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Uvod
Tato instrukční knížka Vás seznámí s obslu
hou při řízení a údržbě Vašeho vozu Saab.
Program Saab 900 obsahuje následující mo
dely:
900 S
900 SE

2.0i
2.3i
2.5 V6
2,0 Turbo

Tří-, pětidveřový
a Cabriolet.

Knížka rovněž obsahuje důležitý varovný text.
na který musí být brán zřetel:

Doporučujeme Vám, abyste si instrukční
knížku přečetli před první jízdou a pak ji měli
uloženou ve Vašem voze.
V knížce se snadno zorientujete pomocí přeh
ledu na pěti stránkách (str. 3-7). Na konci
knížky najdete také abecedně uspořádaný
věcný obsah.
Při dodávce vozu obdržíte také servisní
knížku pro pravidelnou údržbu Vašeho vozu s
důležitými informacemi o platných záručních
podmínkách.
Vzhledem k stálému technickému vývoji v
Saab Automobile AB vyhrazujeme právo
na změnu konstrukcí, výstrojů a příslušenství
bez předcházejícího oznámení.
Máte-li jakékoliv dotazy na výrobky, vybavení,
záruky apod., obraťte se. prosíme, na doda
vatele Vašeho vozu Saab.
Se srdečným pozdravem
Saab Automobile AB

A
VAROVÁNÍ
Text ve žlutém poli upozorňuje na riziko
úrazu při nedodržení takto vyznačených
instrukcí.

Tato knížka objasňuje nejdůležitější rozdíly
mezi jednotlivými modely, není tedy přesným
popisem každého modelu.
DŮLEŽITÉ
Text v modrém poli upozorňuje na riziko
poškození Vašeho vozu při nedodržení do
poručených opatření.

Přístrojová deska

Dálková, klopená světla . . . 24
Parkovací světla
24
Světelná houkačka
24
Výměna žárovek
112

Kontrolní a indikační svítilny
11
Otáčkoměr
15
Rychloměr
15
Celkový a denní počítač kilometrů. . 15
Měřič tlaku Turbo
16
Palivoměr
17
Teploměr chladicí kapaliny
16

Dálková, klopená světla,
přepínač
24
Směrová světla
25
Tempomat
(kontrola rychlosti) . . . 92

Palubní počítač, SID
Black Panel
Hodiny

18
20
20,21,23

Ostřikovač/stírač
Stírač zadního skla
Ostřikovací kapalina
Výměna stíračů

27
27
110
111

Rádio
36
Přehrávač kompaktních disků. 41
Varovné osvětlení

Přídavná světla
26
Zadní světla do mlhy . . . 26

26

Ručně ovládané klimatizační
zařízení
28
Automaticky ovládané klimati
zační zařízení (ACC) . . . . 31
Údržba a servisní opravy . . 131
Regulátor dosahu světel . .
Regulátor osvětlení
přístrojové desky (reostat)

Regulátor ohřevu sedadel . . 48
27

Popelníky

Zapalovač

65

65
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Vnějšek vozu
Karosérie
Střešní okno
Cabriolet
Mytí vozu
Voskování a
leštění vozu . . . .
Opravy laku
Ochrana proti korozi.
Plán údržby, servisní
program
Zadní osvětlení . . .
Brzdová světla. . . .
Ovládání světel . . . .
Výměna žárovek. . .

125
63
66
125
127
127
128
128
113
113
26
113

Odtah
100
Závěsná oka
100
Jízda s přívěsem . . . 98

Zavazadlový prostor
75
Sklápění zadního sedadla . . 75
Dveře zavazadlového
prostoru
77
Náhradní kolo
79
Nářadí
79
Osvětlení
112

Zatížení střechy
Montážní otvory pro střešní nosič
Max. dovolené zatížení

Kapota
102
Motorový prostor, mytí . . . 125
Centrální zámek
Jistící tlačítko zámku
Zámek zavazadlového
prostoru
Dětská pojistka
Poplašné zařízení

71
71
72
73
73

Přední osvětlení
Regulátor, dálková světla .
Přepínač, dálková/klopená
světla
Směrová světla
Regulátor dosahu světel . .
Stěrač světlometů
Výměna žárovek

112
. 24
24
25
. 25
111
112

Kryt uzávěru palivové nádrže. 17
Plnění nádrže
17
Kvalita paliva
132
Měřič paliva
17
Hospodárnost provozu . . . . 96
Spotřeba paliva
138
Pneumatiky
Ráfky
Provoz v zimné
Brždění
Náhradní kolo
Výměna kola

120
138
97
93
122
122

vnitřek vozu

Řízení
137
Nastavení polohy volantu. 49
Zámek volantu
81
Airbag
58

Vnitřní zpětné zrcátko. . . 49
Vnější zpětné z r c á t k o . . . 50
Make-up zrcátko
50

Bezpečnostní pásy
Bezpečnostní pásy,
údržba
Airbag
Dětské sedačky
Dětská pojistka

Sedadla, seřizování. . . . 45
Bezpečnostní pásy . . . . 51
Ohřev sedadel
48
Zadní sedadlo . . . . . . 75
Sklopení zadního sedadla. 75
Dětské sedačky
54
Potahy, čištění
124

Vnitřní osvětlení,
regulace
64
Vnitřní osvětlení,
výměna žárovek . . . . 114

Palubní schránka

Střední nosník
Elektrické ovládání oken
Střešní okno
Cabriolet
Spínač zapalování
Spouštění motoru
Zajíždění vozu
Parkování
Provoz v teplém/studeném
ročním období

61
61
63
66
81
82
84
95
97

Řazení
Ruční převodovka . . .
Automatická převodovka
Saab Sensonic
(automatické řazení). .
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Motorový prostor, Turboa vstřikovací motor
(čtyřválec)
Varovné štítky
Číslo podvozku C
Číslo motoru
Číslo převodovky
Barevný kód

8
139
139
139
139

Motor, popis
Motorový olej, kontrola hladiny,
doplnění
Motorový olej, výměna
Kvalita motorového oleje,
viskozita

102
105
105

137
108
108
93

134

Hlavní svorkovnice
Výměna pojistek
Pojistkový panel
Spínací relé

Zapalovací soustava. . . 135
Hnací řemen alternátoru. 110
Alternátor
110
Zapalovací svíčky . . . . 135
Čistič výfukových plynů. . 83
Vyhledání závady
(A/C-ACC)
131

117
116
117
118

Chladící kapalina, kontrola
hladiny/doplnění
107
Chladící kapalina, výměna . 107
Chladič motoru
133
Měřič teploty chladící
kapaliny
16
Jízda v teplém ročním období. 97

Turbo kompresor
16
Měřič tlaku
16
Důležité informace k jízdě. 83
Technické údaje, motor . 133

Manuální převodovka . . . . 106
Automatická převodovka . . 1 0 6
Převodový olej
106
Převodovka, technické
údaje
136

Brzdová soustava
Brzdová kapalina
Brzdové destičky
ABS brzdy

Posilovač řízení (servo). . . 109
Spojka
109
Kontrola hladiny
kapaliny/doplnění
109
Akumulátor
109
Stav nabíjení akumulátoru . . . 109
Nastartováni pomocí
přídavného akumulátoru . . . 101

Ostřikovací kapalina
Doplnění kapaliny
Trysky ostřikovace
Přepínač ostřikovač/stírač

110
110
111
27

Motorový prostor,
2,5 V6-motor
Varovné štítky
Číslo podvozku
Číslo motoru
Číslo převodovky
Barevný kód

Zapalovací souprava . .
Hnací řemen alternátoru.
Alternátor
Zapalovací svíčky . . . .
Čistič výfukových plynů.
Vyhledaní závady
(A/C-ACC)

