněte jej.
Ujistěte se, že je klíč v poloze "ON "
nebo "ACC".
Sejměte kryt (1) nasazený na otvoru.
Zasuňte klíč nebo tyčku s plochým koncem do výřezu v otvoru a zařaďte páku
voliče do požadované polohy.

Tento postup je určen pouze pro případ
nouze. Pokud je nezbytné použít tento postup opakovaně , případně tento postup
nefunguje podle uvedeného popisu , nechte vozidlo opravit u Vašeho dealera.
Vozidlo s pravostranným

64J216

Vozidla s automatickou převodovkou jsou
opatřena funkcí elektricky ovládané parkovací uzávěrky. Pokud je vybitá baterie
vozidla nebo se vyskytla n ějaká jiná elektrická závada , nelze automatickou převo
dovku vyřadit z polohy "Park" normálním
zp ů sobem. Tento stav může být možné
napravit prostřednictvím startování s pomocnou baterií. Pokud tomu tak není,
proveďte níže popsaný postup . Tento postup umožní vyřazení převodovky z polohy
"Park".

9-7

řízením

~(lJ

trická závada , nelze automatickou převo
dovku vyřadit z polohy "Park" normálním
způsobem. Tento stav může být možné
napravit prostřednictvím startování s pomocnou baterií. Pokud tomu tak není, proveďte níže popsaný postup. Tento postup
umožní vyřazení převodovky z polohy
"Park".
Přesvědčte se, zda je parkovací brzda
zcela zabrzděna.
2) Pokud je motor v chodu , vypněte jej .
3) Ujistěte se, že je klíč v poloze "ON"
nebo "ACC".
4) Stisknutím uvolňovacího tla čítka (1)
přeřaďte páku převodovky do požadované polohy.

1)

Tento postup je určen pouze pro případ
nouze. Pokud je nezbytné použít tento
postup opakovaně , případně tento postup
nefunguje podle uvedeného popisu , nechte vozidlo opravit u Vašeho dealera.

64J 2 17

Vozidla s automatickou p řevodovkou jsou
opatřena funkcí elektricky ovládané parkovací uzávěrky. Pokud je vybitá baterie
vozidla nebo se vyskytla nějaká jiná elek-

I
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PÉČE O VOZIDLO

Ochrana proti korozi
Je důležité věnovat vozidlu náležitou péči,
protože se tím chrání před korozí. V následující části jsou pokyny pro údržbu vozidla
za účelem ochrany proti korozi. Přečtěte si
prosím tyto pokyny co nejpečlivěji.
Důležité

údaje o korozi

Obecné příčiny koroze
1) Hromadění soli ze silnic, nečistot, vlhkosti, nebo chemikálií na místech,
k nimž je špatný přístup, zejména na
podvozku a na rámu vozidla.
2) Odlupování laku, poškrábání a jakékoliv
poškození povrchově chráněných, nebo
lakovaných částí při drobných nehodách_
nebo odlétáváním písku a štěrku.
Podmínky ve venkovním prostředí,
které urychlují korozi
1) Solení silnic, používání chemikálií na
snížení prašnosti, mořský vzduch a prů
myslové znečištění ovzduší urychlují korozi kovů.
2) Vysoká vlhkost urychluje korozi zejména v případech, kdy je zároveň teplota
v blízkosti bodu mrazu.
3) Vlhkost, která se na některých místech
vozidla může udržovat delší dobu, podporuje korozi i v době, kdy jsou ostatní
části karosérie již zcela suché.
4) Vysoké teploty mohou urychlovat korozi
v těch částech vozu, které nejsou dobře
odvětrávané, takže nemohou rychle
vyschnout.
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Z těchto údajů vyplývá nutnost udržovat
Vaše vozidlo (a zejména jeho podvozek)
pokud možno čisté a suché. Stejně tak je
důležité co nejdříve opravit každé poškození laku, nebo ochranných nátěrů.

Jak zabránit korozi
Myjte vozidlo co nejčastěji
Nejlepší způsob jak udržovat povrch vozidla a chránit jej před korozí je udržovat jej
v čistotě častým mytím.
Umyjte vozidlo nejméně jednou v zimě
a jednou hned po skončení zimy. Udržujte
vozidlo a zejména jeho podvozek co nejvíce čistý a suchý.
Pokud jezdíte často po solených silnicích,
myjte vozidlo v zimě nejméně jednou za
měsíc. Pokud bydlíte v blízkosti moře, myjte vozidlo nejméně jednou za měsíc v prů
běhu celého roku.
Instrukce týkající se mytí vozu najdete
v kapitole "Mytí a čištění vozu".
Odstraňujte

ulpívající usazeniny
Usazeniny jako je sůl, chemikálie, olej,
nebo asfalt ze silnice, míza ze stromů,
ptačí výkaly nebo výkaly hmyzu a průmys
lové spady mohou poškozovat lak, pokud
na něm zůstanou delší dobu. Tyto usazeniny odstraňujte co nejrychleji. Pokud se nedají snadno umýt, je třeba používat speciální čističe. Dbejte, aby takový čistič
nepoškozoval lak a aby byl použit jen pro
účel, ke kterému je určen. Při používání
těchto speciálních přípravků se řiďte podle
pokynů výrobce.

.A. VÝSTRAHA
Cizí materiály mohou uvíznout mezi
palivovou nádrží Vašeho vozidla
a spodním krytem, který ji zakrývá.
Měli byste pravidelně odstraňovat
veškeré cizí materiály usazené v této
oblasti, neboť by mohly představovat
riziko požáru.
Opravujte drobná poškození povrchu
Pečlivě prohlížejte vozidlo, zda není poškozen lakovaný povrch. Najdete-Ii na laku
odloupnutá nebo poškozená místa, okamžitě je opravte kapkou laku, aby se zabránilo vzniku koroze hned od samého
počátku. Pokud jde poškození až na holý
kov, nechte je opravit v odborné lakovně.
Udržujte v čistotě interiér i zavazadlový
prostor
Vlhkost, prach a bláto se mohou nahromadit pod koberci na podlaze a způsobovat
korozi. Příležitostně koberce zvedněte
a zjistěte, zda je pod nimi čisto a sucho.
Používáte-Ii vozidlo v terénu nebo za vlhkého počasí, je nutná častější kontrola.
Některé náklady jako chemikálie, hnojiva,
čisticí prostředky, sůl, atd. jsou samy o sobě velmi korozivní látky. Takové látky se
musejí přepravovat v uzavřených nádobách. Pokud dojde k rozlití nebo netěsnosti
obalu, co nejdříve zasažené místo vyčis
těte a vysušte.

PÉČE O VOZIDLO
Používejte zástěrky proti bahnu a štěrku
Používání zástěrek proti bahnu a štěrku
pomáhá chránit Vaše vozidlo, a to zejména
pokud jezdíte často po štěrkových nebo
solených silnicích. Nejlepší jsou zástěrky
plnohodnotné velikosti, které vyčnívají tak
blízko k silnici, jak je to prakticky možné.
Upevňovací prvky pro takové zástěrky by
také měly být odolné proti korozi. Informace o těchto zástěrkách Vám poskytne
autorizovaný dealer SUZUKI.
Parkujte vozidlo v suchém a dobře
prostoru
Neparkujte Vaše vozidlo na vlhkýCh a špatně větraných místech. Myjete-Ii často vozidlo v garáži a nebo často jezdíte ve vlhku,
může být Vaše garáž vlhká Vysoká vlhkost v garáži může urychlovat korozi. Mokré vozidlo může korodovat i ve vytápěné
garáži, pokud je špatně větraná

.A. VÝSTRAHA

Mytí a

čištění voz~dla

Nepoužívejte dodatečné ochranné
nátěry nebo nátěry pro snížení koroze na součásti výfuku, jako je katalyzátor, výfukové potrubí, atd. Pře
hřátím takového ochranného nátěru
může dojít k požáru.

větraném

.A. VÝSTRAHA
Při čištění vnitřku i vnějšku vozidla
NIKDY NEPOužíVEJTE hořlavá rozpouštědla jako jsou ředidla do barev,
benzín, benzen, nebo čistidla jako je
odbarvovač,
nebo silné saponáty
určené pro domácí úklid. Tyto látky
mohou způsobit poranění osob i poškození vozidla.
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Čištění interiéru
Vinylové potahy
,
.
,
Používejte roztok mydla nebo Jemneho
saponátu v teplé vodě. ~an~ste rozt?,k na
vinyl houbou nebo mekkym hadnkem
a nechte jej působit několik minut, aby se
rozpustily nečistoty.
Pak otřete povrch měkkým čistým had~em ,
aby se odstranily nečist9ty a ,zbY,tky mrdlového roztoku. Pokud nektera mlsta zustanou špinavá, celý postup opakujte.
Textilní potahy
v
v' v ,
Odstraňujte prach vysavacem. Zneclstevna
místa čistěte měkkým hadrem, na moceným do slabého mýdlového roztoku. Pro
odstranění zbytků mýdla znovu otřete povrch hadrem namočeným do vody. Opakujte tento postup, dokud skvrny nezmizí
a pro silnější znečištění o použijte vhovdný
roztok na čištění oděvu. Pokud ovsem
zvolíte takový čistič , přesně dodržujte
pokyny výrobce pro jeho použití.
Kožené potahy

v

vo

v

•

Odstraňujte prach vysavacem. Zneclstena
místa čistěte měkkým hadrem, namoče

ným do slabého mýdlového roztoku nevb~
roztoku s mýdlem na sedla. Pro odstranenl
zbytků mýdla zno~u otřete povrch mvěkkým
hadrem namočenym do vody. Osuste oblasti měkkým suchým hadrem. Opakujte
tento postup dokud nečistoty nebo skvrny
nezmizí a p~o silnější znečištění použijte
vhodné čistidlo na kůži. Pokud ovšem
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zvolíte čistid lo na kůži, přesně dodržujte
pokyny výrobce pro jeho po~ž~tí . Nep?~~í
vejte čistidla na bázi rozpoustedla ani CI stidla s brusnými materiály.
Bezpečnostní pásy
Pásy čistěte mýdlovým roztokem va vodou .
Nepoužívejte na pásy odbarvova~ anr b.arvy na textilie. Ty mohou zeslabit tkanrnu
pásů.

