rok výroby 1995 – 1999

Obsluha, bezpečnost provozu, údržba

2

Obsah
Stručně a výstižně
Přístroje
Prvky karosérie
Bezpečnost
Osvětlení
Okna, střešní okno
Vytápění, větrání
Klimatizace
Elektronicky řízená klimatizace
Automatická převodovka
Jízdní pokyny
Spořte pohonné hmoty
Chraňte životní prostředí
Spotřeba a čerpání paliva
Pohonné hmoty
Katalyzátor
Výfuk, výfukové plyny
Podvozkové systémy,
regulátor rychlosti
Brzdy
Kola, pneumatiky
Střešní nosič zavazadel,
provoz s přívěsem
Svépomoc
Opel Service
Údržba, inspekční systém Opel
Péče o vozidlo
Technické údaje
Věcný rejstřík

kurzívou jsou značeny poznámky opisovatele
nebo dopnění či změny nepřesných/neúplných
údajů v manuálu.

4
24
40
62
84
86
90
95
99
106
112
114
116
118
118
122
124
125
128
130
134
140
160
162
172
176
202

* Touto hvězdičkou jsou značeny části a skupiny,
které nejsou použity ve všech vozidlech, zejména
s ohledem na modely, nabídky motorů, provedení pro
jednotlivé státy, zvláštní vybavení a originální díly a
příslušenství Opel.
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Stručně a výstižně

Číslo kódu, kódy
Z klíčku sejmeme jeho číslo
Číslo´klíčku je uvedeno v dokumentaci vozidla a
v „kartě vozidla“ *
Dále si prosím zaznamenejte číslo klíčku pojistky
proti zcizení litých disků * a tažného zařízení *.
Čísla elektronické zavory * a radiopřijímače * jsou
v kartě vozidla, resp. radiopřijímače.
Tyto karty nenechávejte ve vozidle.
4Další pokyny – str. 40, 41
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Vozidlo se odemkne
Dálkový ovladač se namíří na vozidlo, stiskne
se tlačítko o (náhrada za znak otevřeno),
zatáhne se za kliku.
Mechanické odemčení: v zámku se otočí klíčkem
a zatáhne se za kliku.
Zevnitř se dveře zajistí stisknutím tlačítka.
4Zámky dveří, dětská pojistka – st. 40
elektronická závora – str. 41
dálkový radioovladač – str. 42
centrální zamykání – str. 43
pojistka proti krádeži – str. 45
výstražný systém proti krádeži – str. 48

Seřídí se sedadla:
přitáhne se páčka, sedadlo se posune, páčka
se uvolní, mechanizmus se nechá slyšitelně
zaklapnout.
Nikdy neseřizujte sedadlo řidiče za jízdy. Po
přitažení páčky by se mohlo nekontrolovatelně
posunout.

Seřídí se opěradla:
otáčí se vnějším ručním kolečkem

Nastaví se výška sedadla *:
páčka je na vnější straně

Opěradlo se přizpůsobí poloze cestujícího

Páčkou při seřizování sedadla pumpujeme
nahoru:
dolů:

zvyšování sedadla
snižování sedadla
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Nastaví se bederní opěrka *:
otáčí se ručním kolečkem
Bederní opěrku * si přizpůsobíme osobním
potřebám

U opěrek hlavy se nastaví výška a sklon

Seřídí se výška volantu *,
volant se dá nastavit do pěti poloh

Horní hrana opěrky ma být zhruba ve výši
temene hlavy, u vyšší postavy v nejvyšší poloze.
Nikdy nesmí být ve výši krční páteře.

Volant seřizujte pouze při stojícím vozidle.

Po nastavení opěrky se opět zajistí.

Seřizovací páčka se přitáhne k volantu, který se
nastaví do požadované polohy. Páčka se pustí.

4 zadní prostřední opěrky – str. 56
Další pokyny – str. 56, 82

Najvyšší poloha volantu slouží pro pohodlné
vystupování a nastupování.
4 řízení – str. 82
bezpečnostní vak * - str. 68
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Poloha sedadla se přizpůsobí valikosti
postavy
Sedadlo řidiče se nastaví tak, aby při vzpřímené
postavě byly lehce ohnuté ruce na horní příčce
volantu.

Bezpečnostní pás se volné vytáhne
z navíječe, přetáhne se přes rameno a
zaklapne do zámku
Pás nesmí být nikde překroucený. Bederní pás
musí těsně přiléhat k tělu. Opěradlo nesmí být
příliš odkloněno dozadu.

Sedadlo spolujezdce se odtáhne co nejvíce
dozadu a opěradlo se nastaví do vzpřímené
polohy.

Při odepínání pásu se stiskne červené tlačítko
zámku.

4 Nasazení bezp. pásů – str. 66
Bezpečnostní vak * - str. 68

4 Bezpečnostní pásy – str. 63 až 64, 65
Bezpečnostní vak * - str. 68
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Seřídí se vnitřní zrcátko,
které je výkyvné ve všech směrech
Páčkou na spodní straně se sklopí clona, která
snižuje oslnění při jízdě v noci.

Vnější zrcátka se seřizují páčkou zevnitř
4 Další pokyny, sféricky vypuklé vnější zrcátko –
str. 82

Elektrické seřízení vnějších zrcátek:
čtyřpolohový spínač v madle dveří u řidiče
Kolébkový spínač doleva: nastavení levého
zrcátka.
Kolébkový spínač doprava: nastavení pravého
zrcátka.
4 Další pokyny, sféricky vypuklé vnější zrcátko –
str. 82
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Spínací skříňka,
spouštěč benzínového motoru,
předžhavení naftového motoru
= = zapalování vypnuté, řízení zamknuté
I = řízení odemknuté, zapalování vypnuté
II = zapalování zapnuté, naftové motory –
zapnuté předžhavení (str. 20)
III = spouštění motoru (při zařazeném
neutrálu

Vyhřívání zadního skla,
vyhřívání zpětných zrcátek
Stisknutím tlačítka se zapne
Opětovným stiskem tlačítka se vypne

Odmlžení nebo rozmražení skel:
otočný spínač topení a ventilátoru se otočí
vpravo
rozdělovač vzduchu se nastaví na …

Vyhřívaní se automaticky vypíná po cca 15
minutách.

Uzavřou se střední větrací mřížky, boční se
otevřou a namíří se na boční okna.
4 Topení, větrání – str. 90
klimatizace – str. 95
elektronické řízení klimatizace – str. 99

Odemknutí volantu: spínací klíček do polohy =
trochu pootočit volantem a klíček do polohy I.
Zamknutí volantu: spínací klíček se vytáhne
v poloze = a volantem se pootočí, až zámek
slyšitelně zaklapne.
4 Elektronická závora – str. 41
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1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

intenzita osvětlení přístrojů
spínač koncového světla do
mlhy
spínač světlometů do mlhy *
seřízení dosahu světlometů
přepínač světel
boční ofukovače
tlačítka houkačky
páčka ukazatelů směru,
světelné houkačky,
dálkových a potkávacích světel
regulátor rychlosti *
přístroje
páčka stěračů a ostřikovačů
čelního skla, omývačů
světlometů *, stěrače a
ostřikovače zadního okna *
displej hodin, data, venkovní
teploty, radiopřijímače *,
funkčního testu * ,
palubního počítače *
lišta se spínači vyhřívání levého
sedadla *
výstražného systému proti
krádeži
vyhřívaní zadního skla
výstražného osvětlení
vnitřní cirkulace vzduchu
klimatizace *
vyhřívaní pravého sedadla *
protiskluzového systému TC *
střešní větrací mřížky
bezp. vak spolujezdce *
odkládací skříňka s přihrádkou
pro návod k použití
radiopřijímač * nebo odkládací
polička

85
84
84
84
12, 84
92
14

13
127
15,16,17,24

14, 15

14. skupina přepínačů topení a
větrání
příp. přepínače elektronického
řízení klimatizace
15. zásuvka pro příslušenství,
resp. zapalovač cigaret *
16. popelník * resp.
odkládací polička *
17. odkládací polička,
resp. držák na nápoje
18. pedál akcelerátoru
19. spínací skříňka se zámkem
volantu, krytá
20. pedál brzdy
21. pedál spojky
22. seřízení výšky volantu
23. pojistná skříňka
24. páčka otevírání kapoty

90
99
59
59
61
114
9
128
113
6
152, 153
58

28 – 38, 39
94
48
9, 94
13
91
95
94
125
92
68

38, 39
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Přepínač světel
0 = vypnuto
ïð= zapnuto
ïD = potkávací a dálková světla
Vytažením ovladače světel se zpíná osvětlení
interiéru. Stlačením (není na to symbol, kdo ten
symbol nezná ať chodí raději pěšky) se zapínají koncové světlomety do mlhy.
4 Další pokyny – str. 84
kontrola zapnutí světlometů – str. 22
regulace dosahu světlometů * – str. 84
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Potkávací světla
Páčka dopředu
Páčka k volantu

= dálková světla
= tlumená světla

Přitažením páčky k volantu se po překonání
odporu zapne světelná houkačka.

Světelná houkačka
Páčka se přitáhne k volantu
Světelná houkačka funguje i při zapnutých
blikačích.

Ukazatele směru
Páčka ze střední polohy
nahoru
= vpravo
dolu
= vlevo
Při vracení volantu se páčka automaticky vrátí
zpět do střední polohy. Na drobná pootočení
páčka nereaguje.

Parkovací světla
Spínací klíček se otočí na =,
spínač světel na 0,
páčka blikačů ze střední polohy
nahoru nebo dolů
Po otevření dveří u řidiče bude až do jejich
zavření slyšet výstražný bzučák.

Výstražné osvětlení ê
stisknutí
= zapnuto
nové stisknutí = vypnuto
Pro snažší nalezení spínače v něm při zapnutí
zapalování svítí červené políčko. Po zapnutí
bliká kontrolní svítilna ve stejných intervalech
jako všechny ukazatele směru.

Při změně jízdního pruhu postačí přepnout
páčku blikačů pouze na první doraz. Po
uvolnění se sama vrátí.
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Houkačka se stiskne
Stiskne se tlačítko (trumpetka) na leve nebo
pravé straně.
4 Bezpečnostní vak * - str. 68
dálkové ovládání radiopřijímače * - str. 39

Stěrače
Páčka se přepne nahoru

Ostřikovače čelního skla a
omývače světlometů *
Páčka se přitáhne k volantu

¡
−−
===

Omývací roztok stříká na čelní sklo a pokud
jsou zapnuta světla, tak i na světlomety *.
Současně se intervalově zapnou stěrače.

= vypnuto
= intervalové stírání
= pomalé stírání
= rychlé stírání

Při intervalovém stírání se intervaly zkracují
s nárůstem rychlosti vozidla.

Účinnost omývání světlometů je nutno
pravidelně kontrolovat.
4 Další pokyny – str. 15, 170
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Ostříkovač zadního skla *
Páčka se odtlačí dopředu
první poloha
druha poloha

= stírání
= stírání s ostřikováním

Po přepnutí do první polohy probíhá intervalové stírání *. Po přepnutí do druhé polohy stříká
na sklo omývací roztok.
4 Další pokyny – str. 175

Teploměr chlazení motoru

Palivoměr

Provozní teplotu motoru je třeba sledovat:

Ručička v červeném políčku = načerpat palivo.

ručka v modrém
políčku
= provozní teploty motoru
ještě není dosaženo
ručička v červeném
políčku
= teplota je příliš vysoká
motor je nutno odstavit
a vyhledat autorizovaný
servis Opel
ručička mezi
políčky

Nádrž nikdy úplně nevyjíždějte!
4 Kontrolní svítilna – rezeva paliva str. 25,
palubní počítač – dojezd – str. 34
pohonné hmoty – str. 118, 120
čerpání paliva – str. 121

= normální provozni teplota

4 Další pokyny – str. 166, 167
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Kontrolní svítilny
(pro nedostatek symbolů budou tyto vynechány
a popis bude brán zleva doprava tak jak jdou
za sebou, podle obrázku)
•
•
•
•
•
•
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světlomety do mlhy
zapnuto
dálková světla
zapnuta
koncové světlo do mlhy
zapnuto
blikače přívěsu
zapnuté
blikače
zapnuté
elektonika motoru
svítí = porucha, viz strany 24, 123

•
•

•

elektronika motoru
bliká = porucha elektronické závory, viz
strany 24, 41 a 123
ruční brzda
aktivní nebo příliš nízká hladina brzdové
případne spojkové kapaliny, viz str. 24,
168
dobíjení baterie
porcuha, viz str. 24

•
•
•

mazání
chyba, viz str. 24
protiblokovací systém ABS
chyba, viz str. 129
předžhavení
zapnuto

•
•
•

•
protiskluzový systém TC
svítí = vypnutý, nebo porucha
protiskluzový systém TC
bliká = v provozu
automatická převodovka
aktivován sportovni jízdní program

•
•

bezpečnostní vak nebo předpínač
bezpečnostních pásů
porucha, viz str. 64, 65, 71
bezpečnostní pás
není nasazen
rezerva paliva
okamžitě načerpat, viz str. 25, 140

Kontrolní svítilny * v displeji vedle přístrojů:
•

automatická převodovka
porucha, viz str. 110
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Převodovka s ručním řazením
=
= beutrál
1 až 5 = 1. až 5. stupeň
R
= zpětný chod
5. stupeň se řadí proti odporu vpravo.

Převodovka s ručním řazením u vozidel
s motorem X25XE 1)
=
= beutrál
1 až 5 = 1. až 5. stupeň
R
= zpětný chod
5. stupeň se řadí proti odporu vpravo.

Z 5. na 4. stupeň se řadí bez přitahování řadící
páky.

Z 5. na 4. stupeň se řadí bez přitahování.

Zpětný chod se řadí při stojícím vozidle tři
sekundy po vyšlápnutí spojky. Přitáhne se
pojistný kroužek pod hlavou řadící páky a
zařadí se.

Zpětný chod “R“ se řadí při stojícím vozidle tři
sekundy po vyšlápnutí spojky. Přitáhne se
pojistný kroužek pod hlavou řadící páky a zařadí se.

Pokud nejde rychlost zařadit, krátce se na
neutrálu vyšlápne a pustí spojka a zařadí se
znovu.