8
139
139
139
139

Motor, popis
Motorový olej,
kontrola hladiny/doplnění...
Motorový olej, výměna
Kvalita motorového oleje,
viskozita

102
105
105
134

Brzdová soustava
Brzdová kapalina
Brzdové obložení
ABS brzdy
Traction Čontrol System
(TCS)

137
108
108
93
93

Hlavní svorkovnice . . . . . 117
Výměna pojistek
116
Pojistkový panel
117
Spínací relé
118

135
110
110
135
. 83

Chladící kapalina, kontrola
hladiny/doplnění
107
Chladící kapalina, výměna . 107
Chladič motoru
133
Měřič teploty chladící
kapaliny
16
Jízda v teplém ročním období. 97

131

Důležité pokyny k jízdě . . 83
Technické údaje, motor . 133

Posilovač řízení ( s e r v o ) . . . 109
Spojka
109
Kontrola hladiny
kapaliny/doplnění
109
Manuální převodovka . . . . 106
Automatická převodovka . . 106
Převodový olej
106
Převodovka, technické

údaje

136

Akumulátor
Stav akumulátoru
Nastartování pomocí
přídavného akumulátoru

109
109
. 101

Ostřikovací kapalina
110
Doplnění kapaliny
110
Trysky ostřikovací kapaliny . . . . 111
Přepínač, ostřikovač/stírac
27
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Varovné štítky
A

WARNING

Chladicí ventilátor:
Chladící ventilátor se může dát do
chodu i v případě vypnutého motoru.

Řemen alternátoru:
Nebezpečí,
pozor na řemen

A

WARNING

A

ATTENTION|

Chladicí kapalina:
Neotvírejte jestliže je motor teplý!
Pod tlakem unikající kapalina může
způsobit vážný úraz.

AC-systém
Chladící medium pod vysokým tlakem.
Neuvolňujte/neodstraňujte žádné kabely k AC-systému. jestliže
jste předtím systém nevyprázdnili. Chybný postup práce může
způsobit úraz. Práci s AC-systémem svěřte pouze odbornému
servisu. Návod k práci, viz Příručka pro opravny vozů.
AC-systém vyhovuje SAE J639.
Chladící médium: 725g R134a.
Kompresorový olej: 200 cc PAG Oil SK 20 nebo SAAB olej
4319752.

Akumulátor:
Obsahuje žíravinu - kyselinu sírovou (40 %).
• VÝBUŠNÉ PLYNY vynikají při provozu a nabí
jení.
• Chraňte vždy oči a obličej při práci s akumuláto
rem
• Cigarety, otevřený oheň a jiskry mohou způsobit
explozi akumulátoru
• Vyhledejte návod v instrukční knížce před pou
žitím startovacích kabelů
• Akumulátor může ZPŮSOBIT VAZNÁ POLEP
TANÍ jelikož obsahuje kyselinu sírovou
• Nenachylujte akumulátor
• Vyvarujte se kontaktu se zrakem, pokožkou nebo
šatstvem
• V případě nehody, okamžité opláchněte posti
žené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
CHRAŇTE PŘED DÉTMI!

A
Zapalovací soustava 2,5 V6:
Nebezpečí - vysoké napětí
Před prací na zapalovací soustavě
vypněte motor.

WARNING

ClEAN FIUER CAP BEFORE REMOVMO.
USE ONLY DOI 4 FLUID FROM SEALEO CONTAINER.

Brzdová soustava:
Očistěte víčko nádržky před jeho odejmutím.
Plňte pouze kapalinou kvality DOT 4, která byla
uskladněna v uzavřené nádobě.

Airbag pro spolucestujícího:
Tento vuz je vybaven přídavným systémem se vzdušným vakem (SRS) pro
obě osoby na předních sedadlech. Nárazový vak se naplní vzduchem při
čelním nárazu. Neni určen k ochraně při převrácení vozidla, při postranním
nebo zadním nárazu nebo při menších kolizích. Používejte vždy bezpeč
nostní pás, který Vám zaručí správnou polohu při nafouknutí vaku a také
Vám poskytne ochranu při všech typech nárazu.
Neumisťujte dětskou sedačku, jak dozadu tak dopředu obrácenou, na
předním sedadle tohoto vozu. Dítě umístěné v sedačce je, při kontaktu s
nafouklým vakem, vystaveno riziku úrazu.
Pro nejlepší ochranu, umístěte děti na zadním sedadle.

Výměna kol:
Dovolené zatížení zvedáku je max 650 kg.
Používejte zvedák pouze na rovném a pevném
podkladu.
Další informace ohledně použiti zvedáku
najdete v instrukční knížce
Držák ochranného pásu
Pozor na přiskřípnutí pohyblivými
díly při nezajištěném držáku och
ranného pásu.

Airbag pro řidiče:
Tento vuz je vybaven ochranným systémem se vzdušným vakem (SRS)
pro obě osoby na předích sedadlech. Nárazový vak se naplní vzduchem
při čelním nárazu. Není určen k ochrané při převrácení vozidla, při post
ranním nebo zadním nárazu nebo při menších kolizích. Používejte vždy
bezpečnostní pás, který Vám zaručí správnou polohu při nafouknutí vaku
a také Vám poskytne ochranu při všech typech nárazu.
Otočíte-li klíčem ve spínací skříňce do polohy ON, rozsvítí se SRS kont
rolní svítilna na přístrojové desce na krátký okamžik. Jestliže se svítilna
nerozsvítí nebo jestliže se rozsvítí během jízdy, nefunguje SRS systém jak
by měl. Vyhledejte bez prodlení dodavatele Vašeho vozu. Další informace
Vám poskytne Vaše instrukční knížka.
Před prací s díly SRS systému nebo při jejich demontáži, vyhledejte in
formace v instrukční knížce.
SRS systém nevyžaduje pravidelnou údržbu.

Dlouhý náklad
Max. hmotnost 15 kg
Max. délka 2 metry
Upevněte náklad tak, aby
pri přibrzdění nepřišel do
pohybu a nezpůsobil tak
úraz osob.
Ostré hrany opatřete och
ranným obalem.
UPEVNĚTE NAKLAD!
Vyhledejte v instrukční
knížce.

10
A

WARNING

Sklápěcí střecha, Saab 900 Cabriolet
Nedotýkejte se pohyblivých dilů sklápěcí st
řechy, jelikož Vám mohou způsobit úraz.
Neuvádějte sklápěcí střechu do chodu, máte-li
na zadnim sedadle spolucestujícího. Střecha
se může dostat do styku s hlavou cestujícího
a způsobit tak úraz.

ČI

Vzduchový vak (airbag)
na straně spolucestují
cího
Nepoužívejte dětskou se
dačku na předním sedad
le.

A

WARNING

- Jac* is uesicrcd only for changlng a tire
or mouniing tire snow chains.
- Car must DO level and jack must be placatí
on firm and level ground.
- Nevěr crawl underneath car when it is
jacked up.
Zvedák (štítek se používá na některých trzích)
Zvedák je určen k použití pouze při výměně kol nebo
:
i montáži sněhových řetězů,
ůz
jz musí stát na rovině a zvedák se může umístit
pouze na pevném a rovném podkladu.
Jestliže je vůz umístěn na zvedáku, nikdy pod něj ne
lezte.

?
Saab Sensonic
Nedotýkejte se plynové páčky v moto
rovém prostoru, jestliže je motor v
chodu a máte zařazenou rychlost.
Ruční seřízení plynové páčky může
způsobit, že se vozidlo dá do pohybu,
jakmile spojka zabere.

Přístoje a obslužné orgány

přístrojová deska
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Varovné a kontrolní
svítilny
Některé varovné a kontrolní svítilny se rozs
vítí při zapnutí zapalování před nastartováním
(viz str. 14). Jesliže je vše v pořádku, zhas
nou za několik vteřin po naskočení motoru.