Vinylové rohožky na podlaze
Běžnou špínu lze z těchto rohožek odstranit vodou a jemným mýdlem. K čištění
můžete použít i kartáč. Po vyčištění propláchněte rohožku vodou a nechte jl ve sUnu dokonale vysušit.
Koberce
Nečistoty a prach odstraňujte pokud možno vysavačem . Znečistěná místa čistěte
měkkým hadrem, namočeným do slabého
mýdlového roztoku . Pro odstranění zbytků
mýdla znovu otřete povrch hadrem namo-

čeným do vody. Op~kujte tento v.e?stup,
dokud skvrny nezmizl a pro sllneJsl znečištění použijte vhodný roz!ok na či,št~ní
koberců. Pokud ovšem zvollte takovy CI stič , přesně dodržujte pokyny výrobce pro
jeho použití.
Přístrojová deska a konzola
POZNAMKA:
Potřísnění obsahující chemikálie, alkohol
atd. okamžitě otřete měkkým navlhčeným
hadrem. Dle potřeby použijte slabý

mýdlový roztok. Nepoužívejte čistidla ani
leštěnky obsahující silná
rozpouštědla
nebo kyselé roztoky Tyto chemikálie
mohou způsobit poskvrnění nebo změnu
zabarvení přístrojové desky a konzoly

Čištění vnějších částí vozidla
UPOZORNĚNí
důležité, abyste vozidlo udržovali
čisté a zbavené prachu. Pokud jej
neudržujete čisté, může se poškodit
lak a je nebezpečí koroze různých
částí karosérie.

Je

Mytí

.A.

VÝSTRAHA

Nikdy se nepokoušejte mýt a voskovat Vaše vozidlo, když běží motor.
• Když myjete spodek vozidla a nárazníky, kde mohou být ostré hrany,
měli byste nosit rukavice a oděv
s dlouhými rukávy, abyste si neporanili ruce a paže.
• Po mytí vozu vždy před jízdou vyzkoušejte brzdy, zda namočením
neztratily normální účinnost.

)

•

I

PÉČE O VOZIDLO
Zaparkujte na místě, kde na vozidlo nebudou dopadat přímé sluneční paprsky a při
mytí vozidla dodržujte tato pravidla:
1) Vystříkejte spodek vozidla a blatníky
proudem tlakové vody, aby se odstranilo bláto a nečistoty. Použivejte velké
množství vody.

3) Omyjte celý povrch slabým saponátem
nebo autošamponem pomocí houby
nebo měkkého hadru. Houbu nebo
hadr je nutné často máčet do mycího
roztoku.

UPOZORNĚNí

Pokud používáte běžné prostředky
na mytí automobilů, dodržujte vždy
upozornění výrobce. Nikdy nepoužívejte silné saponáty nebo mýdlo
určené pro mytí v domácnosti.

Při mytí vozu dbejte, aby se pára
nebo voda teplejší než 80 oe nedostala na plastové části.
• Abyste předešli poškození komponentů motoru, nepoužívejte v motorovém prostoru natlakovanou vodu.

•

2)

Opláchněte karoserii, abyste smyli nečistoty. Smývejte prach a bláto s povr-

chu karosérie tekoucí vodou. Můžete
přitom používat měkkou houbu nebo
kartáč. Nepoužívejte tvrdé předměty,
které mohou poškrábat lak nebo plasty.
Nezapomeňte, že prosvětlovací kryty
a světlomety jsou v mnoha případech
vyrobeny z plastu.

UPOZORNĚNí

Voskování

UPOZORNĚNí

4) Po odstranění nečistot spláchněte šampon tekoucí vodou.
5) Po opláchnutí otřete povrch karosérie
namočenou kůží nebo hadrem a nechte
vozidlo oschnout ve stínu.
6) Pečlivě prohlédněte, zda není poškozen lak. Pokud najdete nějaké poškození, opravte je takto:
1. Očistěte poškozené místo a nechte
oschnout.
2. Rozmíchejte barvu a malým štěteč
kem "vytečkujte" poškozené místo.
3. Nechte barvu dokonale zaschnout.

Po umytí vozidla Vám doporučujeme karosérii navoskovat a vyleštit, aby byla lépe
chráněna a zlepšil se její vzhled.
Používejte pouze vosky a leštěnky nejlepší kvality.
• Při voskování a leštění dodržujte pokyny
výrobce.

Abyste předešli poškození laku
a plastových povrchů, neodstraňujte
nečistoty bez dostatečného množství
vody. Postupujte podle výše uvedených pokynů.
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Výrobní čísla karosérie a/nebo motoru se
používají při registraci vozidla. Používá je
také Váš dealer při objednávání náhradních dílů a vyžadování speciálních informací od výrobce. Kdykoliv jednáte s Vaším
dealerem SUZUKI o svém vozidle, pamatujte, že mu musíte udat toto výrobní číslo.
Pokud je číslo špatně čitelné, můžete je
najít i na identifikačním štítku.

Identifikace vozidla
Výrobní

číslo

karosérie

Výrobní

číslo

motoru

(1)
64J230

(1) Model se zážehovým motorem
(2) Model se vznětovým motorem

PŘíKLAD (u některých vozidel)

Výrobní číslo motoru je vyraženo na bloku
válců , jak je vidět na obrázku.

60G152
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VSEOBECNÉINFORMACE
Spotřeba

paliva (pro Evropu)

M/T: Mechanická
A/T: Automatická

Město

Mimo

převodovka
převodovka

1.6 L

2.0 L

MIT

10,6/256

AIT

1.9 L DIESEL
3DVEŘOVÝ

5DVEŘOVÝ

11,6/282

9,0/240

9,4/250

-

12,1/292

-

-

M/T

7,6/183

7,6/184

6,5/170

6,7/180

A/T

-

7,9/191

-

-

M/T

8,7/210

9,1/220

7,4/195

7,7/205

AIT

-

9,4/228

-

-

(1/100 km)/C0 2 (g/km)

město

(1/100 km)/C0 2 (g/km)

Kombinovaná (1/100 km)/C0 2 (g/km)

POZNÁMKA:
Vzhledem k tomu, že tyto údaje byly získány za jistých specifických podmínek, skutečná spotřeba paliva Vašeho vozidla se může lišit od
těchto údajů.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
POZNÁMKA:
Technické údaje se mohou

měnit

bez upa-

MIT: Mechanická
AIT: Automatická

zamění.

převodovka
převodovka

3DVEŘOVÝ

5DVEŘOVÝ

Celková délka

4005 - 4050 (157,7 - 159,4)

4445 - 4490 (175,0 - 176,8)

Celková šířka
Celková výška

1810(71,3)
1685 (66,3)
1695 (66,7)
2440 (96,1)
1540 (60,6)
1570 (61,8)

~

POLOŽKA: Rozměry

Rozvor
Rozchod
Světlá

výška

POLOŽKA: Hmotnost

JEDNOTKA:
mm (in.)

pneumatika 215
pneumatika 225
Přední

Zadní
pneumatika 215
pneumatika 225

JEDNOTKA: kg
(Ibs)

Vlastní hmotnost (hmotnost)
Celková hmotnost vozidla
Celkové zatížení nápravy

l přední

I zadni

190 (7,5)
200 (7,9)

MODEL SE ZÁŽEHOVÝM
MOTOREM
3DVEŘOVÝ
5DVEŘOVÝ
1370 -1425
1505 -1590
(3020 - 3142)
(3318 - 3505)
1800 (3968)
2070 (4563)
850 (1874)
1050 (2315)
1090 (2403)
1210 (2668)

~
~

2640 (103,9)
~
~
~

~

MODEL SE VZNĚTOVÝM
MOTOREM
3DVEŘOVÝ
5DVEŘOVÝ
1495 -1550
1590 - 1660
(3296 - 3417)
(3505 - 3660)
1800 (3968)
2070 (4563)
970 (2138)
1050 (2315)
1090 (2403)
1210 (2668)
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TECHNICKÉ ÚDAJE
POLOŽKA: Motor
Typ
Počet válců

Vrtání
Zdvih
Zdvihový objem
Kompresní

poměr

Motor pro benzín s vysokým
oktanovým číslem
Motor pro běžný benzín
Vznětový motor

POLOŽKA: Elektrická soustava
zapalovací Iridiové svíčky
Standardní
(Evropa)
svíčky

Baterie

Niklová

svíčka

(kromě

Evropy)

1.6 L
2.0 L

1.6 L

1.9 L Diesel
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1.9 L
F9Q
4
80,0 mm (3 ,15 in .)
93,0 mm (3 ,66 in.)
1870 em 3
(1870 ce, 114,1 eu.in)

90,0 mm (3,54 in.)
1995 em 3
(1995 ce, 121,7 eu .in)

10,5: 1

10,5: 1

-

9,0: 1

9,5: 1

-

-

-

17: 1

NGK IFR6J11 (doporučeno) , NGK IFR6E11
NGK IFR5J11 (doporučeno)
(Pro trhy kromě evropského: pokud jsou k dispozici iridiové
mohou být použity.)
NGK BKR6E-11

2.0 L

Pojistky

2.0 L
J20A (16V DOHC)
4
84,0 mm (3 ,31 in.)

1.6 L
M16A (16V DOHC)
4
78,0 mm (3,07 in .)
83,0 mm (3,27 in.)
1586 em 3
(1586 ce, 96,7 eu.in)

12V 38B20L 28AH/5HR nebo 55B24L 36AH/5HR
(nebo 75D23L 52AH/5HR pro severské země)
12V 55D23L 48AH/5HR
(nebo 75D23L 52AH/5HR pro severské země)
12V 95D26L
Viz část "KONTROLA A ÚDRŽBA".