Pokud nejde rychlost zařadit, krátce se na
neutrálu vyšlápne a pustí spojka a zařadí se
znovu.
1)
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Obchodní značení viz str. 181

Automatická převodovka
P = parkování
R = zpětný chod
N = neutrál (volnoběh)
Motor se spouští jedině při stupni P nebo N.
Při volbě stupně P nebo R se přitáhne pojistka.
P: jen při stojícím vozidle, napřed se zatáhne
ruční brzda
R: řadí se jedině při stojícím vozidle
4 Podrobnější pokyny viz str. 106

Před výjezdem se překontroluje:

§
§
§
§

§
§
D = 1. až 4. stupeň
3 = 1. až 3. stupeň
2 = 1. a 2. stupeň
1 = 1. stupeň
doplněk:
S = sportovní jízdní program
Volbou 3, 2 nebo 1 se předejde zbytečnému
řazení např. 4-3-4 … při jízdě po trase bohaté
na zatáčky. Při jízdě ze svahu se takto využije
brzdění motorem.

stav pneumatik a jejich tlak
hladina oleje a kapalin v prostoru motoru
(viz str. 164 až 170)
funkčnost a čistota vnějšího osvětlení,
oken a zpětných zrcátek
plocha pod zadním sklem, kam nelze
odkládat žádné předměty. Ve skle se
zrcadlí, omezují výhled a při náhlém
zabrzdění se mohou nekontrolovatelně
vymrštit dopředu
správné nastavení sedadel, bezpečnstních
pásů a zpětných zrcátek
stav brzd

Pojistka proti náhodnému zařazení
stupňů P, R, 3, 2 nebo 1
Přitáhne se pojistka pod hlavicí páky voliče. Při
volbě 1 a P se páčka přitáhne až na doraz.
Při volbě z 1 na N nebo z R na D se páčka
pojistky nepřitahuje.
4 Podrobněji viz str. 106, 107

4 Podrobněji od str. 106
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Výfukové plyny jsou jedovaté
Obsahují velmi jedovatý kysličník uhelnatý,
který je velmi nebezpečný, protože je bezbarvý
a je bez zápachu.
Z tohoto důvodu:
– nevdechujte výfukové plyny
– nikdy nenechávejte běžet motor v uzavřené
garáži
Rovněž pokud možno nejezděte s otevřeným
víkem zavazadlového prostoru nebo
s otevřenými zadními čelními dveřmi.
4 Výfukové plyny – str. 124

Spouštění benzínových motorů:
V převodovce neutrál, vyšlápne se spojka *,
u automatické převodovky zařazeno P nebo
N, nepřidává se plyn, klíčkem se otočí do
polohy III.
Po spuštění má motor zvýšený počet otáček.
Se stoupající provozní teplotou se otáčky
začnou automaticky snižovat ba bormál.
Opakujeme-li spouštění, otočíme klíčkem
zpátky do polohy I a vyčkáme zhruba dvě
sekundy.

Spouštění naftových motorů:
V převodovce neutrál, vyšlápne se spojka *,
v automatické převodovce zařazeno P nebo
N, nepřidává se plyn, klíčkem se otočí do
polohy II; po zhasnutí kontrolky žhavení 1)
se klíčkem otočí do polohy III.
Opakujeme-li spouštění, otočíme klíčkem
zpátky do polohy I a vyčkáme zhruba dvě
sekundy.
4 Elektronická závora viz str. 41
Další pokyny – str. 112, 140

4 Elektronická závora viz str. 41
Další pokyny – str. 112, 113, 140

1)
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Motor X20DTL (obchodní značení viz str. 181):
Předžhavení se zapíná pouze při nízkých
venkovních teplotách.

Povolí se ruční brzda
Páka ruční brzdy se trochu přitáhne, stiskne se
tlačítko pojistky a páka se nechá zcela
klesnout.
Mechanická ruční brzda působí na zadní kola.
Při zatažení pojistka páky samočinně zaskočí.
4 Brzdy – str. 129

Teď zbývá popřát „Šťastnou cestu!“
Jezděte opatrně,
hospodárně a šetrně k životnímu prostředí.
Během jízdy se vyvarujte všeho, co by mohlo
odvést vaší pozornost od řízení.
Sledujte „Zelenou vlnu“ i další rozhlasové
dopravní relace.
4 Jízdní pokyny – str. 112
Úspora paliva – str. 114
Ochrana životního prostředí – str. 116
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Odstavení vozidla
1. Zatáhne se ruční brzda
Zařadí se 1. stupeň nebo zpětný chod. U
automatické převodovky se navolí stupeň
P.
Vypne se vnější osvětlení. Jinak se při
otevření dveří ozve výstražný bzučák.

2. Vypne se motor a vytáhne se klíček
Pokud zůstanou při vytahování klíčku
zapnuté blikače, ozve se při otevření dveří
u řidiče výstražný bzučák.
Ventilátor chlazení může ještě i po
zastavení motoru chvíli běžet.
Elektronická závora * – str. 41
Parkovací světla – str. 13

Servisní práce
Originální autodíly a příslušenství Opel
Údržba
Vaším nejlepším pomocníkem bude autorizovaný servis Opel. Zajistí vám bezvadné
provedení všech prací podle schválených
technologických postupů. Vaše vozidlo zde
určitě bude v nejlepších rukou.
4 Servisní katalog Opel – str. 160

3. Pootočením se zablokuje volant
Přihrádku * na mince pro parkování máte
v odkládací skříňce
4. Zavřou se okna, střešní okno *
a zajistí dveře
Dálkové radioovládání – str. 42
Centrální zamykání – str. 44
Výstražný systém proti krádeži – str. 48
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Dbejte o svou bezpečnost
a dodržujte pravidelné kontrolní prohlídky
doporučené v jednotlivých částech tohoto
provozního návodu.

Tím jste se stručně seznámili
s nejdůležitějšími pokyny
Čtěte dál!

Vozidlo dávejte do autorizovaného servisu
Opel v termínech podle servisní šekové knížky.
Poruchy si dávejte ihned odstraňovat v autorizovaných servisech Opel! V nutných případech přerušte i jízdu.
Ve vlastním zájmu věnujte pozornost
následujícím doporučením:

Vaše auto má ještě jiné přístroje a obsulžné
prvky a má i různé další vybavení. *
Kromě toho najdete v tomto návodu další
důležité informace o obsluze, bezpečném
provozu i údržbě, včetně úplného věcného
rejstříku.

Používejte pouze „Originální díly a příslušenství Opel“ a doplňky určené výlučně pro váš
typ automobilu. Jejich spolehlivost, trvanlivost
a vhodnost byla ověřována zvláštními zkouškami pro vozidla značky Opel. Provádíme sice
soustavný průzkum trhu, ale za výrobky jiných
značek i přesto, že budou v jednotlivých případech úředně atestované, nemůžeme ručit.
„Originální díly a příslušenství Opel“ včetně
dalších součástí dodávaných pro úpravy vozidel dostanete ve svém autorizovaném servisu
Opel. Tam vám také spolehlivě poradí, které
změny vozidla jsou technicky přípustné a práce
vám odborně provedou.
4 Údržba – str. 162 až 171
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Přístroje

Elektronika motoru
svítí při zapnutém zapalování a během spouštění motoru. Po rozběhnutí motoru zhasne.
Rozsvícení za jízdy signalizuje poruchu, při
které elektronika přechází na nouzový program. V jízdě je možno pokračovat, ale je
nutno vyhledat autorizovaný servis Opel.
Delšímu provozu s touto svítící kontrolkou je
nutno se vyhnout (viz str. 123). Krátké problesknutí této kontrolky nemá podstatný
význam.
Pokud bude kontrolka blikat při zapnutém
zapalování, došlo k poruše elektronické závory
* a motor nelze spustit – viz str. 41.

Kontrolní svítilny
Světlomety do mlhy
svítí při zapnutých světlometech do mlhy.
Dálková světla
svítí při zapnutých dálkových světlech a při
použití světelné houkačky.
Koncové světlo do mlhy
svítí při zapnute koncové mlhovce.
Blikače přívěsu *
při zapojeném přívěsu bliká v intervalech jeho
blikačů. Při poruše blikačů na přívěsu blikat
přestane.
Blikače
bliká při zapnutých blikačích. Rychlejší blikání
signalizuje výpadek některého blikače.
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Brzdový systém, hydraulické ovládání
spojky
Se zapnutím zapalování se rozsvítí. Svítí
rovněž při zatažené ruční brzdě, při nízké
hladině v nádržce brzdové kapaliny nebo
v nádržce hydrauliky ovládání spojky.
Rozsvítí-li se kontrolka po uvolnění ruční
brzdy, je třeba přezkoušet účinnost brzd
v místech, kde nebudou ohrožena vozidla
jedoucí vzadu.
Pokud budou brzdy fungovat, je třeba opatrně
dojet k nejbližšímu autorizovanému servisu
Opel. Ovšem pozor, brzdy mohou začít působit
teprve po silném sešlápnutí pedálu, mohou být
nestabilní a brzdná dráha může být delší.

Jeďte pomalu a předvídavě, abyste mohli i
přes sníženou účinnost vozidlo kdykoli zastavit
nožní nebo ruční brzdou. Vyhýbejte se
vozovkám s velkým spádem.
Nabíjení
Svítí se zapnutým zapalováním. Po spuštění
motoru s nárůstem otáček zhasne.
Rozsvítí-li se během jízdy, je třeba zastavit a
vypnout motor. Akumulátor se nedobíjí a může
dojít k poruše chlazení motoru. U naftových
motorů může přestat fungovat posilovač brzd.
Před pokračováním v jízdě je nutno vyhledat
autorizovaný servis Opel.
Mazání
Svítí se zapnutým zapalováním. Po spuštění
motoru zhasne. Při chodu naprázdno se může
krátce rozsvítit, ale po zvýšení otáček musí
zhasnout.
Při rozsvícení za jízdy je nutno ihned motor
vypnout.
Mohlo by se porouchat mazání. Motor by se
mohl poškodit a hnací kola zablokovat.
V takovém případě se:
§ výšlápne spojka
§ zařadí se neutrál, u automatických
převodovek se navolí stupeň N

§
§

vypne se zapalování
klíček se vytáhne až po zastavení vozidla,
aby se neočekávaně nezablokovalo řízení.

Ovládání volantu a brzd bude vyžadovat větší
sílu.
Je třeba vyhledat autorizovaný servis Opel.
Protiblokovací systém ABS
viz str. 129
Předžhavení
Svítí během předžhavování naftového motoru.
1)

U motoru X 20 DTL se předžhavení zapne
pouze při nízkých venkovních teplotách.

1)

Protiskluzový systém TC
viz str. 125
Automatická převodovka *,
elektronické jízdní programy
viz str. 107
zapnutý sportovní program
Bezpečnostní vak *,
předpínač bezpečnostních pásů
viz str. 65, 68
Bezpečnostní pás
V zemích, kde je kontrolní svítilna předepsána,
se rozsvítí na několik sekund po zapnutí zapalování spolu s výstražným bzučákem. Nutno
nasadit pásy.

Rezerva paliva *
Svítí, když je v nádrži pouze rezerva paliva.
Navyhíždějte úplně nádrž!
Bliká, když je vypotřebovaná rezerva paliva
v nádrži. Okamžitě načerpejte palivo.
U naftových motorů se palivový systém po
vyjetí nádrže dost obtížně odvzdušňuje – viz
str. 140.
U motoru X 20 DTL dávejte motor
odvzdušňovat pouze v autorizovaném servisu
Opel.
Automatická převodovka *, porucha
Svítí při zapnutém zapalování a při spouštění
motoru. Krátce po rozběhnutí zhasne. Pokud
zůstane svítit, signalizuje poruchu. Při další
jízdě je nutno řadit ručně a vyhledat autorizovaný servis Opel – viz str. 24.

Obchodní značení viz str. 181
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Otáčkoměr *

Rychloměr

Přístroj udává počet otáček za minutu a jízda
podle něj pomáhá šetřit pohonné hmoty.

udává rychlost jízdy
Počítadlo kilometrů

Pokud se ručka dostane do výstražného
červeného políčka vpravo, signalizuje překročení přípustných otáček motoru a tím
možnost vážné poruchy.
Na každý stupeň jezděte stejnoměrnou rychlostí a pokud možno při spodní hranici optimálních otáček, tj. mezi cca 2000 a 3000 ot/min.

zaznamenává ujeté kilometry.

Denní počítadlo kilometrů
nuluje se při vypnutém zapalování stisknutím
seřizovacího tlačítko.
Přechod z mílí na kilometry 1)
Přidrží se stisknuté seřizovací tlačítko a zapne
se zapalování. Údaje se změní z mílí na kilometry.

Při vypnutém zapalování se stav počítadla po
krátkém stisknutí seřizovacího tlačítka na cca
15 sekund zobrazí.

1)
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U provedení s rychloměrem v mílích/hod

Nařízení hodin
¿:
cca 2 sek. blikají hodiny
¤:
nastavení hodin
¿:
blikají minuty
¤:
nastavení minut
¿:
hodiny začnou jit se sekundovou
přesností

Hodiny
Pří zapnutém zapalování ukazují čas.
Jas displeje se nastavuje při zapnutých světlech pravým rýhovaným kolečkem pod přepínačem světlometů (str. 85).
Při vypnutém zapalování se časové údaje po
krátkém stisknutí jednoho z tlačítek nad displejem zobrazí na 15 sekund.

27

Pokud je potřeba seřídit pouze hodiny, stiskne
se před tím tlačítko ¿ tolikrát, dokud nezačnou
blikat hodiny, nebo minuty.
Automatické nařizování hodin *
je možné při příjmu vysílačů RDS 1), které
vysílají časový signál.
Čas se automaticky nařídí po zapnutí radiopřijímače. Na displeji je při tom zobrazen
indikátor ¿ s nápisem ADS. Tam kde signál
není, je nutno čas nařídit ručně.
Vypnutí a zapnutí automatiky (např. při příjmu
špatného signálu):
¿ se stiskne na cca 2 sekundy. Tím hodiny
přejdou do seřizovacího režimu.
Trojitý informační displej
zobrazuje údaje o čase, venkovní teplotě a
střídavě stupnici radiopřijímače nebo datum.
Po zapnutí zapalovaní se zobrazí čas a venkovní teplota, datum se objeví při vypnutém
radio-přijímači.
Jas displeje se dá nastavit při zapnutém osvětlení vozidla pravým rýhovaným kolečkem pod
přepínačem světel (str. 85).
Při vypnutém zapalování se dají údaje o čase,
datu a venkovní teplotě zobrazit na cca 15
sekund po krátkém stisknuti jednoho ze dvou
tlačítek nad displejem.

Nařízení data a hodin
Vypne se radiopřijímač a údaje se nastaví
postupně střídavým stisknutím tlačítek ¿ a ¤
nad displejem.
Seřizovací režim:
¿ 2s:
¤:
¿:
¤:
¿:
¤:
¿:
¤:
¿:
¤:
¿:

blikají hodiny
nastavení dne
blikají měsíce
nastavení měsíce
bliká rok
nastavení roku
blikají hodiny
nastavení hodin
blikají minuty
nastavení minut
čas se rozběhne se sekundovou
přesností

¿ se stiskne dvakrát, aby začal blikat rok.
¿ se podrží cca tři sekundy stisknuté, dokud
nezačne blikat ¿ADS. V té době bliká údaj o
hodinách.
¤ se stiskne. Na displeji se zobrazí:
RDS TIME 0 = aus (vypnuto, může tam být off)
RDS TIME 1 = ein (zapnuto, může tam být on)
¤ se stiskne třikrát.