Kontrolka, tlak oleje
(motorového oleje)
Tato svítilna svítí při příliš nízkém tlaku moto
rového oleje. Jestliže svítilna během jízdy
bliká nebo se trvale rozsvítí, okamžitě zas
tavte a zkontrolujte hladinu oleje. Motor nesmí
být v žádném případě v chodu, jestliže va
rovná svítilna svítí.

•
Přístrojová deska
1
2
3
4
5

Otáčkoměr
Varovné a kontrolní svítilny
Rychloměr
Varovné a kontrolní svítilny
Měřič tlaku (pouze u Turbo modelu)

6
7
8
9

Palivoměr (obsah nádrže: 68 I)
Teploměr chladící kapaliny
Denní počítač kilometrů, nastavení na nulu
Celkový a denní počítač kilometrů, elektronicky
(mechanický u některých modelů)

Kontrolní svítilna, nabíjení
akumulátoru
•
Tato svítilna svítí, jestliže alternátor nenabíjí
akumulátor. Jestliže se svítilna rozsvítí během
jízdy, co nejrychleji zastavte a vypněte motor.
Zkontrolujte řemen alternátoru (viz str. 110).
Není-li řemen dostatečně napnutý nebo je-li
přetržený, akumulátor je špatně nabíjen a
také motor je nedostatečně chlazen.
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Přístoje a obslužné orgány

Kontrolní svítilna, brzdy
Tato kontrolka svítí, když je hladina brzdové
kapaliny příliš nízká. Jestliže se svítilna rozs
vítí během jízdy, okamžitě zastavte a zkont
rolujte hladinu kapaliny.
!\ VAROVANÍ
Svítí-li tato kontrolka, vůz v žádném případě
neřiďte, je zde riziko selhání brzd.
Brzdová soustava musí být bez odkladu
zkontrolována autorizovanou opravnou
vozů Saab.

Kontrolní svítilna, ruční
— ' brzda
Tato kontrolka svítí, máte-li zataženou ruční
brzdu.

Kontrolní svítilna,
antiblokační brzdy (ABS)
Tato kontrolka svítí, jestliže máte závadu v
systému ABS. Brzdová soustava je v činnosti
bez ABS funkce. Spojte se s autorizovanou
opravnou vozů Saab a nechtě si vůz zkontro
lovat.

Kontrolní svítilna, airbag
(SRS = Supplementary
Restraint System, přídavný
zpožďovací systém)
Jestliže varovný text svítí nebo bliká, vznikla
závada v SRS systému.
Závada může znamenat, že se SRS systém
při eventuální kolizi nezaktivuje a musí se
proto bez odkladu nechat zkontrolovat autori
zovanou dílnou pro vozy Saab.
Jakmile se zapalovací klíček otočí do polohy
chodu, svítí varující text několik vteřin a indi
kuje tak zapojení SRS. Po 3-4 vteřinách má
zhasnout.

Kontrolní svítilna,
katalyzátor
Tato svítilna je používána jen pro některé
země (trhy). Rozsvítí se. jestliže je katalýza
tor přehřátý (přes 825°C). Lampa zhasne, jak
mile teplota v katalyzátoru klesne na min.
815^C.

DŮLEŽITÉ
Přehřátí katalyzátoru může indikovat chybu
v jiné části motoru. Ta může mít za násle
dek poškozeni katalyzátoru, viz také str. 83.
Nechtě motor prohlédnout autorizovaným
opravářem vozů Saab.

Kontrolní svítilna, palivo
Tato svítilna svítí, jakmile množství paliva
klesne pod cca 10 litrů (přístrojová deska 1)
respektive 8 litrů (přístrojová deska 2).

Přístoje a obslužné orgány
Kontrolní svítilna,
bezpečnostní systém
Tato svítilna se rozsvítí a součastné zazní
zvukový signál ("pling-plong"). jestliže v něk
terém ze systémů, který ovlivňuje bezpeč
nost vozu. vznikla závada. Svítilna svítí v
kombinaci s některou varovnou svítilnou nás
ledujících systémů:
. ABS systém
. SRS systém (airbag)
. ruční brzda (při rychlosti přes 5 km/h)
. brzdový systém
• motor a elektrický systém (vysoká teplota
chladící kapaliny, nízký tlak oleje a nízké
napětí v akumulátoru)

Kontrolní svítilna, Traction
Control System, OFF
(vozy s 2,5 V6 motorem)
Kontrolní svítilna se rozsvítí, jakmile se Trac
tion Control systém vypne pomocí tlačítka
TCS OFF (TCS vypnuto). DŮLEŽITÉ! Trac
tion Control systém se automaticky zapojí při
každém nastartování motoru, viz str. 93.
Kontrolní svítilna se rovněž rozsvítí, jestliže v
Traction Control systému vznikne závada.
Lampa se v tomto případě nedá tlačítkem
TCS OFF zhasnout. Systém musí být zkont
rolován autorizovanou opravnou vozů Saab.

CHECK
ENGINE

Kontrolní svítilna, Traction
Control System, TCS
(vozy s 2,5 V6 motorem)
Kontrolní svítilna, umístěná v otáčkoměru,
svítí, jakmile je Traction Control systém v
chodu a působí, viz str. 93.

Závada, motor
Varovný text se rozsvítí, jestliže ve vstřiko
vacím nebo zážehovém systému vznikne vz
nikne závada. Vůz lze používat, bude mít však
omezený výkon. Závada musí být odstraněna
v autorizované opravně vozů Saab.

Kontrolní svítilna, konstantní
rychlost
Svítilna svítí, jestliže je zapojeno udržování
konstantní rychlosti.
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Kontrolní svítilna, poloha
SPORT
U vozů s automatickou převodovkou se sví
tilna rozsvítí, když na hlavici řadící páky pou
žijete SPORT tlačítko.
Při sportovní poloze se převody drží delší
dobu na jednotlivých rychlostech (D, 3, 2, 1).
Sportovní poloha se odstraní tak, že znovu
stisknete tlačítko SPORT, viz také str. 88.

Kontrolní svítilna, poloha
WINTER
U vozů s automatickou převodovkou se sví
tilna rozsvítí, když, v poloze D. stisknete tla
čítko WINTER. které je umístěno vedle řadící
páky.
V poloze zima se vůz rozjíždí na třetí rychlost,
čímž se usnadní rozjezd na kluzkém povrchu.
Zimní poloha se odstraní tak, že znovu stisk
nete tlačítko WINTER, viz také str, 88.

Indikace, CHECK-oznámení
Kontrolka se rozsvítí, když se na přístroji SID
objeví nápis CHECK (zkontrolujte). Současně
se ozve zvukové znamení.
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Kontrolní svítilna, závada
převodovky
U vozů s automatickou převodovkou se sví
tilna rozsvítí, jestliže na převodovce vznikla
závada. Zkontrolujte, jestli se oznámení o zá
vadě znovu objeví po vypnutí a opětovném
zapnutí zapalování. Jestliže ano, můžete sice
pokračovat v jízdě, ovšem se sníženou kvali
tou řazení. Převodovka musí být zkontrolo
vána autorizovanou opravnou vozů Saab.

DŮLEŽITÉ
• Jestliže kontrolka svítí, zvolte polohu 2,
zabráníte tak zbytečnému opotřebení
převodovky.
• Jízda s přívěsem je zakázána, jestliže
kontrolka svítí.

Kontrolní svítilna, dálková
světla
Kontrolka svítí, jestliže máte zapnutá dálková
světla.

Kontrolní svítilna
hladina ostřikovací kapaliny
Kontrolka se rozsvítí, jestliže je hladina ostři
kovací kapaliny nízká.

Kontrolní svítilna, cestovní a
parkovací osvětlení
Kontrolka svítí, jestliže máte zapnuté cestovní
a parkovací osvětlení (rovněž v poloze Black
Panel)
Kontrolní svítilna je používána jen pro některé
země.