svíčky,

---

---

------------

TECHNICKÉ ÚDAJE
POLOŽKA: Světla

3DVEŘOVÝ
PŘíKON

Č. ŽÁROVKY

Světlomet

12V 55/60W
12V 55W
12V 21W
12V 21W
12V5W
12V 5W
12V 21/5W
12V5W
12V 18W
12V 21W
12V5W
12V5W
12V 10W
12V5W

H4
H11
WY21W
PY21W
WY5W
W5W
P21/5W

Přední světlo

Ukazatel

do mlhy

l přední

směru

I zadní
Boční

ukazatel

směru

Obrysové světlo
Koncové/brzdové
Osvětlení RZ

světlo

Světlo zpátečky

Zadní světlo do mlhy
Třetí brzdové světlo
Světlo dveří
Vnitřní osvětlení
Světlo

zavazadlového prostoru

W5W
W16W
P21W
W5W
-

-

W5W
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TECHNICKÉ ÚDAJE
POLOŽKA: Světla

5DVEŘOVÝ

Potkávací

Světlomet

I Halogenový
I Výbojka

Dálkový
Přední světlo

Ukazatel

do mlhy

směru

přední

zadní
Boční ukazatel směru
Obrysové světlo
Koncové/brzdové světlo
Osvětlení RZ

Světlo zpátečky

Zadní světlo do mlhy
Třetí brzdové světlo
Světlo dveří

Vnitřní osvětlení

Bodové

světlo

Středové světlo

Zadní
Světlo

zavazadlového prostoru

světlo

PŘíKON

Č,ŽÁROVKY

12V 55W
12V 35W
12V 60W
12V 55W
12V 21W
12V 21W
12V5W
12V5W
12V 21/5W
12V5W

H7
D2S
HB3
H11
WY21W
WY21W
WY5W
W5W
W21/5W
W5W
W21W
W21W
W5W

12V 21W
12V 21W
12V5W
12V5W
12V8W
12V 10W
12V 10W
12V5W

-

-

W5W

1

12-4

)

TECHNICKÉ ÚDAJE
POLOŽKA: Kola a odpružení
Velikost pneumatik, přední a zadní
Rozměr ráfku

225/70R16, 225/65R17, (215/70R16)

Pneumatika 225/70R16, (215/70R16): 16 x 6 1/2J
(ocelový a hliníkový)
Pneumatika 225/65R 17: 17 x 6 1/2J (hliníkový)
• Štítek s předepsanými tlaky vzduchu v pneumatikách pro normální
podmínky naleznete na informačním štítku na sloupku dveří řidiče .
• Pokud táhnete přívěs, dodržujte následující hodnotu:
Přední 220 kPa (2,20 kg/cm 2 , 31 psi)
Zadní 280 kPa (2,80 kg/cm 2 , 40 psi)

Tlaky v pneumatikách

Doporučené sněhové fetězy

(pro Evropu)

225/70R16,225/65R17:

43390-65JOO (SUZUKI PlNO.)
nebo radiální tloušťka: 15 mm (max.), axiální

tloušťka:

15 mm (max.)

(215/70R16):

radiální

POLOŽKA: Řízení
Sbíhavost kol

přední

zadní
přední

Úhel odklonu

zadní
Sklon rejdového

čepu

přední

I 3dveřový
I 5dveřový

tloušťka:

25 mm (max.), axiální

tloušťka:

25 mm (max.)

O ± 2 mm (O ± 0,08 in.)
6 ± 2 mm (0,24 ± 0,08 in.)
0° 00'
-1°15'±15'
2° 40'
2° 30'
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TECHNICKÉ ÚDAJE
POLOŽKA: Objemy provozních náplní (přibližně)
Chladicí kapalina (včetně vyrovnávací nádržky) 1.6 L
2.0 L
3dveřový

Palivová nádrž

5dveřový

Motorový olej (výměna s olejovým filtrem)
Převodový

olej

Převodový

olej diferenciálu

1.6 L
2.0 L
MIT
AIT
přední

zadní
Olej v

rozdělovací převodovce

POLOŽKA: Objemy provozních náplní (přibližně)
Chladicí kapalina (včetně odplyň ovací nádržky) 1.9 L
3dveřový

Palivová nádrž

5dveřový

Motorový olej

(výměna

s olejovým filtrem)

Převodový

olej
Převodový olej diferenciálu

1.9 L
MIT
přední

zadní
Olej v

rozdělovací převodovce

MODEL SE ZÁŽEHOVÝM MOTOREM
6,9 L (12,1 Imp pt)
7,3 L (12,8 Imp pt)
55L(12,1Impgal)
66 L (14,5 Imp gal)
4,2 L (7,4 Imp pt)
5,2 L (9,2 Imp pt)
1,9 I (3,3 Imp pt)
2,5 L (4,4 Imp pt) (při vypuštění)
1,0 L (1,8 Imp pt)
0,9 L (1,6 Imp pt)
1,6 L (2,8 Imp pt)
MODEL SE VZNĚTOVÝM MOTOREM
8,5 L (15,0 Imp pt)
55 L (12,1 Imp gal)
66 L (14,5 Imp gal)
5,1 L (9,0 Imp pt)
2,0 L (3,5 Imp pt)
1,0 L (1,8 Imp pt)
0,9 L (1,6 Imp pt)
1,5 L (2,6 Imp pt)

POZNÁMKA:
Po doplnění kapalin a olejů je třeba správně nastavit jejich hladinu pomocí příslušné měrky, atd. Uvedené údaje použijte jako vodítko
k určení prvního nalitého množství. Tyto údaje se mohou poněkud lišit od skutečných potřeb daného vozidla nebo od údajů v jiných
vydáních, a to v závislosti na informačním zdroji nebo době jejich vydání.
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DODATEK

1. Pro

země

Dětský

zádržný systém

EU

Vhodnost jednotlivých sedadel pro přepravu dětí a umístění dětského zádržného systému je uvedena v tabulce níže. Kdykoliv přepravu
jete ve vozidle děti mladší 12 let nebo menší než 150 cm, používejte dětské zádržné systémy, které splňují normu ECE-R Norm 44,
podle následující tabulky.
konvenčních (upevněných bezpečnostním

Tabulka s informacemi knížky vozidla o vhodnosti instalace
zádržných systémů pro různá místa k sezení
Pro

3dveřový

pásem)

dětských

model
Místo k sezení (nebo jiné místo)

Hmotnostní skupina

Přední

spolujezdec
skupina O

do 10 kg

skupina 0+

do 13 kg
9 až 18 kg

skupina I
skupina II

15 až 25 kg

skupina III

22 až 36 kg

Pro

5dveřový

X
X
X
X
X

Zadní

vnější

Zadní

prostřední

Vložené

Vložené

vnější

prostřední

Není
Není

U

Není

Není

U

Není

Není

U
UF

Není

Není

Není

Není

Není

Není

UF

Není

Není

Není

model
Místo k sezení (nebo jiné místo)

Hmotnostní skupina

Přední

spolujezdec
do 10 kg

skupina O
skupina 0+

do 13 kg

skupina I

9 až 18 kg

skupina II

15 až 25 kg
22 až 36 kg

skupina III

X
X
X
X
X

Zadní

vnější

U
U
U
UF
UF

Zadní

prostřední

X
X
X
X
X

Vložené

Vložené

vnější

prostřední

Není

Není

Není

Není

Není

Není

Není

Není

Není

Není
(
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DODATEK
Klíč

k písmenům vloženým do výše uvedené tabulky:

U : Vhodné pro kategorii zádržných systémů "universal", schválených pro použití v této hmotnostní skupině
UF : Vhodné pro kategorii zádržných systémů "universal", instalovaných ve směru jízdy, schválených pro použití v této hmotnostní
skupině

: Vhodné pro zvláštní dětské zádržné systémy uvedené na přiloženém seznamu
Tyto zádržné systémy mohou být v kategoriích "specifické vozidlo", "omezené" nebo "polouniverzální"_
B: Vestavěný zádržný systém schválený pro tuto hmotnostní skupinu
X : Toto sedadlo není vhodné pro dítě této hmotnostní skupiny_
L

POZNÁMKA
"universa/"je kategorie podle normy ECE-Norm 44.
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DODATEK
Tabulka s informacemi knížky vozidla o vhodnosti instalace dětských zádržných systémů ISOFIX pro různ é pozice ISO FIX
Pro

3dveřový

model

Hmotnostní skupina

taška s držadly pro
přenášení dítěte

skupina O

do 10 kg

skupina 0+ do 13 kg

skupina I

9 až 18 kg

skupina II

15 až 25 kg

skupina III

22 až 36 kg

Třída

Upevňovací

velikosti

prvek

F
G

E
E
O
C
O
C
8
81
A

Pozice ISO FIX ve vozidle
Přední

Zadní

Zadní

Vložené

Vložené

spolujezdec

vnější

prostřední

vnější

prostřední

Ostatní
místa

ISOlL 1
ISO/L2
1*

Není

X

Není

Není

Není

Není

Není

Není

ISO/R1
1*
ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3
1*
ISO/R2
ISO/R3
ISO/F2
ISO/F2X
ISO/F3
1*
1*
1*

Není
Není

X
Není

Není
Není

Není
Není

Není

Není

Není

X

Není

Není

Není

Není

Není

Není

Není

Není

Není

Není

Není

Není

Není

X
X

Není

Není

Není

Není

Není
Není

Není

X

Není

Není

Není

Není

Není

Není

Není

Není

Není

Není
Není

Není

Není

X

Není

Není

Není

Není

X
IUF*

Není

Není

Není

Není
Není

Není

Není

Není

Není

Není

IUF*

Není

Není

Není

Není

Není

lL

Není

Není

Není

Není
Není

Není

Není

Není

Není

Není

Není

Není
Není

Není
Není

Není

Není

Není

Není

Není

Není

Není

1* Pro dětský zádržný systém, který nenese identifikaci třídy velikosti ISO/XX (A až G), pro příslušnou hmotnostní skupinu, uvede
výrobce automobilu doporučené dětské zádržné systémy ISOFIX pro specifické vozidlo a pro každé jednotlivé místo k sezení.
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DODATEK
Pro