1)
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RDS = Radio Data System

Výpadek proudu
Po výpadku proudu, nebo když napětí
akumulátoru klesne pod určitou mez, je nutno
znovu nastavit údaje o datu a čase.
Po napojení nového akumulátoru nebo po jeho
dobití je nutno datum a čas znovu nastavit
podle postupu na předchozí stránce. U radiopřijímačů s RDS systémem * se čas nastaví
automaticky podle vysílače RDS – viz str. 28.

Venkovní teplota
Pokles teploty se zobrazí okamžitě, její zvýšení
s určitou prodlevou.
Pozor: při poklesu teploty několik stupňů pod
0 °C, může již být na vozovce náledí.
Možnost náledí na vozovce je při poklesu
teploty pod 3 °C, na displeji je signalizována
20-ti sekundovým blikáním symbolu T.
Systémová chyba „---,-°C“ na displeji
signalizuje chybu systému. Příčinu je nutno dát
odstranit v autorizovaném servisu Opel.
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Pokud je potřeba seřídit pouze hodiny, stiskne
se před tím tlačítko ¿ tolikrát, dokud nezačnou
blikat hodiny, nebo minuty.
Automatické nařizování hodin *
je možné při příjmu vysílačů RDS 1), které
vysílají časový signál.
Čas se automaticky nařídí po zapnutí radiopřijímače. Na displeji je při tom zobrazen
indikátor ¿ s nápisem ADS. Tam kde signál
není, je nutno čas nařídit ručně.
Vypnutí a zapnutí automatiky (např. při příjmu
špatného signálu):
¿ se stiskne na cca 2 sekundy. Tím hodiny
přejdou do seřizovacího režimu.
Vícefunkční displej *

Nařízení data a hodin

¿ se stiskne dvakrát, aby začal blikat rok.

zobrzuje údaje o čase, stanici radiopřijímače
nebo datum, údaje o výsledcích funkčního
testu a zprávy palubního počítače.

Vypne se radiopřijímač a při nastavování se
střídavě tisknou tlačítka ¿ a ¤.

¿ se podrží cca tři sekundy stisknuté, dokud
nezačne blikat ¿ADS. V té době bliká údaj o
hodinách.

Svítí při zapnutém zapalování a stále zobrazuje čas. Datum se zobrazuje pouze při vypnutém radiopřijímači. Výsledky funkčního testu
mají přednost před před zprávami palubního
počítače.
Jas displeje se dá nastavit při zapnutém osvětlení vozidla pravým rýhovaným kolečkem pod
přepínačem světel.
Údaje o čase, datu a vnější teplotě je při vypnutém zapalování možno na cca 15 sekund
zobrazit po krátkém stisknutí jednoho z dvou
tlačítek nad displejem.

Seřizovací režim:
¿ 2s:
¤:
¿:
¤:
¿:
¤:
¿:
¤:
¿:
¤:
¿:

blikají hodiny
nastavení dne
blikají měsíce
nastavení měsíce
bliká rok
nastavení roku
blikají hodiny
nastavení hodin
blikají minuty
nastavení minut
čas se rozběhne se sekundovou
přesností

¤ se stiskne. Na displeji se zobrazí:
RDS TIME 0 = aus (vypnuto, může tam být off)
RDS TIME 1 = ein (zapnuto, může tam být on)
¤ se stiskne třikrát.

1)
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RDS = Radio Data System

Výpadek proudu
Po výpadku proudu nebo při pokesu napětí
akumulátoru pod určitou mez se údaje o čase
a datu vymažou z paměti.
Po napojení akumulátoru nebo jeho dobití se
musí datum a čas znova nastavit podle popisu
na str. 28. U radiopřijímačů s RDS systémem
se hodiny i datum nastaví automaticky podle
vysílače RDS.
Po novém napojení akumulátoru nebo jeho
dobití překontroluje funkční test automaticky
všechny funkce systému. Chybové zprávy se
začnou postupně zobrazovat na displeji.
Systémová chyba
“F“ na displeji signalizuje systémovou chybu.
V takovém případě je vadná funkce zablokována. Příčinu je nutno dát odstranit v autorizovaném servisu Opel.

Údaje uložené v paměti palubního počítače se
při výpadku proudu vymažou. Počítač je třeba
znovu aktivovat podle postupu na str. 34.
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Automatik Getriebe
Automatická převodovka
Vícefunkční displej *
Funkční test *

Byla zjištěna porucha. Převodovka již neřadí
automaticky. Ruční řazení je uvedeno na str.
110. Kvůli zjištění a odstranění příčiny poruchy
je třeba se obrátit na autorizovaný servis Opel.

Funkčním testem se prověřuje hladina všech
provozních kapalin, tloušťka brzdového obložení destiček předních kotoučových brzd,
fungování automatické převodovky * a důležité
žárovky vnějšího osvětlení vozidla včetně
vedení a pojistek. Porucha žárovek je signalizována pouze u těch obvodů, které jsou na
vozidle zapojeny.
Funkční test začne automaticky po zapnutí
zapalování. Kontrola jednotlivých funkcí je
signalizována nápisem CHECK v pravém
dolním rohu displeje.
Pokud budou všechny sledované funkce v pořádku, nápis během 4 sekund zhasne. Zpráva
o stavu brzd zhasne teprve po prvním sešlápnutí brzdového pedálu.
Zprávy o zjištěných závadách se zobrazují na
displeji. Při tom svítí nápis CHECK. Bude-li
zjištěno více závad, zprávy se zobrazují
postupně.
Některé jsou ve zkráceném tvaru a jsou zobrazovány v němčině nebo jiném zvoleném jazyce. Z tohoto důvodu je zde pro úplnost uveden
jejich český význam.

Bremsbelag
Obložení brzd

Zprávy na displeji:
Motoröl
Stand
Stav oleje v motoru
Po zapnutí zapalování byla zjištěna příliš nízká
výška hladiny oleje v motoru. Stav se překontroluje a olej se doplní.
Ölmangel
Nedostatek oleje
Byl zjištěn značný úbytek oleje. Motor je třeba
ihned odstavit, provést kontrolu oleje v motoru
a doplnit jej. Kvůli zjištění a odstranění příčiny
poruchy je třeba obrátit se na autorizovaný
servis Opel, viz také str. 24.
Kühlmittel Stand
Stav chladící kapaliny
Byla zjištěna příliš nízká hladina kapaliny ve
vyrovnávací nádržce. Kapalinu je třeba doplnit
a kvůli zjištění a odstranění příčiny poruchy je
třeba obrátit se na autorizovaný servis Opel.
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Obložení předních diskových brzd je opotřebované na minimální tloušťku. S výměnou se
obraťte na autorizovaný servis Opel.
Bremslicht
Sicherung
Pojistka brzdového světla
je vadná. Výměnu pojistky je možno provést až
po odstranění příčiny vzniklé závady.
Bremslicht
Brzdové světlo
Abblendlicht
Potkávací světlo
Rücklicht
Zadní světlo
Některé z uvedených světel nesvítí.
Waschwasser Stand
Stav roztoku v ostřikovačích
V nádržce ostřikovačů byla zjištěna příliš nízká
hladina omývacího roztoku. Je nutno jej
doplnit – viz str. 15, 170

Potvrzením se zprávy o závadách z displeje
vymažou a displej se uvolní pro palubní počítač. Zpráva CHECK na něm ale i nadále
zůstává a existenci jedné nebo více závad
připomíná.
Zprávy
Bremslicht
Brzdové světlo
Abblendlicht
Potkávací světlo
Rücklicht
Zadní světlo
Pokud se při funkčním testu zjistí závady,
nelze displeje využít pro palubní počítač.
Nabíhající zprávy je třeba postupně potvrdit
tlačítkem S nebo R na páčce ovládání stěračů.

se 15 minut po potvrzení zobrazí znovu.
Po vypnutí a novém zapnutí zapalování se
uložené zprávy o závadách opět postupně na
displejí zobrazí.
Po odstranění závad se zprávy automaticky
vymažou.
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Víceúčelový displej *
Palubní počítač
Palubní počítač Opel informuje o základních
údajích, které průběžně snímá a elektronicky
vyhodnocuje.

Po stisknutí tlačítka se na displeji zobrazí údaje
o následujících sledovaných oblastech a funkcích:
§ Mom. Verbrauch – okamžitá spotřeba
(Mom. consumpt)
§ Verbrauch ∅ – průměrná spořeba
(∅ consumpt)
§ Abs. Verbrauch – absolutní spotřeba
(Trip consumpt)
§ Geschwindigk ∅ - průměrná rychlost
(Avg speed)
§ Weastrecke 1) – ujetá vzdálenost
(Trip dist)
§ Reichweite – dojezd
(Range)
§ Stopuhr – stopky
(Stopwatch)
§ Aussertemp – venkovní teplota
(Out temp)
Některé údaje jsou uváděny ve zkráceném
znění.
Zprávy o výsledcích funkčního testu mají vždy
přednost.
Palubní počítač se obsluhuje dvěma tlačítky na
páčce ovládání stěračů:

Tlačítko S – volba funkcí
Postupným tisknutím se cyklicky zobrazují
požadované funkce.
Tlačítko R – nulování funkcí
Při zobrazování
– průměrné spotřeby
– absolutní spotřeby
– průměrné rychlosti
se tyto funkce zapnou nejméně
dvousekundovým stisknutím tlačítka “R“.
Všechny předchozí hodnoty se z paměti
počítače automaticky vymažou, vynulují se
stopky a prove-de se nový výpočet dojezdu.
Údaje o okamžité spotřebě a venkovní teplotě
jsou v paměti uloženy trvale.

1)

V originále na to evidentně zapoměnli, proto je to
kurzívou
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Okamžitá spotřeba
Formát údaje na displeji se mění podle
okamžité rychlosti vozidla.

Průměrná spotřeba
Propočet tohoto údaje se začne znovu
stisknutím tlačítka R např. po načerpání paliva.

lt/hod
(gal/hod
lt/100km
(míle/gal
0.0 lt/100km
(999.9 míle/gal

Údaj v lt/100 km
(míle/galon)

pod 13 km/hod
pod 8 mílí/hod)
nad 13 km/hod
nad 8 mílí/hod)
při vypnutém motoru
při vypnutém motoru)

Absolutní spotřeba
uvádí údaj o spotřebovaném množství paliva.
Měření je možno nově začít stisknutím tlačítka
R.
Údaj v litrech
(galonech)
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Průměrná rychlost
Propočet průměrné rychlosti je možno znovu
začít stisknutím tlačítka R např. při zahájení
cesty.
Přerušení jízdy s vypnutím zapalování se
nezapočítává.
Údaj v km/hod
(míle/hod)
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Ujetá vzdálenost
Propočet je možno znovu začít stisknutím
tlačítka R.
Údaj v km
(míle)

Dojezd přes 50 km
Dojezd se propočítává podle zbylého množství
paliva v nádrži a z průměrné spotřeby za posledních 20 až 30 km ujeté cesty.
Po načerpání paliva je možno tento údaj znovu
aktualizovat stisknutím tlačítka R. Jinak se po
ujetí krátkého úseku upraví samočinně.
Udaj v km
(míle)

Dojezd do 50 km
Jekmile zásoba paliva stačí na méně jak 50
km, rozbliká se tento údaj na sipleji automaticky. Tlačítko S není nutno stisknout.

Stopky
Tosknutím tlačítka R se cyklicky přepíná:

Vulbou jnného údaje se blikání vypne. Při
přerušení jízdy se „Dojezd“ automaticky znovu
zobrazí.

Vypnutím zapalování se stopky zastaví a
rozběhnout se opět při novém zapnutí.

Údaj v km
(míle)

nulování – start – stopnutí – nulování …

Venkovní teplota
Pokles se zobrazí okamžitě, zvýšení s určitou
prodlevou. Při zapnutém zapalování se tento
údaj zobrazuje automaticky.
Pozor: při venkovní teplotě několik málo stupňů
na 0 °C vzniká nebezpečí tvorby náledí.
Při poklesu venkovní teploty pod 3 °C se údaj
rozbliká automaticky. Vypne se volbou jiné
funkce. Při teplotě pod –5 °C nebliká.
Údaj ve °C
(°F)
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Radiopřijímač *
Obsluha radiopřijímače je popsána v přiloženém návodu k použití.
Stupnice radiopřijímače se zobrazí na trojitém
nebo vícefunkčním displeji.
Při příjmu v pásmu VKV dochází k rozdílům
proti příjmu na domácím radiopřijímači.
Velmi krátké vlny se stejně jako světlo šíří
přímočaře. Jejich dosah jen trochu přesahuje
přímou viditelnost na stožár vysílače. S ohledem na to, že automobilové přijímače mají
anténu umístněnou nízko u země, nelze zaručit
takovou kvalitu příjmu, jako na anténu položenou výše.
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Pohybem vozidla dochází ke změně napětí na
anténě hlavně kvůli:

§
§
§

změne viditelnosti vysílače
směšování příjmu přímých i odražených
vln
stínění

Při rušení příjmu šumy, jeho zkreslení nebo při
úplném zaniknutí signálu se doporučuje přeladit na silnější vysílač VKV.

Radiopřijímač se obsluhuje podle přiloženého
navodu k použití.

Mobilní telefony a vysílačky
Přístroje se zabudovanými anténami by mohly
při provozu uvnitř vozidla díky vysokofrekvenční energii vysílačů způsobit funkční poruchy
elektroniky vozidla.
Proto je nutno tyto přístroje provozovat ve
vozidle pouze s venkovními anténami.
Při provozu se nesmí překročit následující
vysílací výkony:

Dálkové ovládání radiopřijímače *
tlačítky na volantu
4
dopředné vyhledávání vysílačů

3
ð

+
−
o

zpětné vyhledávání vysílačů
při zapnutém radiopřijímači – vyvolání
vysílaču uložených v paměti, při CD–
přehrávači * nové přehrání vloženého
CD–disku
zvýšení hlasitosti
snížení hlasitosti
přepínání mezi rádiem, kazetovým
přehrávačem a přehrávačem CD–disků
*

pásmo
KV do 50MHz
8m
4m
2m
70 cm
C–síť
D–síť
E–síť

maximální výkon
50 W
20 W
20 W
50 W
50 W
25 W
20 W
10 W

Dodatečné osazení mobilních telefonů nebo
vysílaček si dávejte dělat v autorizovaném
servisu Opel.
Zásuvka pro příslušenství – str. 59
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Prvky karoserie

Osvětlený klíček *

Dětská pojistka

Rozsvítí se po stisknutí symbolu. Při slábnutí
světla se po otevření krytu vymění napájecí
článek.