Mobilní telefony a komunikační
rádia, viz str 43.

Kontrolní svítilna, otevřené
dveře
Kontrolka svítí, jestliže některé z dveří nejsou
zavřeny.

Následující kontrolní svítilny se vyskytuji
pouze ve vozech se Saab Information Disp
lay - SID, typ 1

S.

Kontrolní svítilna, zadní
světla do mlhy
Kontrolka svítí, jestliže máte zapnuté zadní
světla do mlhy.

Kontrolní svítilna, rozbitá
žárovka
Kontrolka svítí, jestliže některá ze žárovek v
předním klopeném/dálkovém osvětlení, v brz
dovém nebo zadním osvětlení je vadná. Vy
měňte žárovku.

Kontrolní svítilny, přístrojová deska
Následující varovné a kontrolní svítilny se
mají rozsvítit při zapojení zapalování před
nastartováním. Jakmile motor naskočí, ma.i
zhasnout.

n

1 VozysTCS
2 Vozy s automatickou převodovkou
3 Vozy s přístrojovou deskou 2
SRS

•Q

i

9

••2

CHECK
GEARBOX 1
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^B^S
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Otáčkoměr
Otáčkoměr udává počet otáček motoru v tisí
cích otáček za minutu.
V červeném poli se otáčky motoru omezí och
rannou funkcí (přerušení dodávky paliva). Viz
dále.
Motor
2.0i
2.3i
2.0 Turbo
2.5i V6

Max. počet otáček k
přerušení dodávky pa
liva
6600 otáček min
6460 otáček/min
6190 otáček/min
6510 otáček/min

2501 230

8888

Celkový a denní počítač
klometru
Celkový počítač kilometrů udává ujetou vzdá
lenost v kilometrech, denní počítač v kilomet
rech a stovkách metrů.
Tlačítko k nastavení hodnot na nulu
U vozů s elektronickým počítačem kilometrů
má tlačítko dvě funkce:
• Při zapnutém zapalování - nastavení den
ního počítače kilometrů na nulu
• Při vypnutém zapalování - krátkodobé rozs
vícení ukazatele obou počítačů.

Rychloměr
Rychloměr se řídí signály od senzorů ABS
systému na kolech vozidla a je tudíž velmi
přesný.
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Jestliže se ukazatel opakovaně přibližuje k
červenému vyznačení, zastavte a zkontrolujte
hladinu chladící kapaliny.

A

VAROVÁNÍ

Nikdy neotvírejte víčko expanzní nádrže,
je-li motor teplý!

Měřič tlaku (Turbo)
Měřič teploty
Měřič udává teplotu chladící kapaliny motoru.
Ukazatel má být, za normálního provozu, ve
středu pole.
Jestliže se ukazatel přibližuje k červeně vyz
načenému poli (to se může stát při vysoké
vnější teplotě), doporučujeme zařadit co nej
vyšší rychlost a snížit co možná nejvíce
otáčky motoru a současně se vyhnout přeřa
zení na nižší rychlost.
Jestliže se ukazatel i přes tato opatření dos
tane do červeně vyznačeného pole, vůz zas
tavte a nechtě motor jít na prázdno; je-li uka
zatel v červeném poli nadále, vypněte motor.

Měřič tlaku udává tlak v sacím potrubí. Při
nízkém zatížení a při brždění motorem panuje
v sacím potrubí podtlak. Ručka měřiče se v
tomto případě pohybuje v bílém poli. Při
vyšším počtu otáček a při větším zatížení způ
sobí turbo-kompresor v sacím potrubí přetlak.
Ručka se v tomto případě pohybuje v oran
žovém poli. Ručka se za normálních okolností
nemá dostat do červeného pole, jelikož je pod
vlivem kontrolního systému, který omezí pl
nící tlak a chrání takto motor.
Ručka se může. za jistých podmínek atmos
férického tlaku, dostat do červeného pole aniž
by to znamenalo nějakou závadu. Jestliže se
však ukazatel opakované vyskytuje v čer
veném poli a motor současně ztrácí výkon,
doporučujeme bez odkladu vyhledat autorizo
vanou opravnu vozů Saab.

Při překročení rychlosti 230 km/h bude další
zvýšení rychlosti omezeno tím, že se plnící
tlak sníží. Ukazatel se v tomto případě přiblí; i
středu oranžového pole a sníží tak výkon mc toru a tím zároveň také rychlost vozu.

Přístoje a obslužné orgány
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DŮLEŽITÉ
Neplňte benzín až do plnící trubice, benzín
musí mít prostor k expanzi při např. teplém
počasí.

Víčko uzávěru palivové nádrže

Palivoměr

Palivoměr udává množství zbývajícího paliva
v nádrži. Jestliže se množství paliva sníží pod
ca 10 litrů (přístrojová deska 1) respektive 8
litrů (přístrojová deska 2), rozsvítí se rovněž
indikační svítilna v přístrojové desce.

Plnění nádrže

Používejte správnou kvalitu benzínu
(doporučujeme: bezolovnatý oktanové číslo o.č.95, min. o.č.91).
Víčko uzávěru je umístěno v pravém zadním
blatníku.
Vložte výtokové hrdlo čerpací hadice do plní
cího otvoru tak hluboko, až se vyznačené
místo na hrdle (kroužek, navařené výstupky
nebo kruhová pružina) opře o obrubu plnícího
otvoru.
Během tankování hrdlo nevyjímejte. Ukon
čete plnění paliva při prvním uzavření tanko
vacího hrdla.

Obsah nádrže je 68 litrů.
Uzávér nádrže zavřete otáčením tak dlouho,
dokud neuslyšíte cvaknutí.
Nejlepší způsob, jak se vyhnout kondenzaci v
nádrži (a tím také riziku poruchy při provozu),
je mít vždy co možná nejvící naplněnou nádrž.
Během chladnějšího ročního období je
vhodné několikrát přidat palivový líh k rozpuš
tění případného kondenzátu.

A

VAROVÁNÍ

• Nikdy nepoužívejte benzín jinak než mo
torové palivo.
• Benzín je nebezpečně hořlavý a může
způsobit vážné popáleniny. Nezacházejte s otevřeným ohněm v blízkosti ben
zínu. Při tankování nikdy nekuřte.
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Saab Information Display
(SID)
Vůz je vybaven Saab Information Display
(SID). Toto zařízení obsahuje určitý počet
funkcí, který závisí na úrovni vybavení a mo
delu vozu.
SID 1 ukazuje vnější teplotu a čas. Jestliže je
vůz také vybaven Saab Audio Systé
mem, používá rovněž tento systém to
hoto displeje.
SID 2 kromě funkcí u SID 1 může SID 2 uka
zovat osm CHECK-oznámení a dvě
funkce palubního počítače.
SID 3 kromě funkcí u SID 2 může SID 3 uka
zovat dalších pět funkcí palubního po
čítače (zvaných také SCC = Saab Car
Computer).

SID 3
Volba funkce
Tlačítkem • funkcemi:
TEMP
D.T.E.

FUEL 0
ALARM

listujete mezi následujícími

(vnější teplota vzduchu)
(vypočítaná délka jízdy se zbýva
jícím množství paliva, založená na
spotřebě paliva během posledních
20 minut)
(průměrná spotřeba paliva od pos
ledního nastavení na nulu)
(poplašná funkce, tři pípnutí s in
tervalem 1 vteřiny)

A
VAROVÁNÍ
Nastavování funkcí systému SID neprová
dějte za jízdy, rozptylujete svou pozornos;
na jízdu.