5dveřový

model

Hmotnostní skupina

taška s držadly pro
přenášení dítěte

skupina O

do 10 kg

skupina 0+ do 13 kg

skupina I

skupina /I
skupina III

9 až 18 kg

15 až 25 kg
22 až 36 kg

Třída

Upevňovací

velikosti

prvek

F

ISO/L 1
ISO/L2
1*

G

E

ISO/R1
1*

E
O
C

ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3
1*

O
C
B
B1
A

ISO/R2
ISO/R3
ISO/F2
ISO/F2X
ISO/F3
1*
1*
1*

Pozice ISOFIX ve vozidle
Vložené
Zadní

Přední

Zadní

spolujezdec
Není

vnější

prostřední

vnější

prostřední

X
X

Není
Není
Není
Není

Není

Není

Ostatní
místa
Není

Není
Není
Není

Není
Není
Není

Není
Není
Není

Není
Není
Není
Není
Není
Není

Není
Není
Není
Není

Není
Není
Není
Není

Není
Není
Není
Není

Není
Není
Není
Není
Není

Není
Není
Není
Není
Není

Není
Není
Není
Není
Není

Není
Není
Není
Není

Není
Není
Není
Není

Není
Není
Není
Není

Není
Není
Není

Není
Není
Není
Není
Není
Není
Není
Není
Není
Není
Není
Není
Není
Není
Není
Není

Není
X
Není
X

lL
lL
Není

lL
lL
IUF*
IUF*

lL
Není
Není
Není

Není
Není
Není

Vložené

Není

1* Pro dětský zádržný systém, který nenese identifikaci třídy velikosti ISO/XX (A až G), pro příslušnou hmotnostní skupinu, uvede
výrobce automobilu doporučené dětské zádržné systémy ISOFIX pro specifické vozidlo a pro každé jednotlivé místo k sezení.
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DODATEK
Klíč

k

písmenům

vloženým do výše uvedené tabulky:

IUF: Vhodné pro kategorii dětských zádržných systémů ISOFIX "universal", instalovaných ve směru jízdy, schválených pro použití v této
hmotnostní skupině
*Firma SUZUKI doporučuje ROMER DUO plus (číslo dílu originálního příslušenství SUZUKI: 99000-990YA-020)
lL : Vhodné pro zvláštní zádržný systém ISOFIX jsou ty, které se nacházejí v kategoriích "specifické vozidlo", "omezené" nebO'
"polouniverzální"
X : Poloha ISO FIX není vhodná pro dětské zádržné systémy ISOFIX v této hmotnostní skupině a/nebo této třídě velikosti

POZNÁMKA:
"universa/" je kategorie podle normy ECE-Norm 44.
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REJSTŘíK

REJSTŘíK
Symboly
Kontrolka AIRBAG ............................................................... 3-6
Kontrolka "CRUISE" ............................................................ 3-9
Kontrolka "ESP OFF" ................. ........ ......................... 3-5, 5-22
Spínač "ESP OFF" ................... ....... ..... ................................ 3-16
Výstražná kontrolka "ESP"
(Electronický stabilizační program) ........................... 3-4, 5-21
Kontrolka "POWER" ............................................................ 3-9
Kontrolka "SET" .................................................................. 3-9

Čísla
4

stupňová

automatická

převodovka

................................. 5-6

A
Anténa rádia ................... ...................................................... 4-28

B
Baterie ....................................................... ............................ 8-30
Bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy ................. 1-21
Boční airbagy a boční hlavové airbagy ............................. 1-40
Bodové světlo (pro 5dveřový model) ... .............................. 4-13
Brzdění ................................................................... ............... 5-17
Brzdová kapalina ................................................................. 8-22
Brzdy ................ ..................................................................... 8-22
Brzdy s posilovačem ........................................................... 5-18

C
Celková povolená hmotnost přívěsu ..... ............................ 7-1
Celkové počítadlo kilometrů ............................................... 3-12
Centrální zamykání dveří .................................................... 1- 4

O
Dálkové ovládání audiosystému ........................................ 2-11

Dálkové ovládání centrálního zamykání ..... ................... ... 1-9
Denní kontrola vozidla .......................... ................... ........... 5-2
Denní počítadlo kilometrů ........................... .............. ......... 3-12
Dětské pojistky (zadní boční dveře) ............... ................... 1-12
Dětské zádržné systémy ............................... ...................... 1-27
Dětský zádržný systém ................. .... .................................. 13-1
Doplňování chladicí kapaliny ............................................. 8-16
Doplňování motorového oleje ............................................. 8-9
Doporučená údržba za ztížených provozních
podmínek ............................................................................. 8-5
Doporučené palivo .............................................................. 1-1
Držák bezpečnostního pásu (pro 3dveřový model) ......... 1-26
Držák na brýle ..................................................................... . 4-20
Držák nápojů a úložná schránka ....................................... 4-19
Důležité vlastnosti vozídla, které je třeba znát .......... ....... 6-1
Dveře zavazadlového prostoru .......................................... 1-13

E
Elektrické ovládání oken .................................................... 1-14
Elektrické ovládání zpětných zrcátek ................................ 1-17
Elektronický stabilizační program (ESp®) ........ ........... ... .. 5-20

F
Filtr sazí vznětového motoru (DPF) ................................... 5-5

H
Háčky na oděvy ..... .............................................................. 4-15
Háky pro tažení vozidla ...... ............. ................................... 4-22 . . .
Hna~í řemen ........ ........................ .................................... ... .. 8-7 . . . .
Hodmy .......................... ... ......................... ................... 3-21, 3-22
Houkačka ..... .................................................................. ...... 2-11
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REJSTŘíK

Ch
Chladicí kapalina motoru .................................................... 8-15

I
Identifikace vozidla .............................................................. 11-1
Imobilizér .............................................................................. 1-2
Indikátor polohy voliče automatické převodovky ............ 3-11
Informační displej ................................................................ 3-20
Instalace dětského zádržného systému pomocí horních
popruh ů ................................................................................1-34
Instalace pomocí tříbodových bezpečnostních pásů ...... 1-29
Instalace pomocí úchytů typu ISO-FIX .............................. 1-32

J
Jak systém ABS funguje ..................................................... 5-19
Jízda na dlážděných silnicích ............................................. 6-2
Jízda v terénu ....................................................................... 6-4

K
Kapalina automatické převodovky (AT) ............................ 8-14
Kapalina ostřikovače čelního okna .................................... 8-18
Kapalina ostřikovače světlometů ....................................... 8-19
Kapalina posilovače řízení .................................................. 8-25
Kapota motoru .....................................................................4-18
Kapsa na opěradle předního sedadla ................................ 4-24
Katalyzátor ...........................................................................5-23
Když nemůžete vyřadit řadicí páku automatické
převodovky z polohy "P" (PARK) ...................................... 9-7
Když Vaše vozidlo uvázne .................................................. 6-5
Klíče ......................................................................................1-2
Klimatizace ...........................................................................8-46
Kontrola bezpečnostního pásu .......................................... 1-27
Kontrola hladiny chladicí kapaliny ..................................... 8-16
Kontrola hladiny kapaliny automatické převodovky ......... 8-14
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Kontrola hladiny oleje ......................................................... 8-8
Kontrola hladiny převodového oleje ................................. 8-13
Kontrola pneumatik ............................................................ 8-26
Kontrolka AIRBAG .............................................................. 3-6
Kontrolka "CRUISE" ........................................................... 3-9
Kontrolka "ESP OFF" .................................................. 3-5, 5-22
Kontrolka "POWER" ........................................................... 3-9
Kontrolka "SET" .................................................................. 3-9
Kontrolka dálkových světel ................................................ 3-10
Kontrolka dobíjení ............................................................... 3-5
Kontrolka imobilizéru ......................................................... 3-7
Kontrolka motoru ................................................................ 3-6
Kontrolka osvětlení ............................................................. 3-10
Kontrolka pro odrazování zlodějů ..................................... 3-22
Kontrolka proti blokovacího systému brzd (ABS) ............ 3-3
Kontrolka připomenutí bezpečnostního pásu .................. 3-6
Kontrolka SLIP ............................................................. 3-4, 5-21
Kontrolka systému dálkově ovládaného startování ........ 3-10
Kontrolka tlaku oleje ........................................................... 3-5
Kontrolka zadního světla do mlhy ..................................... 3-10
Kontrolka žhavení
(pro model se vznětovým motorem) ................................. 3-7
Kontrolky režimu 4WD (pro 5dveřový model) .................. 3-11
Kontrolky ukazatelů směru ................................................ 3-10
Kryt zavazadlového prostoru ............................................. 4-25

L
Lišty stěračů ........................................................................ 8-43
Loketní opěrka ..................................................................... 4-10

M
Mechanická převodovka ..................................................... 5-8
Montážní body pro tažné zařízení ...................................... 7-6

REJSTŘíK
Motorový olej a filtr .............................................................. 8-8
Mytí ........................................................................................10-3
Mytí a čištění vozidla ........................................................... 10-2

N
Nakládání vozidla ................................................................. 7-1
Naplnění oleje a kontrola těsnosti ..................................... 8-11
Nářadí pro výměnu kola ..................................................... .4-23
Nastavení opěradel .............................................................. 1-18
Nastavení polohy sedadla ........................... '" ..................... 1-17
Nastavení sedadel ............................................................... 1-17
Nastavení sklonu světlometů ............................................. 8-36
Nastavitelné opěrky hlavy ................................................... 1-20
Navíječ bezpečnostního pásu s automatickým
blokováním (ALR) ................................................................ 1-23
Navíječ bezpečnostního pásu s blokováním
reagujícím na zpomalení (ELR) .......................................... 1-23

O
Odkládací schránka v přístrojové desce ........................... 3-20
Ochrana proti korozi ............................................................ 10-1
Okamžitá spotřeba paliva ................................................... 3-21
Okna ...................................................................................... 1-14
Olej diferenciálu ................................................................... 8-12
Olej mechanické převodovky ............................................. 8-12
Olej v rozdělovací převodovce ........................................... 8-12
Ostřikovač čelního okna ..................................................... 2-7
Otáčkoměr ............................................................................ 3-15
Ovládání světel .................................................................... 2-4
Ovládání ukazatelů směru .................................................. 2-6

p
Páčka

ovládání světel/ukazatelů směru ............................ 2-4
a ostřikovačů čelního okna ....................... 2-6