Knoflík zámku zadních dveří se otočí spínacím
klíčkem ze svislé polohy doprava. Pokud nemají zadní dveře stisknuté zajišťovací tlačítko,
nejdou otevřít zevnitř, ale pouze zvenčí.

Při likvidaci vybitých článků je třeba dbát na
životní prostředí.
Náhradní klíčky
Bezvadné fungování elektronické závory je
nutno zaručit jedině náhradními klíčky objednanými v autorizovaném servise Opel. Vyvarujete se tak zbytečným nákladům a případným
obtížím, ke kterým by mohlo dojít při vyřizování
pojistné události a uplatňování vzniklé škody.
Náhradní klíčky je třeba mít uschovány na
bezpečném místě.
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Zajištění dveří
Zevnitř se zajistí stisknutím zajišťovacího
tlačítka.
Na otevřených dveřích u řidiče se tlačítko nedá
stisknout. Tím je vozidlo chráněno proti neúmyslnému zablokování.

Elektronická závora *
chrání vozidlo před krádeží elektonickým
zablokováním spouštěče.
Zapnutí: po vypnutí motoru se klíčkem otočí do
polohy l
Vypnutí: klíčkem se otočí do polohy II. Tím se
zapne zapalování a motor je možno
nastartovat.
Jiným způsobem nelze závoru vypnout, proto
je nutno mít na bezpečném místě uschovaný
náhradní klíček!

Při zapnutém zapalování se na krátkou dobu
rozsvítí kontrolka elektroniky motoru. To neplatí pro motory naftové. Pokud začne při
zapnutém zapalování tato kontrolka blikat, má
systém poruchu a motor nepůjde spustit.

§
§
§

klíčkem se otočí na l
dvě sekundy se počká
spouštění se opakuje

Elektronická závora nezajišťuje dveře. Ty je
potřeba při opuštění vozidla zajistit samostatně
a zapnout výstražný systém proti krádeži *.
Každé vozidlo s elektronickou závorou je vybaveno kartou vozidla, která obsahuje všechny
potřebné údaje. Proto nesmí být uložena ve
vozidle.
Kartu budete potřebovat při objednávání oprav
v autorizovaném servisu Opel.

Pokud bude kontrolka blikat dále, je třeba se
obrátit na autorizovaný servis Opel. Pokud
bude kontrolní svítilna elektroniky motoru po
jeho spuštění svítit nepřerušovaně, je porucha
v systému elektroniky motoru – viz str. 24.
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Zapnutí mechanického zajištění proti krádeži:
Nejpozději deset sekund po centrálním zamčení se ještě jednou stiskne tlačítko x. Na ovladači se krátce rozsvítí červená dioda.
Při tom se:
–
–

zablokují závory všech dveří proti otevření
viz str. 45
zapne poplašný systém proti krádeži *
viz str. 48

Vypnutí

Dálkový ovladač
slouží pro
§ centrální zamykání
§ mechanické zajištění proti vloupání
§ vypnutí a zapnutí výstražného systému
proti krádeži *
Ovladač má dosah asi tři metry. Zastíněním
a odrazy vln se může ještě zhoršit. Při použití
se namíří na vozidlo.

O dálkový ovladač je třeba se pečlivě starat,
chránit jej před vlhkostí a vyhnout se
zbytečnému používání.

Při tom se:

Správné fungování je signalizováno červenou
diodou na ovladači a krátkým rozsvícením
blikačů.

–

Zajištění:

–

stiskne se tlačítko x. Na ovladači se krátce
rozsvítí červená dioda.

S ohledem na pohodlí se doporučuje tuto
jednotku při centrálním zamykání vždy používat.

Při tom se:

Doklady o úředním povolení jsou na str. 201

–

–

zavřou dveře, víko zavazadlového prostoru
a klapka nalévacího hrdla palivové nádrže,
vypne vnitřní osvětlení.

Z bezpečnostních důvodů nelze vozidlo takto
uzamknout, dokud je ve spínací skříňce zastrčený klíček zapalování.
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Stiskne se tlačítko o. Na ovladači se krátce
rozsvítí zelená dioda.

–

odjistí dveře, víko zavazadlového prostoru
a klapka nalévacího hrdla palivové nádrže
vypne poplašný systém proti krádeži *
viz str. 48
zapne vnitřní osvětlení.

Pokyny
Nereaguje-li centrální zamykání na dálkový
ovladač, mohou být příčiny následující:

§
§
§

Je vybitý článek v dálkovém ovladači.
Vyměnit.
Dálkový ovladač byl často po sobě zapínán a vypínán mimo dosah, např. ve velké
vzdálenosti od vozidla. V takovém případě
je třeba jej znovu naprogramovat.
Signál dálkového ovladače je rušen
signálem silnějšího vnějšího zdroje.

Centrální zamykání se odjistí klíčkem k vozidlu
podle postupu na následujících stránkách.
Výměna článku v dálkovém ovladači

Programování dálkového ovladače

Pokud se zmenší dosah dálkového ovladače,
je třeba ihned vyměnit článek.

Při poruše fungování se ovladač znovu
naprogramuje.

Otevře se víčko na spodní straně ovladače
a šroubovákem se podle obrázku odklopí držák
článku. Článek se vymění. Pozor na správnou
polaritu. Nasadí se držák, který musí slyšitelně
zaklapnout.

§

Článek je nutno vyměnit do tří minut. Jinak je
nutno dálkové ovládání znovu naprogramovat.

§
§

Zapne se zapalování. Systém je na 30
sekund v programovacím režimu.
Na dálkovém ovladači se krátce stiskne
tlačítko x. Musí se udělat uvnitř vozidla.
Správné naprogramování se potvrdí jedním zamknutím a odemknutím centrálního
zamykání.

Při likvidaci článků dbejte na ochranu životního
prostředí.
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Na otevřených dveřích u řidiče se zajišťovací
tlačítko nedá stisknout, aby se vozidlo nechtěně nezablokovalo.
Pokud nebudou při centrálním zamykání dveře
u řidiče řádně zavřeny, centrální zámek se
ihned otevře.
Pokud se při nehodě nevypne zapalování,
centrálně zajištěné dveře se samočinně odblokují, aby do vozidla mohla pomoc zvenčí.
Při přetížení častým uváděním do chodu na
krátké vzdálenosti se napájení systému přeruší
zhruba na 30 sekund.

Centrální zamykání
zajišťuje dveře, víko zavazadlového prostoru
a závěr palivové nádrže.
Zajištění:
na dálkovém ovladači se stiskne x
nebo
se otočí klíčkem v zámku dveří u řidiče dozadu, klíček se dá zpět do svislé polohy a vytáhne. Případně se na těchto dveřích stiskne
zajišťovací tlačítko.
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Odjištění:
stiskne se tlačítko o na dálkovém ovladači
nebo
se otočí klíčkem v zámku dveří u řidiče dopředu, klíček se dá zpět do svislé polohy a vytáhne se. Případně se na těchto dveřích vytáhne
zajišťovací tlačítko.

Elektricky ovládaná okna * a střešní okno
s elektrickým pohonem * je možno zavřít zvenčí tak, že se klíček přidrží v zavírací poloze do
doby, než se všechno uzavře.

Mechanické zajištění proti krádeži
Zajištění:
Všechny dveře musí být zavřeny. Najpozději
do 10 sekund po centrálním zamčení se na
dálkovém ovladači ještě jednous stiskne tlačítko x
nebo
nejpozději do 10 sekund po zamčení se klíčkem v zámku dveří řidiče jesště jednou otočí
dozadu, potom se klíček dá zpět do svislé
polohy a vytáhne ze zámku.
Tím se zablokují zajišťovací tlačítka všech
dveří proti vytžení.

Odjištění:
Na dálkovém ovladači se stiskne tlačítko o
nebo
se klíčkem v zámku dveří u řidiče otočí dopředu, potom se klíček dá zpět do svislé polohy
a vytáhne se ze zámku.
Odjištění vozidla jinými prostředky není možné
. Proto je potřeba mít na bezpečném místě
uschován náhradní klíček.

Manuální obsluha při výpadku
centrálního zamykání
např. při vybití akumulátoru vozidla
A = odjištění
Klíčkem v zámku dveří u řidiče se otočí
přes tlakový bod dopředu až na doraz.
Potom se klíček otočí zpět do svislé polohy, vytáhne se a nadzdvihne klika dveří.
Vnitřní zajišťovací tlačítka se nevysunou.
B = zajištění
Klíčkem se v zámku zavřených dveří u řidiče otočí přes tlakový bod dozadu až na
doraz. Potom se klíček vrátí zpět do svislé
polohy.

Dveře nezajišťujte, pokud jsou ve vozidle
nějaké osoby! Odjištění zevnitř není možné.
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Otevřené víko zavazadlového prostoru
nebo zadní čelní dveře
Otevřeným zavazadlovým prostorem se mohou
do vozidla dostat jedovaté výfukové plyny.
Kromě toho je poznávací značka dobře čitelná
a předpisově osvětlená pouze pokud je víko
nebo dveře zavřené. Proto je nepřípustné jezdit s otevřeným víkem nebo dveřmi.
Dodatečně osazené příslušenství může zvýšit
hmotnost víka zavazadlového prostoru nebo
zadních čelních dveří, takže nemusí držet otevřené. Totéž platí o přílišném sklonu vozidla,
kdy předek vozu míří do kopce.
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Otevření klapky nádrže na palivo při
výpadku centrálního zamykání

Víko zavazadlového prostoru,
zadní čelní dveře

Otevře se víko zavazadlového prostoru
nebo zadní čelní dveře. Odtáhne se výplň
na pravé stěně zavazadlového prostoru.
Táhlo klapky ze ovládacím motorkem se
rukou přesune dozadu – viz šipka
v obrázku. Víčko se dá nyní otevřít.

Zajištěno: štěrbina v zámku je ve svislé poloze
Odjištěno: štěrbina v zámku je ve vodorovné
poloze
Víko se otevírá stisknutím tlačítka zámku.

Centrální zamykání zavazadlového prostoru
Za zadního zámku se nedá centrální zamykání
ani mechanické zajištění proti krádeži ovládat.
Vodorovná poloha štěrbiny tlačítka zámku:

Odjištění víka zavazadlového prostoru při
centrálně zamčených dveřích:
klíčkem se v zámku otočí ze svislé nebo
vodorovné polohy vpravo až na doraz. Aby se
víko nezamklo, je nutno nechat klíček v zámku.

Po zavření víka zavazadlového prostoru nebo
zadních dveří a otoční klíčku do vodorovné
nebo svislé polohy je víko opět zajištěno.

zavazadlový prostor se zajišťuje a odjišťuje
dálkovým ovladačem nebo klíčkem z dveří
řidiče.
Svisla poloha štěrbiny tlačítka zámku:
prostor zůstane zajištěný i při odjištění ostatních částí vozidla dálkovým ovladačem nebo
klíčkem v zámku dveří řidiče. Volí se, pokud
má zavazadlový prostor zůstat stále zajištěný.
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Výstražný systém proti krádeži
zabezpečuje:
– dveře, víko zavazadlového prostoru,
– kapotu motoru,
– interiér vozidla,
– radiopřijímač,
– zapalovací obvody zajišťovacího systému
Zapnutí:
Po zavření všech dveří se nejpozději do 10
sekund ještě jednou stiskne tlačítko x na
dálkovém ovladači
nebo
nejpozději 10 sekund po zamčení se klíčkem
v zámku dveří u řidiče ještě jednou otočí
dozadu, potom se klíček dá zpět do svislé
polohy a vytáhne ze zámku.
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Vypnutí:
Na dálkovém ovladači se stiskne tlačítko o
nebo
se klíčkem v zámku dveří u řidiče otočí
dopředu, potom se klíček dá zpět do svislé
polohy a vytá-hne se ze zámku.

Dioda LED
během prvních deseti sekund:
svítí
= test, zapínací prodleva
bliká
= otevřené dveře, zavazadlový
prostor nebo systémová
chyba

Zabudovaná diagnostika
Výstražný systém se po zapojení během 10
sekund sám otestuje.
Při zjištění závady se během prvních 10
sekund rozbliká dioda v tlačítku€(((. V takovém
případě je třeba vyhledat autorizovaný servis
Opel, kde bude díky zabudované diagnostice
rychle odstraněna.

Po cca 10 sekundách:
bliká
= systém je zapnutý
svítí cca 1s
= vypínání systému

Poplach
U zapnutého výstražného systému
vybaveného ultrazvukovým čidlem se poplach
vyvolává max. třikrát, při jiných typech čidel
není počet omezen.
Poplach je signalizoán:
– akusticky houkačkou 30 sekund a
– opticky výstražnými blikači 5 minut 1)
Poplach se přeruší vypnutím výstražného
systému.

Zabezpečení vozidla s ostrahou vnitřku
– zavřou se okna, střešní okno *, dveřem
zavazadlový prostor a kapota motoru,
– zapne se systém. Aktivace systému je
signalizována nepřerušovaným světlem
diody po doby cca 10 sekund. Dále až do
vypnutí dioda bliká.
Zabezpečení vozidla bez ostrahy vnitřku
– zavře se zavazadlový prostor a kapota
motoru,
– stiskne se tlačítko€((( , dioda bude blikat
max. 10 sekund,
– zavřou se dveře,
– zapne se systém. Dioda se rozsvítí. Po
deseti sekundách je vozidlo krome vnitřku
zajištěno
a dioda až do vypnutí ostrahy bliká.

Využije se např. zůstanou-li uvnitř vozidla
zvířata.
Otevření a uzavření zavazadlového prostoru
zajištěného vozidla
– Otevření: klíčkem se otočí vpravo až na
doraz.
– Zavazadlový prostor se otevře a zase zavře,
– uzavření: klíčkem se otočí zpět do předchozí
polohy. Po cca 10 sekundách je vozidlo opět
zajištěno.