SID 3 (SCC)
Tlačítkem •+
funkcemi:

listujete mezi následujícími

DIST
ARRIV
SPD o

(vzdálenost k cíli cesty)
(vypočítaný čas příjezdu)
(průměrná rychlost od posledního
nastavení na nulu)
SPD W (Varování o rychlosti jízdy prost
řednictvím zvukového signálu
"pling")

Bez ohledu na funkci, kterou jste zvolili, zapne
SID automaticky funkci vnější teploty vz
duchu, jesliže se tato pohybuje mezi +3°C a
-3°C. Tato funkce se rovněž zapne, jesliže se
teplota pohybovala mimo interval +6°C a -6°C
a opětovně se dostane mezi +3°C a -3°C.

Nastavení hodnoty funkce
1 Zvolte funkci
2 Držte tlačítko SET stisknuté nejméně 2
vteřiny (číslice začnou blikat a zazní zvjkový signál)
3 Zvyšte nebo snižte hodnotu zvoleié
funkce tlačítkem •+ nebo •- (mů
žete nastavit nulu stisknutím tlačíte
CLEAR)
4 Ukončete nastavení funkce krátkým stisk
nutím tlačítka SET
Zapojení a odpojení poplašné funkce
a varování o rychlosti jízdy
1 Zvolte funkci
(Poplašnou funkci nebo varování o rych
losti jízdy)
2 - Stiskněte CLEAR, chcete-li funkci zruší
- Stiskněte SET, chcete-li si funkci zvolil
Je-li poplašná funkce nebo varování o rych
losti zapojeno, objeví se (*) vpravo nahoře K
displeji. Tato informace bude viditelná, i kdy;
si zvolíte další funkci.
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Výpočet průměrné rychlosti a doby
příjezdu
K výpočtu doby příjezdu si zvolte funkci DIST
a udejte vzdálenost k cíli cesty. Vypočítaná
doba příjezdu se bude automaticky upravovat
během cesty podle průměrné rychlosti za pos
ledních 20 minut jízdy.
K výpočtu doby příjezdu musíte udat předpok
ládanou průměrnou rychlost
1 Zvolte DIST a udejte vzdálenost k cíli
2 Zvolte SPD a udejte předpokládanou prů
měrnou rychlost
3 K obdržení informace o době příjezdu,
zvolte ARRIV
Můžete také vypočítat, jakou rychlostí musíte
jet, abyste do cíle cesty dorazili v určitou ho
dinu.
1 Zvolte DIST a udejte vzdálenost k cíli
2 Zvolte ARRIV a udejte dobu příjezdu
3 K obdržení informace o požadované prů
měrné rychlosti, zvolte SPD
(po přibližně 10 vteřinách se znovu objeví
skutečná průměrná rychlost jízdy)

Nastavení na nulu
Nastavení na nulu provedete stisknutím tla
čítka CLEAR po dobu nejméně 4 vteřin.
Následující funkce se dají nastavit na nulu:
• Možná délka jízdy se zbývajícím
množstvím paliva
• Průměrná spotřeba paliva (vychází ze spot
řeby 101/100 km po nastavení na nulu)
• Průměrná rychlost
• Doba příjezdu
CHECK-oznámení
Při CHECK-oznámení zazní zvukový signál,rozsvítí se text INFO DISPL na přístrojové
desce a objeví se oznámení v SID přístroji. Při
více než jednom CHECK-oznámení se rozs
vítí také (+ ) na pravé straně textu na disp
leji. Oznámení o závadách se objeví v pořadí
podle jejich závažnosti. Při zjištění další zá
vady, zatímco počítač informuje o jiné, objeví
se tato nová zavadá na 10 vteřin počítač se
potom znovu vrátí k předešlé informaci.
Chcete-li oznámení z displeje odstranit, stisk
něte tlačítko CLEAR. Jestliže jste takto potvr
dili obdržení zprávy, oznámení se znovu ob
jeví až po vypnutí a opětovném zapnutí
zapalování.

Následující oznámení se mohou objevit na
displeji:
Displej ukazuje:
TEST BRAKE LIGHTS
(zkontrolujte brzdová světla)1'

Viz str.
113

BRAKELIGHT FAILURE
(brzdová světla bez funkce)

113

FRONTLIGHT FAILURE
(přední světla bez funkce)

112

REAR LIGHT FAILURE
(zadní světla bez funkce)

113

CHECK FAN BELT
(zkontrolujte řemen alternátoru)

110

WASHER LEVEL LOW
(doplňte ostřikovací kapalinu)

110

COOLANT LEVEL LOW
(doplňte chladící kapalinu)

107

TIME FOR SERVICE 2
(čas k servisní opravě) '

128

'> Nedá se z bezpečnostních/zákonných dů
vodů odstranit tlačítkem CLEAR. Stlačte
brzdový pedál.
Oznámení se objeví 1000 km před každou
pravidelnou servisní opravou. Vymazání to
hoto oznámení se má uskutečnit při servisní
opravě (viz servisní knížka). Provádíte-li
servisní opravu sám, můžete toto oznámení
odstranit stisknutím tlačítka CLEAR po
dobu nejméně 8 vteřin, až do okamžiku, kdy
zazní zvukový signál a na displeji se objeví
nápis "SERVICE".
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Hodiny
Nastavením analogových hodin pomocí dvou
tlačítek umístěných pod hodinami nastavíte
současně na správný čas také digitální hodi
ny.
Digitální hodiny se dají zkontrolovat krátkým
stisknutím tlačítek * - a >+ (časový údaj
se objeví na 5 vteřin). Digitální hodiny se dají
nařídit stejným způsobem jako jiné SIDfunkce.
Jestliže byl akumulátor na určitou dobu odpo
jen (displej ukazuje "12.00/SET CLOCKS").
musíte oboje hodiny synchronizovat následu
jícím způsobem:
1 Nastavte nejdříve analogické hodiny a po
tom hodiny digitální.
2 Stlačte tlačítko SET k synchronizaci (ná
pis "SET CLOCKS" zmizí z displeje)
Nastavení hodin pomocí rádiových RDSsignálů. viz str. 42.
Black Panel
Funkce Black Panel (tmavý štít) slouží k zvý
šení bezpečnosti jízdy a k příjemnějšímu svě
telnému prostředí ve voze během jízdy. Tato
funkce omezí množství informací na displeji
tak, že pouze ty nejdůležitější jsou rozsvíce
ny.
Stisknutím tlačítka Black Panel, osvělíte
pouze rychloměr, ostatní měřiče budou zhas
nuty a jejich ukazatele klesnou na nulu. SIDdisplej_a ACC-displej jsou rovněž zhasnuty.
DŮLEŽITÉ! Všechny kontrolní a varovné sví
tilny a všechna CHECK-oznámení fungují
beze změny.

Následující funkce a oznámení se rozsvítí
rovněž v poloze Black Panel:
• Při nařízení autorádia, SID nebo ACC, ob
jeví se nově nařízené hodnoty na dobu 10
vteřin.
• CHECK-oznámení se objeví v SID-displeji.
• Otáčkoměr se rozsvítí při vysokém počtu
otáček (přes 5500 otáček/min) a bude sví
tit, dokud se počet otáček nesníží.
• Jakmile obsah nádrže paliva klesne na 15
litrů, rozsvítí se palivoměr (současně s mě
řičem teploty chladící kapaliny a měřičem
plnícího tlaku).
• Měřič teploty chladící kapaliny se rozsvítí
při abnormálně vysoké teplotě motoru (sou
časně s palivoměrem a měřičem plnícího
tlaku).
• Měřič plnícího tlaku se rozsvítí při abnor
málně vysokém tlaku plnění (současně s
méřičem teploty chladící kapaliny a palivo
měrem).
Normální osvětlení přístrojové desky dosáh
nete opětovným stisknutím tlačítka Black Pa
nel.