Páčka stěračů

Páka parkovací brzdy ......................................................... 4-1
Páka zámku pro naklápění volantu ................................... 2-8
Palivoměr ............................................................................. 3-15
Palivový filtr (Vznětový motor) .......................................... 8-22
Parkovací brzda ................................................................... 8-24
Pedál brzdy ................................................................... 4-2, 8-23
Pedál plynu .......................................................................... 4-2
Pedál spojky ................................................................. 4-2, 8-25
Pedály ................................................................................... 4-2
Plán pravidelné údržby ....................................................... 8-2
Plán údržby .......................................................................... 8-2
Pneumatiky .......................................................................... 8-25
Pojistka pod přístrojovou deskou ..................................... 8-34
Pojistky ................................................................................ 8-31
Pojistky v motorovém prostoru ......................................... 8-31
Pokyny pro startování s pomocnou baterií ...................... 9-3
Pokyny pro zvedání vozidla ............................................... 9-1
Pomoc v nouzi ..................................................................... 9-6
Posilovač řízení ................................................................... 8-25
Poutací oka pro zavazadla ................................................. 4-24
Používání spínače rozdělovací převodovky
(pro 5dveřový model) .......................................................... 5-9
Pro země EU ........................................................................ 13-1
Proti blokovací systém brzd (ABS) ............................ 5-18,5-20
Předepsaná kapalina .......................................................... 8-14
Předepsaný olej ................................................................... 8-8
Přední airbagy ..................................................................... 1-38
Předpínače bezpečnostních pásů ..................................... 1-35
Přepinač osvětlení přístrojů ............................................... 3-18
Převodový olej ..................................................................... 8-12
Přídavný záchranný systém (airbagy) ............................... 1-37
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REJSTŘíK
Přidržovací

rukojeti ............................................................. 4-15
pásu řidiče ......................... 1-25
deska ................................................................. 3-1
panel .................................................................. 3-2

Připomenutí bezpečnostního
Přístrojová
Přístrojový

R
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Systém topení a klimatizace .............................................. 3-23
Spínač

T
Tažení přívěsu ..................................................................... 7-1
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Výstražná kontrolka systému automatického sklonu
světlometů ...... ..................................................................... 3-9
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Declaration of Conformity in accordance with Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive)

Manufacturer:

Siemens VDO Aulomolive AG
Body & Chassis Electronics

Address:

Dep, SV C BC P2 RF TG
S'lemensstrasse 12
D-93055 Regensburg
Germany

Product type designation:

5WK4 9182 and 5WK4 9181

Intended use:

Vehicle immobitisatian system

The product mentianed above complies with Ihe essenlial requiremenls and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC, when used for tis intended purpose:
Health and safety pursuant to §3.1.a:

Applied standardes):
EN 60950: 2000

Electramagnetic compatibility pursuant ta § 3.1.b:

AppHed standard(s):
EN 301 489-1,-3: V1.4.1 (2002-08)

Efficient use ol spectrum pursuant ta § 3.2:

Applied standard(s):
EN 300330-1: V1.3.2 (2002-12)

The following marking applies to the above mentioned product:

CE
Siemens VDO Automotive AG
Regensburg, 2004-06-28

(.~ .... ~:)

...

Jean-Francois Tarabbia
Executive Vice President
Body & Chassis Electronics
Operations

:.~,..........~.. {;~

orbert MOller
Vice President
, Wireless Products aOO Modules

DECLARATION ofCONFORMITY
We, MITSUlHSHI ELECIRlC CORPORATION, IDl\IEJI 'WORKS of the above addTe~s,
hereby dec1are, ar our sole responsibility, that tbc follo",~ng product confonru to the Essentia!
Reql1irement~ of the Radio and Telecommunications TemlÍnal Equipmclll Directive 19Y9/5/EC in
accordance Wilh the test, conducted to the appropriate requirements of the relevant standards, as
lis led herewith.
PToduct:

Immobilízer System

l\-lodel/ Type Number :

IMB413-01

Directin and Stanclarcls used :

Radio :EN 300330-1 V1.3.2 (12-2002)
:EN 300 330-2 Vl.1.l (06-2001)
EMC: EN 301489-1 VI.4J (08-2002)
: EN 301489-3 Vl.4.1 (08-2002)
Sarety: EN 6U065: 1998

V•• r of affixillg CE markíng ,

2005

( E:

0891

Signature

Name

: Kazuhiro lkebuchi

Position

: Manager, Chassis Control Engineering Gmup 6
Elcctronic Control Enginccring Depl

Date

: Mareh 28, 2005

DECLARATION of CONFORMITY
We, Calsonic Kansei Corp. hereby declare, at our sole responsibility, that the following product conforms to the Essential Requirements
of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in accordance with the tests conducted to the appropriate requirements of the relevant standards, as listed herewith .

Product: Controller of Intelligent Key System (Keyless Start System)
Modell Type Number: S62J1
Year of affixing CE marking: 2004

DECLARATION of CONFORMITY
We, Calsonic Kansei Corp. hereby declare, at our sole responsibility, that the following product conforms to the Essential Requirements
of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999f5fEC in accordance with the tests conducted to the appropriate requirements of the relevant standards, as listed herewith.
Product: Key of Intelligent Key System (Keyless Start System)
Modell Type Number: TS001
Year of affixing CE marking: 2004

- - - - - _ .•_ . - - _ ..._ - - - - - - -

DECLARATION of CONFORMITY
We , Calsonic Kansei Corp. hereby declare, at our sole responsibility, that the following product conforms to the Essential Requirements
of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in accordance with the tests conducted to the appropriate requirements of the relevant standards, as listed herewith.

Product: Transmitter of Keyless Entry System
Modell Type Number: TS002
Year of affixing CE marking: 2004

DECLARATION of CONFORMITY
We, Calsonic Kansei Corp. hereby declare, at our sole responsibility, that the following product conforms to the Essential Requirements
of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in accordance with the tests conducted to the appropriate requirements of the relevant standards, as listed herewith.
Product: Receiver of Keyless Entry System
Modell Type Number: R62J1
Year of affixing CE marking: 2004

POKYNY K OBSLUZE

Tuner s CD
FM/MW/LW CD přehrávač
ovládání měniče CD

PACR01
PACR02
PACR03
[I
ANTI-THEFT

I

L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

~{"jt)
C=)~

DISC-

DISC+

CDVOLUME

Děkujeme

•

•

vám, že jste si koupili náš výrobek.
si prosím pozorně tyto pokyny, abyste výrobek
používali správně. Zejména si před použitím přečtěte
"Bezpečnostní informace" (strany 3 a 4).
Tyto pokyny k obsluze byste si měli uschovat pro další
použití.
Přečtěte

II!'n

....

OBSAH
Bezpečnostní

informace ...............................................................4

Odpovědnost

...............................................................•.................5

Rychlý posun vpřed/vzad ................................ , ........................... 12
SCAN Play ................................................................... ,.............. 13
REPEAT Play .................................................. , ........................... 13
RANDOM Play ............................................................................ 13

Poznámky o discích ....................................................•.................6
Obecné informace .......................................•...............•.................7
Zapnutí/vypnutí ............................................................................. 7
Zvýšení/snížení hlasitosti .............................................................. 7
Zapnutí/vypnutí zvuku ................................................................... 7
Audio ovládání ..............................................................................7
Rádio ................................................................•............•.................8
Režim rádia ................................................................ ,................. 8
~~ ......................................................................... ,................. 8

Ruční ladění ................................................... ,.............................. 8

Automatické ladění ..................................................... ,................. 8
Ruční programování ................................................... ,................. 8
Automatické programování ......................................... ,................. 9
Vyvolání naprogramované stanice .............................. ,................. 9

ROS (Radio Data System) ..........................................................10
Co je to ROS? ............................................... ,............................ 10
AF/REG zapnuto/vypnuto ........................................................... 11
TA zapnuto/vypnuto ..................................................................... 11
TA Standby .................................................................................. 11
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Fungování měniče CD .............................................................. 14
Režim měniče CO ....................................................................... 14
Disk nahoru/dolů ............................................. ,........................... 14
Stopa nahoru/dolů ....................................................................... 14
Rychlý posun vpřed/vzad ................................ ,........................... 14
SCAN Play .................................................................................. 15
REPEAT Play .............................................................................. 15
RANDOM Play ............................................................................ 15
Zajištění

proti krádeži (SEC) ..................................................... 16
Nastavení uživatelského identifikačního kódu ............................ 16
Zadán í uživatelského čísla ......................................................... 17
Vymazání uživatelského čísla ..................................................... 17

Dálkové ovládání na volantu ......................................................18
Napájení ...................................................................................... 18
Volba režimu ............................................................................... 18
Hlasitost ...................................................................................... 18
Potlačení zvuku ........................................................................... 18
Rádio ........................................................................................... 18
Režim CD/režim měniče CD ....................................................... 18
Řešení problémů .........................................................................19
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Chybové zprávy ...........................................................................20
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BEZPEČNOSTNí INFORMACE
•

•

Před použitím systému si pozorně přečtěte pokyny k obsluze
jednotky a všech dalších součástí audiosystému ve vašem
automobilu. Obsahují pokyny ohledně používání systému
bezpečným a efektivním způsobem. Firma SUZUKI nepřejímá
odpovědnost za problémy způsobené nedodržením pokynů
uvedených v této příručce .
Tato příručka používá obrázkové znaky, abyste názorně víděli ,
jak používat výrobek bezpečně , a abyste byli upozorněni na
případná rizíka vyplývající z nesprávného zapojení a provozu.
Význam obrázkových znaků je vysvětlen dole. Je důležité ,
abyste význam těchto znaků plně pochopili, a používali tak tuto
příručku a systém správně .

Tento obrázkový znak vás má upozornit na přítomnost
důležitého pokynu k obsluze a na pokyny k instalaci.
Nedodržením pokynů se vystavujete riziku vzniku
vážného zranění nebo úmrtí.
Tento obrázkový znak má vás upozornit na přítomnost
důležitého pokynu k obsluze a na pokyny k instalaci.
Nedodržením pokynů se vystavujete riziku zranění nebo
materiální škody.
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BEZPEČNOSTNí INFORMACE

&
lili!

Při používání této jednotky dodržujte následující upozornění.