1)

Předpisy některých zemí upravují poplašnou
signalizaci odlišně
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Rozšíření zavazadlového prostoru
sedan
Přeprava dlouhých předmětů
Zajišťovacím kolíkem krytu za loketní opěrkou
se otočí doleva o 90° (viz obr. 5630 J).
Opěra se sklopí na sedadlo a za rukojeť se
sklopí i její zadní kryt.
Obou zadních krajních sedadel se může dál
používat.

nebo:
se po stisknutí pojistek vytáhnou opěrky hlavy
zadních krajních sedadel * x – viz str. 56.
Zadní prostřední opěrka * se po stisknutí
pérové pojistky zasune úplně dolů – viz str. 56.
Zámky bezpečnostních pásů se zavěsí na
opěradla.
Odjistí se opěradla zadních sedadel otočením
zajišťovacích knoflíků doleva o 90° na jejich
zadní straně (viz obr. 5630J)
Tlačítkem se uvolní jedno nebo dvě zadní
opěradla a podle potřeby se sklopí na zadní
sedadla.

nebo:
se po stisknutí pérových pojistek vytáhnou
opěrky hlavy zadních krajních sedadel * – viz
str. 56. Zadní prostřední opěrka * se po stisknutí pérové pojistky zasune úplně dolů (viz
str. 56)
Zámky bezpečnostních pásů se zavěsí na
opěradla.
Vyklopí se jeden nebo oba zadní sedáky.
Otočením zajišťovacích knoflíků doleva o 90°
se odjistí opěradla zadních sedadel (viz obr.
5630J)
Jedno nebo dvě zadní opěradla se podle
potřeby sklopí dopředu.
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Postavení zadních opěradel

Přeprava vysokých předmětů

Zajištění opěradel zadních sedadel

Při zpětném vyklápění je třeba dát si pozor,
aby se za opěradla nezachytily bezpečnostní
pásy.

5-dvéřová limuzína:

brání neoprávněnému vniknutí do zavazadlového prostoru z prostoru pro cestující.

Po přiklopení musí západky opěradel i kryt za
střední loketní opěrkou slyšitelně zaklapnout.
Po přiklopení se otočením zajišťovacích
knoflíků vpravo o 90° podle obr. 5630J opět
zabezpečí zadní opěradla i kryt
zavazadlového prostoru.

kryt zavazadlového prostoru se zavěsí na
zadní čelní dveře *.
Kryt se vytáhne z postraních vodítek, složí se
a postaví se za opěradla.

Zajišťovací knoflíky jsou v zavazadlovém
prostoru na zadní stěně opěradel a na krytu
střední loketní opěrky. Při zabezpečování se
opěradla a kryt zaklapnou a knoflíky se otočí o
90° vpravo.

Pokyny k nakládání vozidla
viz str. 57.
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Rozšíření zavazadlového prostoru
caravan
Prostřední loketní opěrka se sklopí na sedadlo
a za rukojeť se sklopí i její zadní kryt.
Obou zadních krajních sedadel se může dál
používat.

nebo:
se po stisknutí pérových pojistek vytáhnou
opěrky hlavy zadních krajních sedadel * – viz
str. 56. Zadní prostřední opěrka * se po
stisknutí pérové pojistky zasune úplně dolů –
viz str. 56.

nebo:
se po stisknutí pérových pojistek vytáhnou
opěrky hlavy zadních krajních sedadel * – viz
str. 56. Zadní prostřední opěrka * se po
stisknutí pérové jednotky zasune úplně dolů
(viz str. 56)

Zámky bezpečnostních pásů se zavěsí na
opěradla.

Zámky bezpečnostních pásů se zavěsí na opěradla. Bezpečnostní pásy krajních sedadel se
protáhnou oky na rámech dveří – viz str. 56.

Odjistí se jedno nebo obě opěradla zadních
sedadel a sklopí se na sedáky.
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Jedno nebo obě zadní sedadla se podle
pořeby sklopí na sedáky.

Postavení zadních opěradel
Při zpětném přiklápění opěradel je nutno pásy
krajních sedadel zavěsit do ok na rámu dveří,
aby se nepřiskříply.
Opěradla musí po postavení slyšitelně
zaklapnout.

Poličky v prostoru nákladu
jsou umístněny za opěradly zadních sedadel

a vpravo v podlaze.
V poličce vlevo ve výplni boku je lékárnička h
a výstražný trojúhelník ê. V odkládací poličce
v podlaze vlevo je nářadí k vozidlu – viz str.
146. Popis uložení náhradního kola je na str.
145.

Stejně tak i kryt za střední loketní opěrkou.
Pokyny k uložení nákladu
viz str. 57
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Bezpečnostní síť *
V rámu střechy jsou za opěradly předních nebo
zadních sedadel dva páry montážních otvorů
pro zavěšení záchytné bezpečnostní sítě.
Víčko otvoru se vyklopí klíčkem k zapalování.
Z jedněch zadních dveří se zavěsí síť a víčko
se opět zaklopí.
Při zavěšování sítě se sklopí obě části sedáku
zadního sedadla. Pásy záchytné sítě se zavěsí
do zářezů na spodní straně sedáků a napnou
se. Sedáky se dotlačí dopředu.

54

Při zavěšování sítě do zadních otvorů se
odklopí obě zadní opěradla. Pásy záchytné
sítě se upevní do ok v podlaze a napnou se.
Opěradla se přiklopí zpět a zaklapnou se.
Při odepínání sítě se povolí napínáky obou
přídržných pásků.
Přeprava osob za záchytnou sítí není
přípustná.

Uložení záchytné sítě
Stočená síť se uchytí do prohlubní vpravo a
vlevo mezi opěradlem a podběhem zadního
kola.

Kryt nákladového prostoru *

Vyjmutí krytu nákladového prostoru

Nasazení krytu nákladového prostoru

Při zavírání se kryt stáhne za rukojeť dozadu
až na doraz a zavěsí se do držáků.

1. Kryt se stáhne dopředu za opěradla
zadních sedadel.

Kryt se zpátky nasazuje v obráceném pořadí
popsaných úkonů. Je třeba dát pozor na řádné
nasazení vodicích pouzder.

Při otevírání se uvolní z držáků a stáhne
dopředu až za opěradla zadních sedadel.
Rukojeť se zavěsí nahoru na zadní příčku
krytu.

2. Stažený kryt se zasune do vodítek až na
doraz.

Na kryt není možno odkládat žádné těžké nebo
ostrohranné předměty.

3. Kryt se stiskne oběma rukama a stáhne se
ještě více dozadu proti tlaku pružin. Vytočí
se spolu s oběma vodicími pouzdry a vyjme se směrem dopředu.
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Záchytná oka *

Opěrky hlavy

Zadní prostřední opěrka

v zavazadlovém nebo nákladovém prostoru
slouží k zajištění dopravovaných předmětů
záchytnými pásy nebo k uchycení sítě * – viz
str. 54.

Při rozšiřování zavazadlového prostoru se
opěrky hlavy po stisknutí pojistných pérek
vytháhnou.

Při sklápění zadních opěradel je nutno zadní
prostřední opěrku po stisknutí pojistných pérek
zastrčit úplně dolů.
Pokud není obsazeno zadní prostřední sedadlo, je třeba jeho opěrku stáhnout z bezpečnostních důvodů dolů.
Při obsazeném prostředním sedadle se opěrka
vytáhne do prví nebo druhé polohy podle velikosti cestujícího.
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§ Na polici pod zadní okno a na přístrojovou

Pokyny k uložení nákladu

§ Těžké předměty se v nákladovém prostoru
ukládají co nejvíce dopředu až k opěradlům,
nebo případně až ke sklopeným zadním
sedadlům. Při ukládání předmětů na sebe se
těžší dávají co nejvíce dospodu. Volně ležící
předměty mohou být vymrštěny dopředu
značnou silou.
§ Těžké předměty je třeba uvázat
k zajišťovacím okům – viz str. 56. Při silném
brždění nebo při jízdě v zatáčkách by se
mohly posunout a nepříznivě tak ovlivnit
jízdní vlastnosti vozidla.

§ U sedanu je třeba volné předměty upevnit
záchytnou sítí – viz str. 54.
§ U karavanu je při přepravě volných předmětů
bezpodmínečně nutné natáhnout záchytnou
síť.
§ Při přepravě předmětů v zavazadlovém
prostoru musí být opěradla zadních sedadel
zajištěna podle popisu na str. 51.
§ Náklad by neměl přečnívat přes horní hranu
opěradel nebo při sklopených zadních
sedadlech přes horní hranu opěradel předních sedadel.

desku nelze odkládat žádné předměty.
Odrážejí se ve skle, brání výhledu a při
náhlém zabrzdění mohou být značnou silou
vymrštěny do prostoru pro cestující.
§ V dosahu bezpečnostního vaku se rovněž
nesmí odkládat žádné předměty. Při uvolnění
vaku by mohly poranit osoby ve vozidle.
§ Při přepravě neskladných předmětů nelze
jezdit s otevřeným nebo pootevřeným víkem
zavazadlového prostoru nebo zadními čelními dveřmi. Jednak by mohly do vozidla
vnikat jedovaté výfukové plyny a jednak by
nebyla dobře čitelná o osvětlená poznávací
značka.
§ Při jízdě s nákladem na střeše (viz str.112)
se zvyšuje boční citlivost vozidla na vítr i jeho
těžište a tím se zhoršují jízdní vlastnosti
vozidla
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Mechanická vzpěra
Kapota se v otevřené poloze zajistí vzpěrou
uloženou napříč nad mřížkou chladiče. Opěra
se zasune do plastového zářezu na spodní
hraně kapoty.
Před zavřením kapoty se vzpěra dobře zatlačí
do lůžka. Pokud kapota nezaskočí, je třeba
postup opakovat.
Po zavření se zatažením za přední hranu
kapoty překontroluje správné uzavření kapoty.
Pokud kapota pevně nedrží, postup se
opakuje.
Kapota motoru
Zámek kapoty se uvolní zatažením za páčku
umístněnou na vnější straně u řidiče pod přístrojovou deskou. Kapota odskočí a trochu se
pootevře. Páčka se zasune zpět do výchozí
polohy.

58

Při pohledu zepředu je zhruba na šířku dlaně
od středu na spodní hraně kapoty pojistný
háček, který se přitáhne a kapota se otevře.

Pneumatická vzpěra
Tato vzpěra zajistí otevřenou kapotu automaticky. Při zavírání se kapota nechá zapadnout do zámku.
Po zavření se zatažením za přední hranu
kapoty překontroluje správné uzavření kapoty.
Pokud kapota pevně nedrží, postup se opakuje.

Zásuvka pro elektrické příslušenství
Zásuvky zapalovače je možno při zapnutém
zapalování využít pro elektrické příslušenství.
Při vypnutém zapalovaní by se vybíjel akumulátor.
Maximální příkon připojeného zařízení nesmí
překročit 240W.
Do zásuvky nelze zapojovat žádné zdroje
proudu, jako např. nabíječky nebo
akumulátory.

Zapalovač cigaret
Zapalovač funguje při zapnutém zapalování.
Stisknutím se začne nahřívat. Po nažhavení
spirály se samočinně vypne a vytáhne.

Elektromagnetická kompatibilita napojeného
elektrického příslušenství musí odpovídat DIN
VDE 40 839. Jinak může docházet k funkčním
poruchám vozidla.

Popelník

Podle provedení interiéru vozidla může být
zásuvka zakrytá.

je určen pouze na popel, nikoliv na hořlavé
odpadky.
Přední popelník
Kryt popelníku se otevírá po stisknutí
vyznačeného místa – viz obr. 6020 J.
Při vyprazdňování se vložka popelníku uchopí
za obě boční strany a vytíhne se.
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Zadní popelník

Popelník ve střední loketní opěrce.

Při otevírání se kryt skloní dozadu.

Otevře se po stisknutí označeného místa.

Pro vysypání se napůl otevře a vytáhne se za
víčko. Při tom se podle obrázku trochu skloní
dopředu.
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Při vyprazdňování se popelník otevře, stiskne
se pérko a popelník se vytáhne.
Při zasouvání se stiskne pérko, popelník se
nasadí a zaklapne.

Držák nápojů *
je umístněn pod přepínači topení.
Vyklopí se tlakem na vyznačené místo.
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Bezpečnost

Třístupňový bezpečnostní systém
má nasledující části:
§ tříbodové bezpečnostní pásy
§ předpínače bezpečnostních pásů na
předních sedadlech
§ bezpečnostní nafukovací vaky pro řidiče a
spolujezdce *
Podle stupně závažnosti dopravní nehody se
postupně aktivují tři stupně zádržného
systému:
§ začne fungovat blokovací automatika
bezpečnostních pásů, která zabrání jejich
dalšímu vytahování z navíječů a zadrží
cestující na sedadlech.
§ Stažení bezpečnostních pásů předních
sedadel dolů. Tímto bleskurychlým napnutím pásů mohou těla cestujících včas
reagovat na náhlé zpoždění vozidla. takže
se snížuje jejich zatížení.
§ Při těžkém čelním nárazu se dále uvolní
přední nafukovací vaky, kterými se pro
řidiče a spolujezdce na předním sedadle
vytvoří bezpečnostní polštář. Cestující na
předních sedadlech jsou dále chráněni při
bočním nárazu systémem bočních
nafukovacích vaků.
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Bezpečnostní vaky pouze dopňují tříbodové
bezpečnostní pásy a předpínače. Proto je
třeba mít bezpečnostní pásy vždy nasazané.
Jinak vám airbagy zlomí vaz.
Popis celého zádržného systému na dalších
stránkách si určitě přečtěte!

Bezpečnostní pásy
Pásy si zapínejte před každou jízdou,
v městském provozu a také na zadních
sedadlech.
Mohou vám zachránit život!
I nastávající maminky musí vždy jezdit
připoutány.
Cestující, kteří se na zadních sedadlech
nepřipoutají ohrožují při nehodě řidiče,
cestujícího na předním sedadle i sebe samé.
Bezpečnostní pásy jsou určeny vždy pouze pro
jednu osobu a nejsou vhodné pro děti do šesti
let.
Tříbodové bezpečnostní pásy
Pro děti do dvanácti let doporučujeme využívat
dětský zádržný systém (č. kat. 17 46) popsaný
na straně 73.

Vozidlo je vybaveno tříbodovými
bezpečnostními pásy s automaticky blokujícími
se navíječi. Při rovnoměrné rychlosti umožňují
volný pohyb cestujících, ale díky pružině navíječe dobře přiléhají.
Při větším zrychlení nebo zpoždění vozidla
v kterémkoli směru se pás bleskurychle
zablokuje. Tuto funkci nelze ověřovat vědomými pohyby těla.
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Použité předpínače je nutno dát vyměnit
v autorizovaném servise Opel. Předpínače
pásu jsou funkční jedině tehdy, když nesvítí
kontrolní svítilna předpínačů a na zámku pásů
není vidět uvolněnou žlutou značku.

Předpínače pásů
Bezpečnostní pásy předních sedadel jsou
vybaveny předpínači. Při čelním nárazu se
zamek pásu stáhne dolů a ramenní i bederní
část pásu se bleskurychle napne.

Vlastní bezpečnostní pásy si svou funkčnost
zachovávají i po využití předpínačů.