Změna měřících jednotek
SID obsahuje čtyři skupiny měřících jednotek:
IMP. 1
miles

IMP. 2
miles

US
miles

km/h

mph

mph

mph

litry

gallon

gallon

US gallon

°C

°F

°C

°F

24 hod

12 hod

12 hod

12 hod

METRIC
km

Chcete-li změnit skupinu, stlačte současiě
CLEAR a SET tlačítko po dobu 2 vteřin dok id
se neozve zvukový signál.
Nastavte nyní zvolenou skupinu • - tlač ít
kem.
SID se vrátí do normální polohy, stisknete-l
SET tlačítko nebo automaticky 5 vteřin po
volbě měřících jednotek.
Změna jazyku
SID Vám může podávat informace v anglič
tině, němčině, francouzštině, španělštině
italštině nebo švédštině. Chcete-li změnit ja
zyk, stlačte současně CLEAR a SET tlačí-ke
po dobu 2 vteřin dokud se neozve zvukovj
signál.
Nastavte nyní žádaný jazyk •+ tlačítkem.
SID se vrátí do normální polohy, stisknete
SET tlačítko nebo automaticky 5 vteřin po
volbě jazyka.
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SID2

Následující oznámení se mohou objevit na
displeji:

Volba funkce
Tlačítkem INFO listujete mezi následujícími
funkcemi:
TEMP
D.T.E.

FUELo

Displej ukazuje:
TEST BRAKE LIGHTS
(zkontrolujte brzdová světla)"

(vnější teplota vzduchu)
(vypočítaná délka jízdy se zbýva
jícím množství paliva, založená na
spotřebě paliva během posledních
20 minut)
(průměrná spotřeba paliva od pos
ledního nastavení na nulu)

Bez ohledu na funkci, kterou jste zvolili, zapne
SID 2 automaticky funkci vnější teploty vz
duchu, jesliže se tato pohybuje mezi +3°C a
-3°C. Tato funkce se rovněž zapne, jesliže se
teplota pohybovala mimo interval +6°C a -6°C
a opětovně se dostane mezi +3°C a -3°C.
Nastavení na nulu
Nastavení na nulu provedete stisknutím tla
čítka CLEAR po dobu nejméně 4 vteřin.
Následující funkce se dají nastavit na nulu:
• Možná délka jízdy se zbývajícím
množstvím paliva
• Průměrná spotřeba paliva (vychází ze spot
řeby 10 1/100 km po nastavení na nulu)
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CHECK-oznámení
Při CHECK-oznámení zazní zvukový signál.rozsvítí se text INFO DISPL na přístrojové
desce a objeví se oznámení v SID přístroji. Při
více než jednom CHECK-oznámení se rozs
vítí také ( + ) na pravé straně textu na disp
leji. Oznámení o závadách se objeví v pořadí
podle jejich závažnosti. Při zjištění další zá
vady, zatímco počítač informuje o jiné, objeví
se tato nová zavadá na 10 vteřin počítač se
potom znovu vrátí k předešlé informaci.
Chcete-li oznámení z displeje odstranit, stisk
něte tlačítko CLEAR. Jestliže jste takto potvr
dili obdržení zprávy, oznámení se znovu ob
jeví až po vypnutí a opětovném zapnutí
zapalování.

Viz str.
113

BRAKELIGHT FAILURE
(brzdová světla bez funkce)

113

FRONTLIGHT FAILURE
(přední světla bez funkce)

112

REAR LIGHT FAILURE
(zadní světla bez funkce)

113

CHECK FAN BELT
(zkontrolujte řemen alternátoru)

110

WASHER LEVEL LOW
(doplňte ostřikovací kapalinu)

110

COOLANT LEVEL LOW
(doplňte chladící kapalinu)

107

TIME FOR SERVICE 2
(čas k servisní opravě) '

128

'> Nedá se z bezpečnostních/zákonných dů
vodů odstranit tlačítkem CLEAR. Stlačte
brzdový pedál.
2)
Oznámení se objeví 1000 km před každou
pravidelnou servisní opravou. Vymazání to
hoto oznámení se má uskutečnit při servisní
opravě (viz servisní knížka). Provádíte-li
servisní opravu sám, můžete toto oznámení
odstranit stlačením tlačítka CLEAR po dobu
nejméně 8 vteřin, až do okamžiku, kdy
zazní zvukový signál a na displeji se objeví
nápis "SERVICE".
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Hodiny
Správný čas nastavíte dvěma tlačítky umístě
nými pod hodinami (viz také str. 20).
Black Panel
Funkce Black Panel (tmavý štít) slouží k zvý
šení bezpečnosti jízdy a k příjemnějšímu svě
telnému prostředí ve voze během jízdy. Tato
funkce omezí množství informací na displeji
tak, že pouze ty nejdůležitější jsou rozsvíce
ny.
Stisknutím tlačítka Black Panel, osvělíte
pouze rychloměr, ostatní měřiče budou zhas
nuty a jejich ukazatele klesnou na nulu. SlDdispleja ACC-displej jsou rovněž zhasnuty.
DŮLEŽITÉ! Všechny kontrolní a varovné sví
tilny a všechna CHECK-oznámení fungují
beze změny.
Následující funkce a oznámení se rozsvítí
rovněž v poloze Black Panel:
• Při nařízení autorádia, SID nebo ACC, ob
jeví se nově nařízené hodnoty na dobu 10
vteřin.
• CHECK-oznámení se objeví v SID-displeji.
• Otáčkoměr se rozsvítí při vysokém počtu
otáček (přes 5500 otáček/min) a bude sví
tit, dokud se počet otáček nesníží.
• Jakmile obsah nádrže paliva klesne na 15
litrů, rozsvítí se palivoměr (současné s mě
řičem teploty chladící kapaliny a měřičem
plnícího tlaku)

• Měřič teploty chladící kapaliny se rozsvítí
při abnormálně vysoké teplotě motoru (sou
časně s palivoměrem a měřičem plnícího
tlaku).
• Měřič plnícího tlaku se rozsvítí při abnor
málně vysokém tlaku plnění (současně s
měřičem teploty chladící kapaliny a palivo
měrem).
Normální osvětlení přístrojové desky dosáh
nete opětovným stisknutím tlačítka Black Pa
nel.
Změna měřících jednotek
SID obsahuje čtyři skupiny měřících jednotek:
METRIC
km

IMP. 1
mi les

IMP. 2
miles

US
miles

km/h

mph

mph

mph

litry

gallon

gallon

US gallon

°C

°F

°C

°F

24 hod

12 hod

12 hod

12 hod

Chcete-li změnit skupinu, stiskněte současně
CLEAR a SET tlačítko po dobu 2 vteřin dokud
se neozve zvukový signál.
Nastavte nyní zvolenou skupinu tlačítkem INFO.
SID se vrátí do normální polohy po ca 5 vte
řinách.

Změna jazyku
SID Vám může udat informace v angličtině
němčině, francouzštině, španělštině, italštinjj
a švédštině.
Chcete-li změnit jazyk, stisknete současí
CLEAR a SET tlačítko po dobu 2 vteřin dok jc
se neozve zvukový signál.
Nastavte nyní žádaný jazyk tlačítkem CLEAR
SID se vrátí do normální polohy po ca 5 v:e
řinách.
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SID1

Vnější teplota vzduchu
Vnější teplota vzduchu se objeví na displeji při
zapnutí zapalování. Volba stupňů celsia nebo
stupňů fahrenheita se provede současným
stisknutím obou tlačítek pod hodinami na
dobu nejméně 2 vteřin.