Udržujte hladinu zvuku na vhodné úrovni.
Udržujte hladinu zvuku v takové výši, abyste si
movali situaci na silnici a v dopravě.

při jízdě uvědo

• Nepoužívejte tuto jednotku v jiném automobilu a mimo svůj
automobil.
Nedodržení tohoto předpisu může vést ke vzniku kouře, požáru,
elektrického šoku, zranění nebo k jinému problému.
IlflI

Nepoužívejte jednotku příliš dlouho, pokud je motor vypnutý.
Pokud necháváte audiosystém pracovat příliš dlouho při vypnutém motoru, vybíjí se baterie.

• Nevystavujte jednotku přímému slunečnímu záření ani nadměrnému horku.
Jinak se zvýší vnitřní teplota jednotky a to může vést ke vzniku
kouře, požáru nebo jiného poškození jednotky.
• Výrobek nepoužívejte v případech, kdy je vystaven vodě,
vlhku nebo prachu.
Voda, vlhko nebo prach mohou vést ke vzniku kouře, požáru
nebo jiného poškození jednotky. Ujistěte se zejména, zda se
jednotka nedostane do mokra v automyčkách nebo za deštivých
dnů.

ODPOVĚDNOST
• Pokud jakoukoli ztrátu způsobí požár, zemětřesení, čin třetí strany či jiná nehoda, úmyslné nebo náhodné zneužití ze strany uživatele, nesprávné používáni nebo používání za abnormálních podmínek bude opravy výrobku zásadně hradit užívatel.
• Firma SUZUKI nenese odpovědnost za náhodnou ztrátu způsobenou používáním či nepoužíváním výrobku, jako například za ztrátu zisku nebo změnu či ztrátu dat v paměti.
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Pokud používáte komerční kompaktní disky, musí mít etiketu vpravo.
Některé

kompaktní disky, které jsou chráněny proti kopírování, nelze přehrát.

• Jak držet disk
o Nedotýkejte se spodní strany disku.
o Nepoškrábejte disk.
o Neohýbejte disk.
o Když disk nepoužíváte. uchovávejte ho v

pouzdře.

• Abyste předešli potížím, nepoužívejte následující disky:
o Disky nepravidelného tvaru
<Příklady>

D1GITALAUDIO

• Disky nenechávejte na následujících místech:
o Na přímém slunečním záření
o V blízkosti topení v autě
o Na znečištěných . prašných a vlhkých místech
o Na sedadlech nebo na přístrojové desce
• Čištění dísků
o Používejte suchý, jemný
směrem ven .

hadřík

a disk otírejte od středu

• Pro nadepsání etíkety disku nepoužívejte kuličkové pero
nebo jiná pera s tvrdou Špíčkou.
• Nekompatibilní s formáty MP3IWMA.
•
o
o
o
o

Disky s nálepkou nebo etiketou
Poškrábané disky
Disky s nerovnostmi na vnitřnim nebo vnějším obvodu
Disky s ochrannou fólií nebo pryskyřičným stabilizátorem

• Tato jednotka není kompatibilní s následujícími médii/formáty:
o Scm disky
o MP3/WMA
o CD TEXT
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Některá CD-R/RW nelze úspěšně přehrát zpět z důvodu
nekompatibility softwaru pro zápis, nahrávače CD (jednotka
CD-R/RW) a disků.

OBECNÉ INFORMACE
Potlačení

zvuku

Audio ovládání

~====~~~~~~~~~~~~~~

Audio
ovládání

Lze nastavit Bass (hluboké tóny)/Treble (vysoké tóny)/Balance
(vyvážení zvuku mezi levými a pravými reproduktory)/Fader
(vyvážení zvuku mezi reproduktory vpředu a vzadu).
Hlasitost