Použité předpínače
Při použití předpínačů se rosvítí kontrolní
svítilna předpínačů a kromě toho se tento stav
pozná podle uvolněné žluté značky na zámku
pásu.
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Důležité pokyny

§

§

§

§
§

Kontrolní svítilna předpínačů
bezpečnostních pásů

V dosahu předpínačů bezpečnostních
pásů není přípustné umisťovat příslušenství, které není určeno pro daný typ
vozidla nebo odkládat jiné předměty. Při
aktivaci předpínačů by mohlo dojít k poranění.
Na jednotlivých součástech předpínačů
není přípustné provádět jakékoliv změny.
Při nekvalifikovaném zásahu mohou předpínače explodovat a způsobit poranění.
Řídící elektronika předpínačů
bezpečnostních pásů a bezpečnostních
nafukovacích vaků je umístněna ve
středové konzole. S ohledem na možné
funkční poruchy nesmí být v tomto prostoru umistňovány žádné magnetické
předměty.

§

Demontáž předních sedadel může
provádět pouze autorizovaný servis Opel.
Předpínače pásů je možno využít pouze
jednou. Potom je nutno je nechat vyměnit
v autorizovaném servise Opel.
Při likvidaci vozidla nebo jednotlivých
součástí předpínačů je nutno dodržet
bezpečnostní předpisy společnosti Opel.
Proto je potřeba tyto činnosti zajistit
výlučně prostřednictvím autorizovaného
servisu Opel.

Stav předpínačů je sledován elektronikou
vozidla a signalizován na přístrojové desce
kontrolní svítilnou. Se zapnutím zapalování se
svítilna cca na 4 sekundy rozsvítí. Pokud se
nerozsvítí, nezhasne po 4 sekundách nebo se
rozsvítí za jízdy, jsou vadné předpínače nebo
systém bezpečnostních nafukovacích vaků (viz
také
str. 71). V takovém případě nejsou vaky funkční a celý systém je nutno co nejříve nechat
prověřit v autorizovaném servise Opel.
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Obsluha pásů
Zapnutí
Pás se rovnoměrně vytáhne z navíječe a přetáhne nezkroucený přes trup.
Jazyk závěrné spony se zaklapne do zámku.
Opěradlo sedadla nesmí být příliš odkloněno
dozadu. Doporučuje se odklon 25°. Bederní
část pásu musí přiléhat nezkroucená k tělu. Za
jízdy je potřeba občas upravit napnutí
ramenního pásu popotažením.
Tříbodový bezpečnostní pás na zadním
prostředním sedadle *
Pás se dá zapnout do zámku jedině tehdy,
když jsou správně zajištěná opěradla zadních
sedadel.
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Zvláště u těhotných žen musí bederní část
pásu procházet co nejníže, aby nevyvíjel
nepříznivé tlaky na spodní část břicha.
Správnému přilehnutí pásů brání volný oděv.
Pás nesmí přecházet přes tvrdé nebo křehké
předměty v kapsách, např. kuličková pera nebo
brýle. Mohlo by dojít k druhotným poraněním.
Rovněž není možno zastrkovat za pás jakékoliv předměty, jako např. kabelky, tašky apod.

Seřízení výšky horního úchytu pásu
–
–
–
–
–

úprava se neprovádí za jízdy,
pás se trochu povytáhne,
stlačí se tlačítko nebo vysune kryt, u
zadních pásů se kryt stiskne,
nastaví se výška,
kryt se nechá slyšitelně zaklapnout.

Výška úchytu se musí nastavit tak, aby
ramenní pás přecházel přes rameno. Nesmí jít
přes krk nebo nadloktí.

Přezkoušení pásů
Všechny části sysému bezpečnostních pásů je
nutno dát čas od času přezkoušet a dát poškozené díly vyměnit. po dopravní nehodě je nutno vyměnit natažené pásy a použité předpínače.
Jakékoliv změny na pásech, jejich úchytech,
automatických navíječích a zámcích jsou
nepřípustné.
Rovněž je nutno se vyvarovat poškození nebo
proděravění vlastních pásů ostrými předměty.
Péče o pásy
Odepnutí pásů

Bederní pás *

Pás se uvolní stisknutím červeného tlačítka na
zámku. Samočinně se navine.

prostředního zadního sedadla – při seřizování
délky středního pásu se stiskne nahoře přezka
zámku.

Pásy je nutno udržovat suché a čisté.
Čistí se pouze vlažnou vodou nebo mírně
koncentrovaným mýdlovým roztokem.
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Nárazové zatížení a otevření předního bezpečnostního vaku závisí na rychlosti, směru
pohybu a deformačních vlastnostech vozidla
nebo překážky. Proto nutnost otevření vaku
nelze měřit rozsahem poškození vozidla a
z toho plynoucí výši nákladů na opravu.
Při uvolnění se přední vaky naplní plynem
během několika milisekund a vytvoří bezpečnostní polštář před řidičem a spolujezdcem.
Utlumí dopředný pohyb cestujících na předních
sedadlech a výrazně sníží nebezpečí poranění
horní části trupu a hlavy.

Bezpečnostní nafukovací vaky *
Přední bezpečnostní vaky
Systém předních vaků je na volantu a nad
odkládací skříňkou * vyznačen nadpisem
„Airbag“.
Sestává se z následujících částí:
§ vak a plnící zařízení ve volantu a
v přístrojové desce u spolujezdce
§ řídící jednotka s nárazovým čidlem
§ kontrolní svítilna v přístrojové desce.
Přední bezpečnostní vak se uvolní:
§ při určitém stupni nárazového zatížení
§ podle druhu dopravní nehody
§ v rozsahu výseče účinného působení
§ nezávisle na systému bočních vaků

68

Příklady:
§ Při nárazu na nepoddajnou překážku se
přední bezpečnostní vak uvolní už při nižší
rychlosti vozidla.
§ Při nárazu na poddajnou překážku – např.
jiné vozidlo – se vaky uvolní teprve při
vyšší rychlosti.

Výhled z vozidla se neomezí. Jak rychle se
vaky naplní, tak se stejně rychle vyprázdní
a cestující to během nehody často ani nezpozorují.

Proto je vždy nutno mít nasazené bezpečnostní pásy. Přední vaky celý zádržný systém
vozidla pouze zdokonalují. Kdo si nezapne
bezpečnostní pásy, riskuje při nehodě těžká
poranění nebo usmrcení.
Pásy pomáhají udržovat cestijící na sedadlech
ve správné poloze a to je nezbytné k tomu, aby
byli při dopravní nehodě účinně chráneni systémem předních bezpečnostních vaků.

Optimální ochrana systémem předního
bezpečnostního vaku je zajištěna při správném
nastavení sedadel, opěradel a opěrky hlavy .
Sedadlo řidiče musí být upraveno tak, aby při
vzpřímené postavě spočívaly lehce ohnuré
ruce na horní příčce volantu. Sedadlo spolujezdce by mělo být co nejvíce odtažené a mělo
by mít co nejméně odkloněné opěradlo. Hlavu,
ruce nebo nohy nelze opírat o kryty systému
bezpečnost-ního vaku.

Přední vaky se neuvolní v následujících
případech:
§ vypnuté zapalování
§ lehčí čelní nárazy
§ převrácení vozidla
§ boční a zadní nárazy
Jsou to případy, kdy by ochrana castujících
nebyla účinná.

Tříbodové bezpečnostní pásy musí být řádně
nasazeny – viz str. 66.
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Boční bezpečnostní vaky
Systém bočních bezpečnostních nafukovacích
vaků je označen nápisy „Airbag“ na vnějších
stranách opěradel předních sedadel.
Systém předních bezpečnostních vaků má
následující součásti:
§ po jednom vaku s plnícím zařízením
v opěradlech sedadel řidiče a spolujezdce,
§ řídící elektronika,
§ nárazová čidla v předních dveřích,
§ kontrolní svítilna v přístrojové desce.

Boční bezpečnostní vaky se uvolní:
§ od určitého stupně nárazového zatížení
§ podle druhu nárazu
§ v rozsahu výseče účinného působení
podle obrázku
§ nezávisle na systému předních vaků
Nárazové zatižení a otevření bočního bezpečnostního vaku závisí na rychlosti, směru pohybu a deformačních vlastnostech vozidla nebo
překážky. Proto nutnost otevření vaku nelze
měřit rozsahem poškození vozidla a z toho
plynoucí výši nákladů na opravu.
Při uvolnění se boční vak naplní plynem
během několika milisekund a vytvoří se v okolí
příslušných předních dveří bezpečnostní polštář pro řidiče nebo spolujezdce. Tím se při bočním nárazu sníží nebezpečí poranění horní
části těla.
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V prostoru mezi opěradly a karosérií nesmí být
žádné předměty jako např. oblečení. Hlavu,
tělo, ruce nebo nohy nelze opírat o kryty systému bezpečnostních vaků.
Tříbodové bezpečnostní pásy musí být řádně
nasazeny – viz str. 66.
Přední vaky se neuvolní v následujících
případech:
§ vypnuté zapalování
§ přední náraz
§ převrácení vozidla
§ zadní náraz
§ boční náraz mimo oblast působnosti

Kontrolka bezpečnostního vaku
Systémy předních a bočních bezpečnostních *
vaků jsou spolu s předpínači bezpečnostních
pásů řízeny elektronicky. Fungování systému
je signalizováno kontrolní svítilnou na přístrojové desce. Se zapnutým zapalováním se
kontrolna na cca 4 sekundy rozsvítí. Pokud se
nerozsvítí, po č sekundách nezhasne nebo
začne svítít během jízdy, signalizuje závadu
v systému bezpečnost-ních vaků nebo předpínačů pásů – viz také str. 64, 65. Za tohoto
stavu by v případě nehody systémy vaků ani
předpínačů nefungovaly. Zádržné systémy je
nutno urychleně nechat přezkoušet v autorizovaném servise Opel.

Důležité pokyny
§ V dosahu bezpečnostních vaků není přípustné umisťovat příslušenství, které není
určeno pro daný typ vozidla, ani odkládat
nějaké předměty. Při aktivaci vaků by
došlo k poranění.
§ Na přední sedadla je možno použít pouze
potahy, které jsou povoleny pro vůz Vectra
s nočními vaky.Při nasazování potahů se
musí dávat pozor na to, aby se nezakryly
jednotky bezpečnostních vaků na vnější
straně opěradla.
§ Není přípustné provádět jakékoli změny na
jednotlivých součástech systému vaků. Při
nekvalifikovaném zásahu by mohly explodovat a způsobit zranění.
§ Řídící elektronika bezp. nafukovacích
vaků a předpínačů bezp. pásů je ve
střední konzoli. Kvůli možným funkčním
poruchám se nesmí v tomto prostoru
odkládat žádné magnetické předměty.
§ Demontáž volantu, přístrojové desky, výplní předních dveří a předních sedadel
může provádět pouze autorizovaný servis
Opel.

§

§
§
§
§

Bezpečnostní vaky se uvolňují na sobě
nezávisle podle druhu nehody od určitého
stupně nárazového zatížení. Přední bezpečnostní vaky řidiče a spolujezdce * se
uvedou do chodu vždy společně, boční
podle toho, na kterou stranu vozidlo
narazí.
Každý vak je možno použít pouze jednou.
Potom je bezpodmínečně nutno jej nechat
vyměnit v autorizovaném servise Opel.
Volant, přístrojovou desku a opěradla
předních sedadel nelze v místech vaků
polepovat nebo potahovat jinými materiály.
Všechna uvedená zařízení se dají čistit
pouze suchou látkou nebo navlhčenou
čistidlem na interiéry Opel. Nelze používat
žádná agresivní čistidla.
Při likvidaci vozidla nebo jednotlivých součástí systému bezpečnostních vaků je
nutno dodržet bezpečnostní předpisy společnosti Opel. Proto je třeba tyto činnosti
zajišťovat výlučně prostřednictvím autorizovaného servisu Opel.
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Provedení s bezpečnostním vakem pro
spolujezdce se pozná podle nápisu „Airbag“
unístěného nad odkládací skříňkou a na boku
přístrojové desky. Tam je nápis vidět při
otevřených dveřích spolujezdce.
U vozidel s bočním bezpečnostním vakem *
nelze na přední sedadlo spolujezdce dětskou
nebo kojeneckou sedačku osazovat vůbec.
Provedení s bočním bezpečnostním vakem se
pozná podle nápisu „Airbag“ umístěném na
vnější straně předních opěradel.

Použití dětského zádržného systému * ve
vozidlech s bezpečnostními vaky pro
spolujezdce *
Ve vozdilech s bezpečnostním vakem * pro
spolujezdce bez bočního vaku * nelze na
přední sedadlo osazovat kojenecké nebo
dětské sedačky 1. stupně obrácené proti
směru jízdy – viz následující strany. Dětské
sedačky 2. a 3. stupně osazované po směru
jízdy se mohou na sedadlo dát, pokud bude
zcela odtažené dozadu.

72

Dětský zádržný systém Opel *
se sestává z:
– kojenecké sedačky
– dětské sedačky rozdělené do tří stupňů
podle velikosti dítěte
Potahy kojenecké i dětské sedačky se dají
prát.
Systém se do vozidla uchycuje standardním
tříbodovým bezpečnostním pásem. Při uchycení dětské sedačky 1. stupně na přední
sedadlo je nutno navíc použít přídavný pás *,
který se s ní dodává.
Na polici před zadním sklem nelze odkládat
žádné předměty. Při náhlém zabrzdění by se
mohly vymrštit a dítě poranit.
Při osazování a údržbě systému je nutno dodržovat i pokyny uvedené v návodu k použití
dodávaném s ním.

Použití dětského zádržného systému * ve
vozidlech s bezpečnostními vaky pro
spolujezdce *
Ve vozidlech s předním vakem pro spolujezdce
* nevybavených bočním vakem * nelze na toto
přední sedadlo osazovat kojenecké a dětské
sedačky 1. stupně obrácené proti smětu jízdy.
Dětské sedačky 2. a 3. stupně osazované ve
směru jízdy se mohou na toto sedadlo dát,
pokud bude zcela odtažené dozadu.

U vozidel s bočním bezpečnostním vakem *
nelze na přední sedadlo spolujezdce dětskou
nebo kojeneckou sedačku osazovat vůbec.
Provedení s bočním bezpečnostním vakem se
pozná podle nápisu „Airbag“ umístěném na
vnější straně předních opěradel.

Provedení s bezpečnostním vakem pro
spolujezdce se pozná podle nápisu „Airbag“
umistěného nad odkládací skříňkou a na boku
přístrojové desky. Tam je nápis vidět při
otevřených dveřích spolujezdce.
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Dětský zádržný systém Opel
kojenecká sedačka *
je určena pro děti ve stáří do deseti měsíců
nebo pro děti o hmotnosti do deseti kilogramů.
U vozidel s předním * nebo bočním * vakem
pro spolujezdce se tato sedačka nesmí na
sedadlo spolujezdce osazovat. Musí se osadit
na zadní sedadlo.
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Dítě se posadí do sedačky.
Oba ramenní pásy sedačky se propojí podle
obrázku a zaklapnou do zámku mezi nohama
dítěte.