Hodiny
Přístroj obsahuje anologove hodiny, které
nastavíte pomocí tlačítek pod ukazatelem.
Vnější teplota vzduchu
Vnější teplota vzduchu se objeví na displeji při
zapnutí zapalování. Volba stupňů celsia nebo
stupňů fahrenheita se provede současným
stisknutím obou tlačítek pod hodinami na
dobu nejméně 2 vteřin.
SID 1 bez rádiového displeje.
SID 1 s rádiovým displejem
Přístroj je umístěn ve vozech s přístrojovou
deskou 1 a Audio systémem 2 nebo Audio
systémem 3.
Na tomto přístroji se kromě anologových ho
din a vnější teploty vzduchu udávají rovněž
informace od Audiosystému a některá
CHECK-oznámení.
Hodiny
Přístroj obsahuje anologove hodiny, které
nastavíte pomocí tlačítek pod ukazatelem.

CHECK-oznámení
Při CHECK-oznámení zazní zvukový signál a
na displeji SID se objeví text.
V případě více než jednoho CHECKoznámení, rozsvítí se na displeji ( + ) na
pravé straně oznámení.
Každé CHECK-oznámení je viditelné během
10 vteřin.
Následující CHECK-oznámení se mohou ob
jevit:
Displej ukazuje:
BRAKE LIGHT FAILURE

Viz str.
113

FRONT LIGHT FAILURE

112

REAR LIGHT FAILURE

113

TEST BRAKE LIGHTS

113

(brzdová světla bez funkce)
(přední světla bez funkce)
(zadní světla bez funkce)

(zkontrolujte brzdová světla)
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Přední a parkovací světla
Přední světla
Reflektory se rozsvítí při otočení zapalova
cího klíčku do polohy ON. Pamatujte, že se
přední světla vypnou, jakmile otočíte klíčkem
do polohy OFF.

íEia,

Parkovací světla
Parkovací světla jsou zapnuta bez ohledu na
polohu zapalovacího klíčku. Nepoužívejte
parkovacího osvětlení při jízdě.
Cestovní osvětlení
Parkovací a klopená světla se rozsvítí, jakmile
otočíte zapalovacím klíčkem do polohy ON.
Při cestách v zahraničí můžete cestovní os
větlení odpojit tím, že odstraníte pojistku oz
načenou jako cestovní osvětlení.
Přepínač dálkových a klopených

světel

Přepnutí mezi dálkovými a klopenými světly
dosáhnete přitažením páčky k volantu do po
lohy 2.

Přepínač světel

1 Světelné znamení
2 Přepínač dálkových a klopených světel
Světelná houkačka
Dočasné rozsvícení dálkových světel dosáh
nete přitažením přepínací páčky k volantu dc
polohy 1. Dálková světla svítí, dokud páčku
nepustíte.
"Follow Me Home" - osvětlení
Po zvolení funkce zvané "Follow Me Home'
budou klopená světla svítit ca 30 vteřin po
zavření dveří řidiče.
Po zhasnutí zapalování a otevření dvoří
uveďte přepínací páčku do polohy 2. Jestl že
poté zavřete dveře řidiče během ca 30 vteiin
zůstanou světla rozsvícena po dobu 30 vte
řin.
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Čtyři polohy regulátoru odpovídají následu
jícím případům zatížení:

Regulace dosahu světel
Tento systém Vám umožní správné nastavení
dosahu světel při rozdílném zatížení. Systém
se skládá z nastavujícího motorku u každého
reflektoru a regulátoru na přístrojovém štítu.
Seřizování provádějte při zapnutém zapalo
vání.
Úprava základního nastavení reflektorů se
musí provádět pouze se speciálním, pro tuto
práci určeným, zařízením.

Po Počet
loha spolucestu
jících
0
1-3 osoby ve
voze (max. jeden
dospělý
na zadním se
dadle)
2-3 na zadním
1
sedadle a ev. je
den na předním
sedadle
2
2-3 na zadním
sedadle
3 (a) 1-2
3(b) 1-4

Náklad
bez nákladu

max 30 kg

40-80 kg v zava
zadlovém prostoru
max náklad v zava
zadlovém prostoru
max náklad v zava
zadlovém prostoru
a přívěs nebo
obytný přívěs

Ukazatel směru jízdy
1 Pravá směrová světla
2 Levá směrová světla

Ukazatel směru jízdy
Mechanismus pro přepínání vnějších světel
má vracející se polohou vhodnou pro použití
při změně jízdního pruhu nebo při předjíždění.
Kromě toho má také pevnou polohu s auto
matickým návratem po otočení volantu, která
se používá při zatáčení.
Kontrolní svítilny na přístrojové desce blikají
ve stejném taktu jako směrová světla.
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Varovné osvětlení
Při stisknutí tlačítka, blikají všechna směrová
světla a v tlačítku se rozsvítí trojúhelníkový
symbol. Současně také blikají obé kontrolní
svítilny na přístrojové desce za předpokladu,
že je zapalování zapnuto.
Varovné osvětlení se smí používat pouze v
případě, že vůz stojí na základě nehody nebo
poruchy a je tak překážkou nebo nebezpečím
pro okolní dopravu.
A
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte umístit varovný trojúhelník.
Trojúhelník je uložen pod kobercem v zava
zadlovém prostoru. Varovný trojúhelník se
umisťuje při okraji silnice, 50-100 metrů za
vozidlem tak, aby byl přibližující se vůz včas
varován. Při snížené viditelnosti, na kopci
apod. vzdálenost zvětšete.

Přídavná mlhová světla v předním
spoileru
Některé modely jsou vybaveny přídavnými ml
hovými světly v předním spoileru. Používejte
přední světla do mlhy při počasí se sníženoi
viditelností.

A

A
VAROVANÍ
Nenásledujte, při snížené viditelnosti, zadní
světla před Vámi jedoucího vozidla. Můžete
tak při přibrzdění způsobit úraz osob.
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Osvětlení přístrojové
desky

1 Stírače čelního skla, intervalový běh. Stírače
setřou sklo jednoduchým pohybem s interva
lem několika vteřin. Intervalový běh je zvláště
vhodný při poprchávání.
2 Stírače Čelního skla, pomalý běh
3 Stírače čelního skla. rychlý běh
4 Ostřikování Čelního skla a očištění světlometů.

Intenzita osvětlení se reguluje reostatem,
který je umístěn vlevo na přístrojové desce,
viz také Black Panel, str. 22.

Zadní o k n o (zvláštní výbava)

Ostřikovače a stírače

Ovládání stíračů zadního okna se provádí
stejným přepínačem jako stírání předního
skla a světlometů.

čelní sklo
Při intervalovém běhu setře stírač čelní sklo
nejdříve dvojitým pohybem a pokračuje pak
dále jednoduchým setřením.
Mezi polohou 0 a 2 najdete vracející se po
lohu, při které stírače setřou čelní sklo jednou.
Po ukončeném ostřikání/setření čelního skla
a světlometů, setřou stírače tyto po několika
vteřinách ještě jednou a tak odstraní případné
zbytky ostřikovací kapaliny.

Tento přepínač má navíc ještě dva vypínače,
ON/OFF Gp a T
V poloze ON je v chodu intervalový běh (stí
rač začne dvojitým setřením)
V poloze '
je v chodu ostřikování a stí
rání. Po několika setřeních se stírač zastaví a
přejde do intervalového běhu, jestliže jste si
tento dříve zvolili. Po ukončeném ostříkání/
setření zadního skla, setřou stírače sklo po ca
15 vteřinách ještě jednou a tak odstraní pří
padné zbytky ostřikovací kapaliny.
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1 Intervalový běh, zadní okno
2 Ostřikování a stíráni zadního okna

Mezi polohou OFF a ON najdete vracející se
polohu, při které stírače setřou sklo jednou.
Stírače zadního skla jsou synchronizovány se
stírači čelního skla, jestliže jste si zvolili inter
valový běh u obou.
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Klimatizační systém
Klimatizační systém existuje v dvou provede
ních - ručně řízený systém a automaticky ří
zený systém ACC (ACC=Automatic Climate
Control). K ručnímu systému je možné jako
zvláštní výbavu obdržet také Air Conditioning
(A/C).
Vzduch se nabírá otvorem v dolní části před
ního okna. Před tím, než je vzduch veden do
klimatizačního systému a potom do vnitřku
vozu, prochází účinným filtrem. Odvod vz
duchu je umístěn na pravé straně za zadním
nárazníkem.