O Pro volbu požadované funkce stiskněte tlačítko

~~~~~~-+-(Napájení

Nahoru/

[CD]

dolů
CDVOLUME

Zapnutí/vypnutí

DISC-

Stisknutím tlačítka

D!SC+

přístroje

~

[n ] audio ovládání znovu uvolníte.

Pro nastavení zvolené funkce

stiskněte tlačítko

[ v J.
BASS (Bass)

Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko [CDl

[ /\ ]: Pro zdůraznění hlubokých tónů

Pro vypnutí přístroje stiskněte znovu tlačítko [CD].

[ V]: Pro omezení hlubokých
TRE (Treble)

Zvýšení/snížení hlasitosti

[ /\ ]: Pro zdůraznění vysokých tónů

Pro zvýšení hlasitosti otočte knoflíkem [VOLUME] po směru hodinových ručiček.
Pro snížení hlasitosti otočte knoflíkem [VOLUME] proti směru
hodinových ručiček.

[ V]: Pro omezení vysokých
BAL (Balance)

Zapnutí/vypnutí zvuku
Pro dočasné vypnutí zvuku stiskněte tlačítko [~]. Pro obnovení
zvuku na předcházející úrovni stiskněte tlačítko [~].
Poznámka:
• V režimu CD se místo vypnutí zvuku dočasně zastaví
přehrávání (pause) .
• Jestliže přístroj vypnete nebo jestliže stisknete některé
tlačítko, funkce vypnutí zvuku se automaticky zruší.

[n ].

[n ],

Pokaždé, když stisknete tlačítko
změní se volitelné funkce
následujícím způsobem:
BAS (Bass) -+ TRE (Treble) -+ BAL (Balance) -+ FAO (Fader)

tónů

tónů

[/\ ]: Pro snížení hlasitosti levého reproduktoru
[ V]: Pro snížení hlasitosti pravého reproduktoru
FAO (Fader)

[/\]: Pro snížení hlasitosti zadního reproduktoru

[ V]: Pro snížení hlasitosti

předního

reproduktoru

[/\ ] nebo

RÁDIO
Automatické
programování

Laděn í

Proramování [1] až [6]

Nahoru/dolů

Režim rádia
FM/AM

Automatické

Režim rádia
Jestliže stisknete tlačítko [FM/AM] v době , kdy je
nebo v jiném režimu než v režimu rádia , začnete
stanici , kterou jste poslouchali předtím .

přístroj

vypnutý ,
přij í mat poslední

Pokaždé , když v režimu rádia stisknete tlačítko [FM/AM],
pásma takto:
FM1 -+ FM2 -+ LW -+ MW1 -+ MW2 -+ (FM1)

změní

Ruční ladění

Frekvence

IA

]:

můžete

se

Vyšší frekvence

[ V] : Nižší frekvence
Poznámka:
• Jestliže je zapnutá funkce AF, vyhledává jednotka pouze
stanice ROS .
Ruční

upravit stisknutím

Vyšší frekvence

[ V] : Nižší frekvence

15-8

Jestliže tlačítko I A ] nebo [ v ] uvolníte poté , co jste ho drželi alespoň jednu sekundu , začne jednotka vyhledávat stanici , dokud
nějakou nenajde.
[ A ]:

Pásmo

tlačítek

[ " ] nebo [ v ].

ladění

programování

Jestliže některé z tlačítek [1] až [6] stisknete alespoň na 2 sekundy,
naprogramuje se do stisknutého tlačítka přijímaná stanice.
Poznámka :
• Stanice lze naprogramovat pro FM1 , FM2 , LW, MW1 a MW2.
• Při programování stanic p řepisují nová data stará data.

RÁDIO

Automatické programování

Vyvolání naprogramované stanice

Stisknutím tlačítka [AST] alespoň na 2 sekundy můžete automaticky naprogramovat šest dobře přijímaných stanic v daném pásmu.
Poznámka:
• Funkci automatického programování můžete vypnout, pokud
stisknete tlačítko [AST] v době, kdy tato funkce pracuje.
o Stanice lze naprogramovat pro FM1, FM2, LW, MW1 a MW2.
o Můžete naprogramovat až šest stanic. Jestliže není nalezeno
šest dobře přijímaných stanic, může být počet programovaných
stanic nižší.
o Poté, co jste naprogramovali stanice, začnete přijímat stanici
naprogramovanou pod tlačítkem [1]. Jestliže není nalezena
žádná stanice, vrátí se jednotka do předchozí frekvence.
o Při programování stanic přepisují nová data stará data.
o Jestliže je zapnutá funkce AF, programují se pouze stanice RDS.

Stisknutím kteréhokoli tlačítka od [1] do [6] můžete začít přijímat
příslušnou naprogramovanou stanici.
Poznámka:
Jestliže stisknete tlačítko, kde není naprogramovaná žádná stanice, zobrazí jednotka ,,- - -".
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ROS (Radio Data System)

Volba PTY
[VOLUME]
Tlačítka

funkce ROS
[AF]/[PTY]/[TA]

Hledání PTY

Co je to ROS?
Některé FM stanice vysílají přidaná data slučitelná s ROS. Tento
rozhlasový soubor nabízí výhodné funkce využívající taková data
(název stanice, automatické přeladění apod .). Dostupnost služby
ROS se v jednotlivých oblastech liší. Mějte prosím na paměti , že
následující funkce nejsou v některých oblastech k dispozici.

• AF (Alternativni frekvence)
Jednotka hledá lépe přijímanou stanici, která vysílá stejný program,
jako je program , který je právě přijímaný , a tuto stanici automaticky
vybere.
• REG (Region)
Lze nastavit oblast, v níž lze pro výběr stanic použít funkci AF.
Když je funkce REG zapnutá , funguje funkce AF pouze v této
oblasti.
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• PS (Název programového servisu)
Místo frekvence se objeví název vysílající stanice.
• PTY (Typ programu)
Programy lze vyhledávat pomocí PTY.
• TA (Dopravní hlášeni)
Jednotka hledá stanice vysílající TP (dopravní programy) a při
ladění dá přednost takovým stanicím před jinými. Stanice vysílající
TP se nazývají stanice TP.
• EON (Enhanced Other Network)
ROS informace se neustále aktualizují v reakci na současnou polohu. Při přijímání informací ROS svítí ukazatel EON.
• Příjem nouzových hlášeni
Nouzová hlášení se přijímají a zobrazují automaticky.

ROS (Radio Data System)
AF/REG zapnuto/vypnuto

Hledání PTY

Při každém stisknutí tlačítka [AF] se funkce AF/REG změní takto :
AF ZAPNUTO/REG VYPNUTO ~ AF ZAPNUTO/REG ZAPNUTO
~ AF VYPNUTO/REG VYPNUTO ~ (AF ZAPNUTO/REG
VYPNUTO)
Když je funkce AF zapnuta , rozsvítí se ukazatel AF. Kromě toho
se rozsvítí ukazatel REG, když je zapnuta funkce REG.

Programy lze vyhledávat pomocí PTY.

TA zapnuto/vypnuto
Pro zapnutí funkce TA stiskněte tlačítko [TA].
Pro vypnutí funkce TA znovu stiskněte tlačítko [TA] .
Když je funkce TA zapnutá, svítí ukazatel TA.
Při přijímání dat TP svítí ukazatel TP.
Poznámka:
Jestliže stisknete tlačítko [ A ] nebo [ v], když je funkce TA zapnutá, vyhledává jednotka stanici TP (TP SEEK).
• Jestliže nejsou data TP přijata asi za 20 sekund po zapnutí
funkce TA, funkce TP SEEK pracuje automaticky pouze jednou.
• Jestliže není přijata žádná stanice TP, zobrazí jednotka informaci "NOTHING".
•

TA Standby

O Pro zvolení režimu PTY

stiskněte tlačítko

[PTY].

6 Pro zvolení požadovaného PTY otočte knoflíkem
[VOLUME).
Otáčením knoflíku [VOLUME] po směru hodinových ručiček se
položky mění v následujícím pořadí. (Otáčením proti směru
hodinových ručiček se mění v obráceném pořadí.)
NO PTY
~
SPORTS
~
SCIENCE ~
EASY M
~
WEATHER ~
RELlGION ~
JAZZ
~
FOLK M
~
@)

NEWS
EDUCATE
VARIED
LlGHT M
FINANCE
PHONE IN
COUNTRY
DOCUMENT

~
~

~
~
~

~

~
~

AFFAIRS
DRAMA
POP. '
CLASSICS
CHILDREN
TRAVEL
NATION M
(NEWS)

~
~

~
~
~

~

~

INFO
~
CULTURE ~
ROCK
~
OTHER M ~
SOCIAL
~
LEISURE ~
OLDIES
~

Když je zobrazeno PTY, stiskněte tlačítko [ A) nebo [ v).
Hledání začíná.

Poznámka:
• Jestliže není specifikované PTY přijato, zobrazí jednotka
nápis "NOTHING" a potom znovu PTY. Jestliže stisknete
tlačítko fAl nebo [ v], hledá se znovu stejné PTY.

Jestliže je TP přijata , když je funkce TA zapnutá v režimu CD nebo
měniče CD, zvolí se automaticky režim rádia. Jednotka se po TP
vrátí do předchozího režimu.
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CD PŘEHRÁVAČ

Vysunout disk

Stopa nahoru/dolů
Rychlé převíjení vpřed/Rychlé
vzad

Play Mode
[SCN]

[RPT]

převíjení

[ROM]
DISC-

<DVOLUME

Režim CD

DlSC+

--------~

Režim CD

Volba stopy

Režim CD zvolíte stisknutím tlačítka [CD], když je přístroj vypnutý
nebo když jsou zapnuté jiné režimy.
Poznámka:
• CD režim se nezvolí, pokud není v jednotce žádné CD.
• Jestliže režim změníte na režim měniče CD, stiskněte znovu
tlačítko [CD].

Požadovanou stopu zvolíte stisknutím

Vložit/vysunout CD
Při

vkládání CD se ujistěte, že etiketa směřuje nahoru. Pro
vysunutí CD stiskněte tlačítko [~].
Poznámka:
• Když je CD v jednotce, svítí ukazatel CO IN. Dávejte si pozor,
abyste do jednotky nevložili CD, když svítí ukazatel CD IN.
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tlačítka

[ 1\ ] nebo [ v].

[1\ ]: Další stopa
[ V]:

Předcházející

stopa

přehrávání

[1\ ]: Rychlý posun

ho dvakrát.)

vpřed/vzad

Rychlý posun
Rychlost

(Stiskněte

se zrychlí, pokud je

stlačeno

toto

tlačítko.

vpřed

[ V]: Rychlý posun vzad
Poznámka:
• Když se současná stopa v režimu REPEAT play dostane na
konec, vrátí se na normální přehrávání.
• Jestliže se funkce Rychlý posun vpřed udrží až do konce disku,
vrátí se na první stopu.

CD PŘEHRÁVAČ
SCAN Play
Pro zvolení funkce scan play (zahraje se asi prvních 10 sekund
každé stopy) stiskněte tlačítko [SCN].
Pro zrušení funkce scan play stiskněte znovu tlačítko [SCN].
Během funkce scan play svítí ukazatel SeN.

REPEAT Play
Pro zvolení funkce repeat play (opakovaně přehrává současnou
stopu) stiskněte tlačítko [RPT].
Pro zrušení funkce repeat play stiskněte znovu tlačítko [RPT].
Během funkce repeat play svítí ukazatel RPT.

RANDOM Play
Pro zvolení funkce random play
ně) stiskněte tlačítko

(přehrává

stopy na disku náhod-

[ROM].

Pro zrušení funkce random play stiskněte znovu
Během funkce random play svítí ukazatel ROM.

tlačítko

[ROM].
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FUNGOVÁNí MĚNiČE CD
*Měnič

CD je volitelný. Podrobnosti projednejte se svým prodejcem.

,-~~--~------------------~

Stopa nahoru/dolů
Rychlé převíjení vpřed/Rychlé
vzad

Play Mode
[SCN]
[RPT]
[ROM]

převíjení

0VOLUME

Režim

Režim

měniče

měniče CD _-'=-=-=-=-=====~)-----\:::::==±======:::::- Disk nahoru/dolů
Stopa

CD

Režim měniče CD zvolíte stisknutím tlačítka [CD], když je přístroj
vypnutý nebo když jsou zapnuté jiné režimy.
Poznámka:
• Režim měniče CD se nezvolí, pokud není připojený měnič CD
nebo pokud není v jednotce žádné CD.
e
Jestliže se režim změnil na režim CD, stiskněte znovu tlačítko
[CD].

Požadovanou stopu můžete zvolit stisknutím tlačítka [ 1\
[ 1\ ]:

Požadovaný disk můžete zvoJitstisknutím
[OISC-].
[OISC +]: Další disk
[OISC -]: Předcházející disK

tlačítka

[DISC +] nebo

-----

------------

nebo [ V].

vpřed/vzad

Rychlý posun
Rychlost

přehrávání

Rychlý posun

se zrychlí, pokud je

stlačeno

toto

tlačítko.

vpřed

[ V]: Rychlý posun vzad
Poznámka:
• Když se současná stopa v herním režimu REPEAT (Opakovat)
dostane na konec, vrátí se na normální přehrávání.
• Jestliže se Rychlý posun vpřed udrží až do konce disku, vrátí
se na první stopu.
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-------------

]

Další stopa

[ V]: Předcházející stopa (Stiskněte ho dvakrát.)

[1\ ]:

Disk nahoru/dolů

nahoru/dolů

----------

---~

~

---

~-

---

---

- - - - - -

_.- ...

----

FUNGOVÁNí MĚNiČE CD