Délku pásů a výšku jejich uchycení je možno
přizpůsobit velikosti dítěte:
délka se seřizuje tak, že se pásy sedačky potáhnou vzadu za opěradlem sedačky a zajistí
sponou.
Oba pásy sedačky musí pevně přiléhat k tělu,
ale nesmí škrtit.

Při seřízení výšky uchycení se oba ramenní
pásy sedačky vytáhnou ze štěrbin dozadu
a zasunou se do další štěrbiny podle potřeby.

Sklon kojenecké sedačky je možno nastavit do
dvou poloh. Po stisknutí obou tlačítek, značených na obrázku šipkami, se sklon upraví tak,
aby byl sedák vodorovně. Nosný třmen kojenecké sedačky se postaví a sedačka se i se
zapnutým dítětem dá na sedadlo zády proti
smětu jízdy.

Vyklopí se spona na zadní straně kojenecké
sedačky. Ramenní část pásu sedadla se
protáhne za opěradlem sedačky otevřenou
sponou. Pás sedadla se napne a spona
uzavře.
Nosný třmen sedačky se uvolní stlačením dolů
a sklopí směrem k opěradlu sedadla.

U vozidel s předním bezpečnostním vakem pro
spolujezdce * nebo bočním vakem * se
kojenecká sedačka nesmí na přední sedadlo
osazovat.
Úchyt bezpečnostního pásu příslušného
sedadla se nastaví na nejnižší výšku.
Pás vozidla se vytáhne z navíječe a jeho
bederní část se protáhne oběma oky na
sedáku sedačky.
Jazyk pásu sedadla se zapne do zámku.
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Dětský zádržný systém
Opel dětská sedačka *
Jedná se o třístupňový představitelný systém
pro děti od narození do 12 let věku nebo do
hmotnosti 36 kg. Části pro 2. a 3. stupeň je
možno nakupovat odděleně.

1. stupeň – od narození do 15 kg
U vozidel s předním * nebo bočím * vakem pro
spolujezdce není dovoleno sedačku osazovat
na přední sedadlo. V takovém případě nusí
přijít na sedadlo zadní.
U vozidel nevybavených vaky pro spolujezdce
je povoleno sedačku 1. stupně osazovat pouze
na přední sedadlo spolujezdce zády ke smětu
jízdy.
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Před osazením sedačky do vozidla je třeba na
přední sedadlo upevnit přídržný pás dodávaný
se sedačkou. Sedadlo se odtáhne do střední
polohy a příchytné oko přídržného pásu se
zachytí zespodu doprostřed příčného nosníku
sedadla podle obrázku. Otvor oka se závitem
se dá na otvor v nosníku sedadla a zašroubuje
se do něj šroub dodávaný se sedaškou. Šroub
se pevně dotáhne nástřčkovým klíčem 10mm.
S ohledem na to, že montáž a demontáž
předního sedadla pro spolujezdce může
provádět jedině autorizovaný servis Opel,
doporučuje se pro využít jeho služeb i při
osazení přídavného pásu viz str. 64, 65

Výška usazení pásů sedačky se přizpůsobí
veliksoti postavy dítěte. Výplň na zadní straně
opěradla sedačky se odtáhne, svislé části pásů
sedačky se uvolní z kovové spony a vytáhnou
se ven. Zasunou se do štěrbin ve vyhovující
výšce, opět se zachytí do spony a výplň zadní
strany opěradla sedačky se zatlačí zpět.

Sedačka se dá přizpůsobit velikosti postavy
dítěte posunutím na rampě. Na její spodní
straně se povolí dva křídlové šrouby a sedačka
se přesune do jedné z dalších pří poloh.
Šrouby se zase utáhnou.

Bezpečnostní pás předního sedadla pro
spolujezdce se zapne do zámku.
Sedačka se dá zády ke směru jízdy na sedadlo. Bederní část pásu sedadla se protáhne
podle obrázku oky na obou stranách podnože
sedačky tak, aby pás procházel sedákem.
Bezpečnostní pás sedadla se pevně napne.
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Jazyk přídavného pásu chyceného na předním
sedadle se zapne do zámku na zadní straně
opěradla dětské sedačky.
U sedadel pro spolujezdce vybavených průběžným třmenem ovládání posunu sedadla je
třeba dbát na to, aby přídavný pás sedačky
procházel mezi třmenem a sedákem sedadla.
Jinak by se mohlo sedadlo nekontrolovatelně
posunout.
Přídavný příchytný pás se pevně napne.
Opěradlo sedačky musí doléhat na přístrojovou
desku.
Po každém posunutí předního sedadla nebo
sedačky je nutno přídavný příchytný pás opět
dotáhnout.
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Dítě se do sedačky posadí zády proti směru
jízdy.
Jazyky pásů sedačky se složí na sebe a
zapnou se do zámku.

Délka pásů sedačky se upraví přitažením nebo
povolením předního pásu. Po úpravě se opět
zapně kovová přeska.
Pásy sedačky musí pevně přiléhat k tělu, ale
nesmí škrtit.

2. stupeň – hmotnost od 10 do 25 kg

Přestavba 1. stupně na 2.

Osazuje se na zadní nebo přední sedadlo pro
spolujezdce, které se při montáži musí úplně
odtáhnout dozadu.

Sedačka se rozebere v opačném pořadí, než
byl sestavován stupěň první.

Odtáhne se polstrování na zadní straně
opěradla sedačky. Svislé pásy sedačky se
uvolní z kovové spony a oba se vytáhnou
z opěradla dopředu – viz obr. 6670 A, str. 77.

Převrátí se a šroubovákem se vyšroubují dva
šrouby na spodní straně rampy.

Z pásů se stáhnou zámky a pásy se úplně
vytáhnou ze sedáku.

Sedačka se stáhne dozadu.

Obě smyčky volných pásů se nasadí do kovové spony na zadní straně opěradla sedačky.

U vozidel vybavených bočním vakem * není
dovolené sedačku na přední sedadlo osazovat.
2. stupeň je možno zakoupit i jako samostatnou část dětského zádržného systému. Použití
je popsáno na str. 73 ve druhém sloupci.

Povolí se spona uprostřed spodní strany a
stáhne se ze smyčky pásu. Ze sedací plochy
se vytáhne zámek pásu.
Všechny díly se pečlivě uloží.

Sedačka se dá ve směru jízdy na přední nebo
zadní sedadlo. Přední sedadlo musí být při
montáži zcela odtaženo.
Uvolněná smyčka pásu sedačky se podle horního obrázku protlačí mezi sedákem a opěradlem sedadla.
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Smyčka pásu sedačky se protáhne za opěradlem sedadla až nahoru.

Úchyt bezpečnostního pásu vozidla se nastaví
do nejnižší výšky.

Odtáhne se polstrování zadní strany opěradla
sedačky, vyšroubuje se šroub a vytáhne se
černý pás se zámkem.

Dítě se posadí do sedačky.

Do myčky pásu protaženého za opěradlem
sedadla se navlékne šroub, který se zastrčí
zpět do sedačky a zašroubuje se.

Bederní část pásu vozidla musí procházet
oběma vodícími oky sedačky.

Nakonec se vokný konec pásu napne dopředu
přes sedák sedačky.
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Bezpečnostní pás vozidla se zapne do zámku.

Odklopí se úchyt seřízení výšky pásu na
sedačce, ramenní část pásu vozidla se do nej
vloží a úchyt se opět přiklopí.
Povolí se drážkovaný šroub a posunem úchytu
nahoru nebo dolů se nastaví výška pásu.
Drážkovaný šroub se opět utáhne.
Ramenní část bezpečnostního pásu vozidla
musí procházet přes rameno dítěte, nikdy ne
přes krk nebo předloktí.

3. stupeň – od 18 do 36 kg

Přestavba 2. na 3. stupeň:

Osazuje se na zadní nebo na přední sedadlo
spolujezdce.

Sedačka se rozebere v opačném pořadí, než
byl sestavován 2. stupeň.

U vozidel s bočním vakem * není osazení na
přední sedadlo povoleno.

Z kovové spony na zadní straně opěradla
sedačky se uvolní oba konce pásu sedačky a
vytáhnou se.

Třetí stupeň je možno zakoupit i jako
samostatnou část dětského zádržného
systému. Jeho použití je popsáno na této
straně ve třetím sloupci.

Šroubovákem se vyšroubují vnější spojovací
šrouby sedáku a opěradla sedačky a zevnitř
sedáku se vyjmou závitové svorníky. Opěradlo
se oddělí od sedáku.

Sedák se položí ve směru jízdy na přední nebo
na zadní sedadlo. Přední sedadlo musí být při
montáži zcela odtaženo.
Dítě se posadí na sedák.
Zapne se bezpečnostní pás sedadla.
Bederní část pásu musí procházet oběma
vodicími oky sedáku.
Nastaví se výška úchytu bezpečnostního pásu
* tak, aby ramenní část procházela přes rameno dítěte, nikdy ne přes krk nebo předloktí.

Všechny díly se pečlivě uloží.
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Čalouněné části
Přístrojová deska pružně zachytí všechny nárazy. Loketní opěrky a další vybavení interiéru
je provedeno z poddajného materiálu.
Sluneční clony
Clony jsou čalouněné a dají se sklopit dolů
i odklopit do strany.
Dětská pojistka
Zadní dveře jsou vybaveny dětskou pojistkou.
Podrobný popis je na str. 40.
Vnější zrcátko

Opěrky hlavy

Bezpečnostní řízení

Kvůli bezpečnosti chodců se vnější zrcátko při
náhlém nárazu uvolní z lůžka. Zpátky se nasadí lehkým přitlačením.

zajišťují bezpečnost.

má následující části:
– teleskopické vřeteno řízení,
– deformovatelné prvky sloupku řízení
zachycující kynetickou energii nárazu,
– odtrhovací drážky sloupku řízení.

Vypuklé vnější zrcátko *
zvětšuje zorné pole, ale zčásti zkresluje. Díky
tomu je odhad vzdáleností vzadu jedoucího
vozidla méně přesný.

Horní hrana opěrky by měla být asi ve výši
temene hlavy. U sosob vyšší postavy se opěrka nastaví co nejvýše. Horní strana opěrky
nikdy nesmí být ve výši krční páteře.
Opěrky se nastaví povytažením nebo
zasunutím a nastaví se i jejich sklon.
Přední a zadní opěrka se buď povytáhne nebo
se po stisknutí pojistných pérek stlačí dolů.
Podle velikosti postavy se dá do první nebo
druhé polohy.
Po nastavení musí zaskočit pojistná perka.
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Bezpečnostní příslušenství *
Bohatá nabídka z programu příslušenství Opel
vám umožňuje, abyste si výbavu svého automobilu značky Vectra doplnili podle individuálního přání. Kromě doplňků zvyšujících bezpečnost jsou k dispozici díly vylepšující pohodlí
a prostředky usnadňující péči o vozidlo. V nabídce je celá řada věcí, které vám mohou být
velmi užitečné.
„Originální díly a příslušenství Opel“ zaručují
vysokou kvalitu a do vašeho vozidla padnou
jako ulité.
Ve vašem autorizovaném servisu Opel vám
rádi poradí.

Dětský zádržný systém se
skládá z:
kojenecké sedačky do shruba 10
měsíců věku
dětské sedačky do cca 12 let
Do vozidla se uchycuje
standardním bezpečnostním
pásem a na přední sedadlo ještě
přídavným pásem *
Při osazování je třeba postupovat
podle popisu na str. 73 a podle
návodu k jejímu použití.
tažné lano
tažná tyč
pomocné startovací kabely
(benznínový motor)
pomocné startovací kabely
(naftový motor)
sada rezervních žárovek
sada pojistek
halogenové mlhovky
lapače nečistot
lampa s magnetickým držákem
výstražný trojúhelník
lékárnička
polštářek s lékárničkou

číslo kat.
17 46 …

17 38 …
17 90 522
17 02 529
17 02 528
17 18 …
12 38 …
17 10 …
17 18 …
17 90 …
17 16 530
17 16 703
17 16 704
17 16 705
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Osvětlení

Vnější osvětlení
se nastavuje otočním přepínačem – viz obr.
6405 J
Dálková světla a světelná houkačka jsou popsány na str. 12.
Při zapnutých parkovacích nebo potkávacích
světlech jsou také zapnuta světla koncová
a osvětlení poznávací značky.
Asymetrická potkávací světla rozšiřují výhled
na pravou krajnici.

Seřízení dosahu světlometů

Světlomety do mlhy *

Dosah světlometů se nastavuje při zapnutých
potkávacích světlech podle zatížení vozidla:

Tlačítkový přepínač je pod přepínačem světel.
Kontrolka zapnutí je v tlačítku.

Sedan, karavan:

stiskuntí
= zapnuto
nové stisknutí = vypnuto

0 = obsazena pouze přední sedadla
1 = obsazena všechna sedadla
2 = 1 + náklad v zavazadlovém prostoru
3 = obsazeno sedadlo řidiče a náklad v
zavazadlovém prostoru

Ve státech s levostranným provozem je třeba
černě přelepit 15° výseč na skle světlometů.

Karavan s nastavením výšky *:

Blikače, výstražné osvětlení, parkovací
světla

Při přepínači v poloze 2 nebo 3 se po cca 3km
jízdy, když se vyrovná výška zadní části
vozidla, nastaví přepínač o jednu polohu zpět.

viz str. 13.
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Správné seřízení chrání ostatní účastníky
silničního provozu před oslňováním.

Koncové světlomety do mlhy
Tlačítkový přepínač je pod přepínačem světel.
Kontrolka zapnutí je v přístrojové desce.
stiskuntí
= zapnuto
nové stisknutí = vypnuto
Zpětné světlomety
svítí při zařazeném zpětném chodu a
zapnutém zapalování.

Vnitřní osvětlení

Přední lampička na čtení *

Zadní lampička na čtení *

se zapne při otevření některých dveří. Po
zavření zhasne s prodlevou. Rovněž zhasne
jakmile se zapne zapalování *.

funguje při zapnutém zapalování:
spínač dozadu = zapnuto
spínač dopředu = vypnuto

spínač vzadu
uprostřed
vpředu

Osvětlení přístrojů

Osvětlení odkládací skříňky

svítí při zapnutém vnějším osvětlení. Jas se da
nastavit rýhovaným kolečkem *.

rozsvítí se po otevření dvířek při zapnutém
zapalování.