Ručně ovládaný
klimatizační systém
W^M\
Ventilátor
Výměna vzduchu v prostoru pro cestující se
ovlivňuje přepínačem rychlosti ventilátoru
(čtyři rozdílné rychlosti). Otáčením ve směru
hodinových ručiček zvýšíte rychlost pohybu
vzduchu.
Regulace teploty
Teplota vstupujícího vzduchu se ovládá bezestupňovým přepínačem.
Rozdělení vzduchu
Přepínač rozdělení vzduchu se používá k nas
měrování vstupujícího vzduchu k tryskám ofukovače předního skla nebo podlahy a k
tryskám umístěným na přístrojové desce.
Přepínač se může nastavit do poloh mezi

1 Air Conditioning (A/C) (chlazení vzduchu)
2 Elektricky vyhřívané zadní okno
3 Recirkulace
třemi hlavními polohami; můžete takto rozdě
lit množství vzduchu mezi podlahou a čelním
sklem (ofukovačem) nebo mezi podlahou a
přístrojovou deskou.
Aby se zamezilo proudění chladného vzduchu
od postranních okének při zvolené poloze ofukovač nebo podlaha, proudí male množství
vzduchu také z trysek na přístrojové desce.
Výdechy umístěné na přístrojové desce jsou
pohyblivé a umožňují tak nasměrování
proudu vzduchu.
Množství vzduchu vycházejícího z výdechů
se dá individuálně upravit kolečkem umístě
ných pod jednotlivými tryskami.
Vzduch k ofukování zadních postranních
oken se odebírá z kanálů k výdechům ofukujícím podlahu. Máte-li zarosena postranní
zadní okna, zvolte proto kombinaci ofukovač
a podlaha.

• H ^ V Elektricky vyhřívané zadní
• L u J I okno/zpětná zrcátka
Tlačítko je umístěno v desce klimatizační ho
systému. Jestliže je vyhřívání zapojeno, svij
v tlačítku světelná dioda.
Vypněte vždy vyhřívání, jakmile je zadní sklo
odledněno a bez orosení. Vyhřívání se auíomaticky vypne po ca 12 minutách.
Neodkládejte ostré předměty na zadní okno.
můžete tak poškodit tepelná vlákna, jestliže
se tyto předměty dostanou do styku se sklen.
Nezapínejte vyhřívání skel, dokud motor neni
v běhu.
^Ě^Sm
Recirkulace
Tlačítkem E3 se zavře vstupní otvor vz
duchu. V této poloze cirkuluje systémům
pouze vzduch v prostoru pro cestující.
Recirkulace se může použít, jestliže chotě
dosáhnout rychlého ochlazení, dále při ext
rémně vysoké teplotě vnějšího vzduchu nebo
chcete-li se vyhnout zapáchajícímu vzduchu
zvenku vozidla.
Upozorňujeme na to, že se recirkuUxe
nemá používat v zimě; může tak dojít •
orosení skel.
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^ K u B

Chlazení vzduchu (A/C) (zvláštní výbava)

Chlazení vzduchu je spojeno s ostatním klimatizačním systémem a
zapne se stiknutím tlačítka • » • za předpokladu, že je spínač rych
losti ventilátoru nastaven do polohy 1 -4. Zapojení bude poněkud pozdr
ženo časovým relé (při chodu naprázdno), aby se motor co nejdříve
dostal do vyšších obrátek.
Chlazení vzduchu se může používat až do vnější teploty 0-2°C. Při
velmi silném zatížení motoru (otevření plynu >85 %) se chlazení vz
duchu automaticky vypne a znovu se zapne, až se zatížení zmenší.

Doporučujeme, abyste v letní době nastavili spínač rozdělení vzduchu
dvě pootočení pod polohou Podlaha.
Pro pohodlí v zimním období doporučujeme, abyste spínač rozdělení
vzduchu nastavili dvě pootočení doleva od polohy Ofukovač.

30

Přístoje a obslužné orgány
Nastavení při různých druzích počasí

Zima - ofukovač

Nastavení při tvrdé zimě
Startujete-li se studeným motorem, doporučujeme zvolit polohu venti
látoru 2 a ofukovací polohu; kupé se tak rychle vyhřeje a čelní sklo se
neorosí.
Jakmile je motor tak teplý, že se měřič teploty pohnul směrem nahoru,
můžete nastavit polohu ventilátoru na 3. Jakmile už není čelní sklo oro
sené, můžete otočit spínač rozdělení vzduchu o dva stupně doleva.
Doba ohřátí motoru závisí na způsobu jízdy. Při jízdě městem na vy
soký rychlostní stupeň při nízkých otáčkách motoru se motor ohřeje
pomaleji než při jízdě mimo město, kdy má motor vyšší otáčky.
Nepoužívejte polohu 4, jelikož tato je určena nejlépe pro rychlé zchlazení kupé v letní době.

SHi
Zima - optimální poloha

Léto - zataženo

Léto - slunečno

s

Přístoje a obslužné orgány 31

Automatický klimatizační
systém (ACC)
ACC (Automatic Climate Control) samostatně
udržuje požadovanou teplotu v kupé, bez oh
ledu na teplotu vnější.
Systém si vyhledá způsob, jak nastavenou
teplotu nejrychleji dosáhnout. •
Upozorňujeme, že když nastavíte teplotu
vyšší/nižší než žádanou, rychlejšího
vyhřátí/ochlazení nedosáhnete.
K dosažení maximálního účinku klimatizace
systému ACC, musí být okna a eventuální st
řešní okénko zavřeny. Kromě toho musí být
výdechy v přístrojové desce otevřeny.
Teplota, která je ukázána na displeji, není fak
tická, nýbrž odpovídá fyzickému pocitu nasta
vené teploty s ohledem na rychlost pohybu
vzduchu, vlhkosti vzduchu, slunečnímu záření
atd., které v daném okamžiku panují v kupé.

1 Sluneční čidlo
2 Čidlo teploty vzduchu v kupé
• Normální nastavení se pohybuje mezi 2023°C, podle toho, jaké teplo/chladno si pře
jete a jak jste oblečeni.
• Přizpůsobení nastavené teploty se má pro
vádět po 1 °C.

• Změnu mezi °C a °F provedete tak, že sou
časně stisknete obě tlačítka pro volbu tep
loty během nejméně 2 vteřin.
• Během ohřívání a kvůli nejúčinnějšímu osu
šení skel při chladném počasí doporuču
jeme vypnout výdech umístěný ve středu
přístrojové desky, jestliže si ovšem nepře
jete teplý vzduch do obličeje.
• Během doby chlazení v teplém počasí mají
být výdechy umístěné v přístrojové desce
otevřeny.
Interval nastavení žádané teploty se pohybuje
mezi 15-27°C. Větší/menší hodnoty dosáh
nete v poloze Hl (max teplota a max rychlost
ventilátoru) a poloha LO (min teplota a max
rychlost ventilátoru). AUTO si nemůžete zvo
lit, jestliže jste nařídili polohu Hl nebo LO.
Systém obsahuje pět čidel:
• teploty vnějšího vzduchu
• teploty v kupé
• sluneční čidlo
• teploty smíšeného vzduchu
(umístěné ve výměníku tepla)
• teploty chladící kapaliny
Sluneční čidlo je umístěno ve středu přístro
jové desky mezi ofukovacími tryskami. Upo
zorňujeme na to, že přikrytí slunečního čidla
způsobí chybnou regulaci klimatizace, pře
devším při intenzívním slunečním svitu.