SCAN Play

RANDOM Play

II SCAN Play

• RANOOM Play
Pro zvolení funkce random play (přehrává stopy na disku náhodně) stiskněte tlačítko [ROM].
Pro zrušení funkce random play stiskněte znovu tlačítko [ROM].
Během funkce random play svítí ukazatel ROM .

Pro zvolení funkce scan play (zahraje se asi prvních 10 sekund
každé stopy na aktuálním disku) stiskněte tlačítko [SCN].
Pro zrušení funkce scan play stiskněte znovu tlačítko [SCN].
Během funkce scan play svítí ukazatel SCN.
• DlSC SCAN Play
Pro zvolení funkce disc scan play (zahraje se asi prvních 10
sekund každé stopy na každém disku) stiskněte tlačítko [SCN]
alespoň na 1 sekundu.
Pro zrušení funkce disc scan play stiskněte znovu tlačítko [SCN].
Během funkce scan play svítí ukazatel O.SCN.

• OISC RANOOM Play
Pro zvolení funkce disc random play (přehrává stopy na všech
discích náhodně), stiskněte tlačítko [ROM] alespoň na 1 sekundu.
Pro zrušení funkce disc random play stiskněte znovu tlačítko
[ROM].
Během funkce disc random play svítí ukazatel O.ROM.

REPEAT Play
iii!

REPEAT Play
Pro zvolení funkce repeat play (opakovaně přehrává současnou
stopu) stiskněte tlačítko [RPT].
Pro zrušení funkce repeat play stiskněte znovu tlačítko [RPT].
Během funkce repeat play svítí ukazatel RPT .

• DlSC REPEAT Play
Pro zvolení funkce disc repeat play (hraje aktuální disk opakovaně) stiskněte tlačítko [RPT] alespoň na 1 sekundu.
Pro zrušení funkce disc repeat play stiskněte znovu tlačítko [RPT].
Během funkce disc repeat play svítí ukazatel O.RPT.
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ZAJiŠTĚNí PROTI KRÁDEŽI (SEC)
[PTY)

m

0
I

~[)OS

009
Ld

/\

(

co

)

v

(

FMIAM

)

[1) až [4)

D<S(-

CDVOlUME

OISC+

[(D)
Jako prevenci proti krádeži si můžete nastavit čtyřmístný identifikační kód.
Po nastavení identifikačního kódu je jednotka nefunkční v případě , že je vyjmuta nebo je odpojena baterie.

Poznámka:
• Jestliže je desetkrát zadán špatný uživatelský identifikační kód , objeví se na jednotce nápis HELP a jednotka
• Pokud jste svůj uživatelský identifikační kód zapomněli , obraťte se na svého prodejce.

Nastavení uživatelského
o Pro vypnutí
@

€)

identifikačního

Držte tl ačítko [ A ] stisknuté a
Na jednotce se objeví ,,- - - -".

stiskněte

[1] .

pracovat.

o Stiskněte tlačítka [1] až [4] a zadejte uživatelský identifikační

kód.
Každé tlačítko odpovídá jedné číslici a číslo se zvýší při každém
stisknutí tlačítka. Například pro zvýšení číslice , která je druhá
zleva , na 3, stiskněte čtyřikrát tlačítko [2) .

přístroje stískněte tlačítko [(D).

Držte současně stísknutá tlačítka [3] a [4] a
sekundu stiskněte tlačítko [(D].
Na jednotce se objeví nápis SEC.
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kódu

nemůže

alespoň

na 1
• Pro zadání stiskněte alespoň na 2 sekundy tlačítko [PTY).
Přístroj se vypne poté, co se na jednotce objeví nápis SEC. Po
nastavení identifikačního kódu je identifikační kód požadován
v době , kdy je přístroj zapnutý, pokud byla tato jednotka vyjmuta
nebo byla odpojena baterie.

ZAJiŠTĚNí PROTI KRÁDEŽI (SEC)

Zadání uživatelského identifikačního kódu

Vymazání uživatelského identifikačního kódu

Jakmile je nastaven identifikačni kód, objevi se na jednotce nápis
SEC, abyste si pospišili se zadáním svého uživatelského identifikačního kódu, když je přístroj zapnutý, znovu, v případě vyjmutí
této jednotky nebo odpojení baterie .
Jednotku nelze použít, pokud není identifikační kód zadán v následujícím pořadí.
Poznámka:
• Jednotka nezobrazí nápis SEC, pokud přístroj zapnete za 20
sekund od posledního použití.

Před vymazáním musí být váš uživatelský identifikační kód nastaven. Po jeho vymazání můžete nastavit nový identifikační kód.
Svůj uživatelský identifikační kód můžete tedy měnit tak často, jak
chcete.

o Držte tlačítko [A ] stisknuté a stiskněte [1].
Na jednotce se objeví ,,- - - -".

o Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko [(D] .
f) Držte současně stisknutá tlačítka [3] a [4] a alespoň na 1

sekundu stiskněte tlačítko [(D].
Na jednotce se objeví nápis SEC.
c) Držte tlačítko

f) Stiskněte tlačítka [1] až [4] a zadejte uživatelský identi-

[(D] stisknuté a stiskněte [1] .
Na jednotce se objeví ,,- - - -".

fikační

kód.
Každé tlačítko odpovídá jedné
telský identifikační kód .

číslici.

Zadejte nastavený uživa-

zadání stiskněte alespoň na 2 sekundy tlačítko [PTY].
Přístroj je vypnutý.
Když jednotku znovu zapnete, je v režimu rádia pro normální
použití.

c) Pro

(» Stiskněte tlačítka [1] až [4] a zadejte uživatelský identifikační

kód.
Každé tlačítko odpovídá jedné
telský identifikační kód.

číslici.

Zadejte nastavený uživa-

• Pro zadání stiskněte alespoň na 2 sekundy tlačítko [PTY].
Přístroj se vypne přibližně 10 sekund poté, co se objeví ,,- - - -".
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNí NA VOLANTU
*Tvar se

mění

v závislosti na automobilu.

<Příklad

<Příklad

1>

~]

]VOL-]

Pro zapnutí

]VOL-lj ]VOL-]

Potlačení

Zapnutí
přístroje stiskněte tlačítko

[MODE].

Volba režimu
Režimy se změní při každém stisknutí tlačítka [MODE].
FM1 -+ FM2 -+ CD -+ měnič CD -+ LW -+ MW1 -+ MW2 ~ [FM1]
Poznámka:
• Režim CD se nezvolí, pokud není v jednotce žádné CD.
• Režim měniče CD se nezvolí, pokud není připojený měnič CD
nebo pokud není v jednotce žádné CD.

Hlasitost
Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko [VOL +].
Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko [VOL -].
Pro nepřetržitou změnu hlasitosti držte tato tlačítka.

2>

zvuku

Pro dočasné potlačení zvuku stiskněte [~ ].
Pro obnovení zvuku na předcházející úroveň stiskněte [~].
Poznámka:
• V režimu CD se místo potlačení zvuku dočasně zastaví
přehrávání (pause).
• Jestliže přístroj vypnete nebo jestliže stisknete některé tlačítko
potlačení zvuku se automaticky uvolní.
'

Rádio
Když stisknete tlačítko [ /\ ] nebo [ v],
ci, dokud nějakou nenajde.
[ /\ ]: Vyšší frekvence
[ V]: Nižší frekvence

začne

jednotka hledat stani-

Režim CD Irežim měniče CD
Požadovanou stopu zvolíte stisknutím tlačítka [ /\ ] nebo [ V].
[ /\ ]: Další stopa
[ V]: Předcházející stopa (Stiskněte ho dvakrát.)
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ŘEŠENípROBLÉMÚ
Pokud máte podezření, že něco není v pořádku, postupujte v souladu s kroky popsanými dole.
Jestliže popsané návrhy problém nevyřeší , měli byste jednotku odnést k nejbližšímu prodejci .
•

Společné

Příliš

záležitosti

velký šum.

Přístroj

nefunguje.

V blízkosti se používá mobilní telefon.

Je zapnutá

bezpečnostní

funkce .

Jestliže budete používat mobilní telefon,
používejte ho dále od jednotky.
Jestliže je na jednotce zobrazen nápis SEC,
zadejte svůj uživatelský identifikační kód .
Jestliže je na jednotce zobrazen nápis
HELP, obraťte se na svého prodejce .

• Rádio

Příliš

velký šum .

Stanice nelze naladit pomocí automatického
ladění.

Nelze naprogramovat stanice s dostatečně
silným signálem pomocí automatického programován í.

Stanice není v jednotce

přesně naladěná.

Nalaďte

stanici

přesně.

Žádná stanice nemá dostatečně silný signál.
Jestliže je zapnutá funkce AF, vyhledává jed
notka pouze stanice ROS.

Vyberte stanici pomocí
Vypněte funkcí AF.

Jestliže je zapnutá funkce AF, naprogramují
se pouze stanice ROS.

Vypněte

ručního ladění.

funkci AF.
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ŘEŠENí PROBLÉMŮ

Zvuk

přeskakuje

nebo se ozývá šum.

Nelze vsunout CD .

Disk je špinavý .
Na disku je větší kaz nebo je zdeformovaný.
Jeden disk je již v jednotce.

Otřete

disk jemným hadříkem .
disk jiným diskem bez kazů .

Nahraďte

Vložte CD po odstranění disku
notky stisknutím tlačítka [~].

uvnitř

jed-

CHYBOVÉ ZPRÁVY

ERROR 1

Disk nelze

Vložte disk s etiketou směřující nahoru .
Zkontrolujte, zda disk není zdeformovaný
a zda nemá kazy.
Jestliže hlášení ERROR 1 nezmizí ani po
vložení normálního disku, obraťte se na
svého prodejce.

přečíst.

Jestliže je CD v jednotce,

ERROR 3
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Přehrávač vytvořil
příčiny.

chybu neidentifikované

[~l

stiskněte tlačítko

a odstraňte ho.
Pokud disk nelze vysunout, obraťte se na
svého prodejce.

TECHNICKÉ ÚDAJE
!lili

Obecné informace
Napájení:

DC 13,2 v

!lili Přehrávač

CD
signál/šum:
Celkové zkreslení:
(1 kHz - 30 kHz L.P.F)
Poměr

!'I

FM tuner
Vlnové pásmo:
Použitelná citlivost:
Poměr signál/šum:
Separace stereo:

• AM tuner
Vlnové pásmo LW:
MW:
Použitelná citlivost LW:
MW:
Poměr

MW:

signál/šum LW:

více než 65 dB (použit filtr IHFA)
méně než 1 %

87,5 MHz - 108,0 MHz
méně než 14 dB (98,1 MHz) SIN = 30 dB
více než 46 dB (98,1 MHz, použit filtr IHF-A)
více než 25 dB

153 kHz - 279 kHz
522 kHz - 1 611 kHz
méně než 40 dB
(216 kHz) SIN = 20 dB
méně než 34 dB
(999 kHz) SIN = 20 dB
více než 42 dB (216 kHz)
více než 42 dB (999 kHz)

Obchodní zástupce:
Poprodejní servis:
Výrobce:

SUZUKI
SUZUKI
Panasonic Automotive Systems Com pany
Panasonic Automotive Systems Europe GmbH
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VÝZNAM SYMBOLŮ NA ŠTíTKU NA BATERII

®

•
®

Nekuřte, nepřistupujte

Chraňte

si

s

otevřeným ohněm

oči

Udržujte mimo dosah

dětí

a zdroji

jiskření

.&

•fA

Elektrolyt baterie (kyselina)

Viz pokyny v

příručce

pro majitele

Výbušný plyn

SUZUKI MOTOR CORPORATION

120717404

Plně syntetický, lehko běžný motorový olej. Zajišt'uje dokonal
ochranu motoru za všech provozních podmínek.

API SL/CF, ACEA A3-98/B3/B4-98, MB 229.3 ...,
VW 500 00/505 00/502 00

'· API\ŠU/~F:'fi,.q:A. A3i9~jB'3)98;{t1B ~2?.tr;)l!;ViJ,0iiitFfiiLSYn'fět;~~y' m\Mr~{fý' ollii;;~íery réiiišfuie !~ ~~onalé mazánr vl

· vyv,,590 'OO/~.05· 0Ó/502 OO"Rpver
API Gl-4, VW 501 50
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~ ľY'/dÓno:
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Syntetický převodový olej určený pro nejnáiračnější aplikace

INFORMACE PRO SERVIS
Doporučené

Brzdová kapalina a kapalina spojky:
DOT3 nebo SAE J1703

palivo:

viz strana 1-1
Doporučený motorový olej:
Benzínové motory:
Kvalita: SG, SH , SJ , SL nebo SM
Viskozita: SAE 5W-30
Dieselové motory:
Syntetický olej, kvalita: ACEA C3
Viskozita : SAE 5W-30

Kapalina automatické převodovky:
SUZUKI ATF 3317 nebo Mobil ATF 3309
Tlak vzduchu v pneumatikách zastudena:
viz " Informační štítek o tlaku vzduchu"
na sloupku dveří řidiče .

Další podrobnosti viz "MOTOROVÝ OLEJ A FILTR" v části
"KONTROLA A ÚDRŽBA".

Grafické zpracování a tisk:
MARTEN, spo l. s r. o.
Poděbradská 786/65a,
19400 Praha 9,
tel/fax: +420281 86 1 351

SUZUKI MOTOR CORPORATION