Osvětlení informačního displeje *

Osvětlení zapalovače a popelníku *

svítí při zapnutém zapalování. Jas se dá
nastavit rýhovaným kolečkem, ale pouze při
zapnutém vnějším osvětlení.

svítí při zapnutém zapalování.

= zapnuto
= vypnuto
= světlo se zapne pouze při
otevření zadních dveří

Osvětlení zavazadlového prostoru
Rozsvítí se při otevření víka zavazadlového
prostoru nebo zadních čelních dveří.
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Okna,
střešní okno

Pozor při obsluze elektricky ovládaných oken a
střešního okna s elektrickým pohonem na možnost poranění – zvláště u dětí – a na zachycení
předmětů.
Všichni cestující musí být s jejich správnou
obsluhou seznámeni.
Pokud jsou na zadním sedadle děti, je třeba
zapnout dětskou pojistku * elektrického ovládání.
Okna a střešní okno je nutno při zavírání vždy
po celou dobu sledovat, aby se do nich nic
nezachytilo.
Před opuštěním vozidla je nutno vytáhnout
klíček ze zapalování, aby se zamezilo
neoprávněné manipulaci s okny.

86

Dveřní okna
je možno ovládat kličkou.
Elektrické ovládání oken *
se obsluhuje dvěma, resp. čtyřmi kolébkovými
spínači na střední konzole. Pro zadní okna
jsou přídavné spínače * v zadních dveřích.
Zapnutí je signalizováno kontrolními svítilnami
v tlačítkách spínačů.

Krokovaný posun skel se zajistí ťukáním na
spínače. Automatické otevření nebo zavření se
zajistí delším stisknutím. Dalším ťuknutím na
spínač se pohyb skel zastaví.
Pojistné zařízení
Narazí-li sklo při automatickém zavírání v horní
polovině okna na odpor, ihned se zastaví
a opět otevře.
pojistné zařízení je možno např. při námraze
na okně vyřadit z provozu tím, že se okno
zavře krokovaným posunem ťukáním na
spínač.

Programování elektroniky
Přeruší-li se napájení nebo přívod proudu
z akumulátoru, nelze okna automaticky
ovládat.
Potom postupujeme takto:
– Zavřou se dveře, zapne se zapalování a
naprogramuje se elektronika každého okna
– Zavřou se okna a tlačítko se přidrží stisknuté ještě po dobu nejméně 5 sekund.
Při přetížení se přívod na krátkou dobu
automaticky přeruší.
Opuštění vozidla
Dětská pojistka zadních oken
Přepínač je umístěn na střední konzole mezi
levými kolébkovými spínači.
Přepnutím:
– dozadu, kdy je vidět červené políčko, se
vyřadí spínače ovládání oken v zadních
dveřích,
– dopředu, kdy je vidět zelené políčko, se
spínače ovládání oken v zadních dveří
opět zapnou

Vypne-li se zapalovaní, dají se okna bez omezení zavírat i otevírat. Po zavření dveří okna
obsluhovat nejdou.

Uzavření oken zvenčí
Klíček se při zamykání dveří podrží v zavírací
poloze, dokud se všechna okna nezavřou.

Před opuštěním vozidla je nutno vytáhnout
klíček ze zapalování, aby se zamezilo
neoprávněné manipulaci a předešlo poranění.
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Zdvižení
Při zavřeném okně se stiskne tlačítko pojistky
a kličkou se otáčí doprava.
Spuštění
Kličkou se otáčí doleva. Po uzavření okna
tlačítko pojistky samo vyskočí.
Po ukončení manipulace s oknem je třeba
kličku vždy sklopit zpět do prohlubně.
Sluneční žaluzie

Střešní okno *

Žaluzii je možno zatahovat i vytahovat při
zavřeném i při zdviženém střešním okně.

Střešní okno s elektrickým pohonem *

Ovládá se kličkou, která se vyklopí z prohlubně
na střeše.

Současně s otevíráním střešního okna se
otevírá i sluneční žaluzie.

Ovládá se tlačítky umístěnými mezi slunečními
clonami. Funguje pouze při zapnutém
zapalování.

Otevření

Otevření

Po stisknutí tlačítka pojistky se kličkou otáčí
doleva. Jakmile se dojde na doraz, je okno
optimálně otevřeno.

Po stisknutí tlačítka se okno otevře do optimální polohy, ve které není přílišná hladina aerodynamického hluku.

Úplné otevření

Úplné otevření

Po novém stisknutí tlačítka pojistky se kličkou
dále otáčí doleva.

Tlačítko pro otevření se stiskne ještě jednou.

Zavření
Kličkou se otáčí doprava. Na dorazu je okno
optimálně otevřeno. po novém stisknutí tlačítka
pojistky se otáčením kličky doprava dá okno
úplně uzavřít. Po uzavření okna tlačítko pojistky samo vyskočí.
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Zavření
Stiskne se tlačítko pro zavření a přidrží se
stisknuté.

Zdvižení
Při zavřeném okne se stiskne tlačítko pro
zavření.
Spuštění
Stiskne se a přidrží tlačítko pro otevření.
Opuštění vozidla
Před opuštěním vozidla je nutno vytáhnout
klíček ze zapalování, aby se zamezilo
neoprávněné manipulaci a předešlo poranění.
Sluneční žaluzie
Žaluzii je možno zatahovat i vytahovat při
zavřeném i při zdviženém střešním okně.
Současně s otevíráním střešního okna se
otevírá i sluneční žaluzie.

Uzavření střešního okna zvenčí

Ruční ovládání

Klíček se přidrží v zavírací poloze, dokud se
střešní okno nezavře.

V případě výpadku elektrického pohonu má
zařízení pojistku v pojistkové skříňce. Až do
odstranění příčiny poruchy se střešní okno dá
ovládat ručně přímým otáčením hnacího hřídele.
Víčko pohonu se odsune dozadu. Pružný střed
hnacího hřídele se šroubovákem stlačí a otáčením se okno zavře.
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Vytápění, větrání

Systém vytápění a větrání
Směšovací systém Opel zajišťuje okamžitou
úpravu teploty míšením studeného a teplého
vzduchu. Bez ohledu na rychlost jízdy jí udržuje na skoro konstantní teplotě.
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Skupina přepínačů topení

střední přepínač

ventilátor

levý přepínač
vpravo
vlevo

čtyři rychlosti:
|
4

vypnuto
nejvyšší otáčky

teplota
tepleji
chladněji

Množství přiváděného vzduchu je určováno
ventilátorem. Proto se doporučuje jej zapínat i
během jízdy.

pravý
přepínač1)
okno
okno,nohy

nohy
nohy,hlava

hlava

rozdělovač vzduchu
rozmrazování oken
rozmrazení oken a přívod do
předního a zadního prostoru
pro nohy
přívod do předního a
zadního prostoru pro nohy
přívod do horního prostoru
karosérie a do předního a
zadního prostoru pro nohy
přívod do horního prostoru
karoséri

Rozdělovač vzduchu lze nastavit do libovolné
polohy a tím přizpůsobit přívod vzduchu
potřebám cestujících.
1)

Z důvodu nedostatku symbolů v písmu je to
popsáno slovně, pochopí to i průměrně inteligentni
jezevčík ;-)

Vnitřní cirkulace vzduchu

Lapače listí

Tlačítko spínače je nad skupinou přepínačů
topení. Kontrolní svítilna zapadnutí je ve spínači.

Mřížky lapačů listí umístěné v prostoru motoru
vlevo a vpravo před čelním sklem musí zůstat
volné. Napadané listí, sníh a vytvořený led je
nutno odstraňovat.

Využije se při pronikání nepříjemného zapachu
zvenčí. Vypíná přívod vnějšího vzduchu a
přepíná ventilátor na oběh vnitřního vzduchu.
Systém snižuje kvalitu vnitřního vzduhu a zvyšuje se jeho vlhkost. Proto se se doporučuje
zapínat jej pouze na krátkou dobu.
Čistič vzduchu
Čistí vzduch přiváděný zvenčí od prachu, sazí,
pylu a spor.
Čistič je nutno měnit v intervalech uvedených
v servisní šekové knižce.
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Střední větrací mřížky

Boční větrací mřížky

Ofukovače bočních skel

podle nastavení přepínačů topení umožňují
příjemné provětrávání horního prostoru karoserie neohřátým nebo teplejším vzduchem.

zajišťují podle nastavení přepínačů topení přívod chladnějšího nebo ohřátého vzduchu do
vozidla.

Při nastavení přepínaču na rychlé rozmrazení
se proud neohřátého nebo teplejšího vzduchu
usměrní na čelní sklo a na boční skla, zejména
do prostoru zrcátka.

Obě se otevírají rýhovaným kolečkem.

Přívod vzduchu se zvýší puštěním ventilátoru
a usměrní nastavením lamel.

Přívod vzduchu se zvýší ventilátorem
a usměrní se pomocí lamel.

Mřížky se otevírají rýhovaným kolečkem.

Při nastavení lamel mírně vzhůru podle
obrázku bude vzduch proudit k cestujícím na
zadních sedadlech, aniž bude snižovat pohodlí
řidiče a spolujezdce na sedadlech předních.
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Vytápění
Teplý vzduch se ve vozdile rozvádí.
§ k ofukovačům čelního a bočních skel,
§ do předního a zadního prostoru pro nohy,
§ k bočním větracím mřížkám,
§ v kombinaci jednotlivých způsobů.
Výkon topení závisí na teplotě chladicí kapaliny, takže plného výkonu se dosáhne až po
zahřátí motoru na provozní teplotu.
Prostor pro cestující se nejrychleji prohřeje
otočením přepínače topení vpravo a zapnutím
ventilátoru na 3. stupeň.
Ohřívání prostoru pro nohy
Větrání
Přepínač teploty se otočí vlevo.
Zapne se ventilátor
Maximální provětrání horní prostory karosérie
se zajistí po otevření všech mřížek a přepnutí
rozdělovače vzduchu.

Pohodlí a pohoda cestujících závisí ve velké
míře na tom, jeli správně nastaveno topení a
větrání.
Velmi příjemně působí, jeli teplota ve vozidle
rozvrstvena tak, že cestující mají „chladnou
hlavu a nohy v teple“.

Topení je ve vozidle rozvedeno i do zadního
prostoru pro nohy.
Přepínač teploty se otočí vpravo.
Rozdělovač vzduchu se nastaví na nohy.
Zapne se ventilátor a zavřou se střední větrací
mřížky.

Na zadní sedadla se proud vzduchu nasměruje
natočením středních větracích mřížek poněkud
k sobě mírně nahoru.
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Odmlžení a rozmražení oken
Přepínač teploty se otočí vpravo.
Rozdělovač vzduchu se otočí na okno.

Vyhřívané zadní sklo,
vyhřívaná vnější zrcátka *
Vyhřívání funguje pouze při běžícím motoru.

Ventilátor se zapne na 4, přičemž se nezapíná
vnitřní cirkulace.

Ovládá se tlačítkovým spínačem nad přepínači
topení. Kontrolní svítilna je v tlačítku
přepínače.

Boční větrací mřížky se otevřou podle potřeby
a namíří na boční skla.

stiskuntí
opětovné stisknutí

Střední větrací mřížky se zavřou a zapne se
vyhřívání zadního skla.

Vyhřívání se zhruba po 15 minutách
automaticky vypne.
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= zapnuto
= vypnuto

Vyhřívání předních sedadel *
je regulováno termostatem.
Ovládá se dvěma tlačítkovými spínači
umístěnými nad přepínači topení.
Kontrolní svítilny jsou v tlačítkách spínačů.
stiskuntí
opětovné stisknutí

= zapnuto
= vypnuto

Klimatizace

Klimatizace *
Větrání, topení a chlazení jsou sloučeny do
jediné funkční jednotky. Tím se dosahuje
nehvyššího pohodlí cestujících ve všech
ročních obdobích, při každém počasí a každé
venkovní teplotě.
Chladící díl klimatizace ochlazuje přiváděný
vzduch a odnímá mu vlhkost.
Při zapnutém chlazení se zvyšuje spotřeba
paliva. Proto jej vypínejte, pokud není potřeba.
Čistič zbavuje přiváděný vzduch prachu, sazí,
pylu a spor.
Topná část ohřívá přiváděný vzduch ve všech
pracovních režimech podle nastavené regulace
teploty. Jeho přívod je možno upravit
ventilítorem.
Přepínače topení se užívají stejně jako při provozu bez klimatizace – viz str. 90.
Nad skupinou přepínačů topení jsou další
spínače. Vločka ovládá klimatizaci a auto
ovládá vnitřní cirkulaci vzduchu.

Spínačem vločka se zabudovanou kontrolkou
se zapíná chlazení. Ventilátor se rozběhne na
nízké otáčky, které se dají podle potřeby zvýšit.
Spínačem s kontrolkou auto se zapíná vnitřní
cirkulace vzduchu.
Tohoto režimu se využije v případě, že zvenčí
proniká do vozidla zápach, kouř nebo hluk.
Klimatizace funguje pouze při teplotách pro
které je určena. Při poklesu teplot pod zhruba
+4°C se automaticky vypíná.
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Provozní režimy klimatizace
Maximální chlazení při horkém počasí
a delším oslunění vozidla
Pro rychlé vyvětrání přehřátého vzduchu se na
kratší dobu otevřou okna.
– zapne se klimatizace
– zapne se vnitřní cirkulace vzduchu
– přepínač teploty se otočí vlevo
– ventilátor se zapne na najvyšší otáčky
– rozdělovač vzduchu se přepne na hlava
– otevřou se všechny větrací mřížky
Návazně na to se klimatizace nastaví podle
některého z dále uvedených režimů
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Normální chlazení při jízdě krajinou a po
dálnici
–
–
–
–
–
–

zapne se klimatizace
vypne se vnitřní cirkulace vzduchu
přepínač teploty se otočí vlevo
ventilátor se zapne podle potřeby
rozdělovač vzduchu se přepne na hlava
otevřou se všechny větrací mřížky

Chlazení s rozvrstvením teploty (chladná
hlava, nohy v teple)
–
–
–
–
–
–

zapne se klimatizace
vypne se vnitřní cirkulace vzduchu
přepínač teploty se otočí vlevo
ventilátor se zapne podle potřeby
rozdělovač vzduchu se přepne na
nohy,hlava nebo na nohy
větrací mřížky se otevřou podle potřeby

Bude-li regulace topení ve střední poloze, bude
dolů do prostoru pro nohy proudit teplejší
vzduch a nahoru chladnější. Z bočních mřížek
bude proudit vzduch teplejší a ze středních
chladnější.

Větrání bez chlazení přiváděného vzduchu
–
–
–
–
–
–

vypne se klimatizace
vypne se vnitřní cirkulace vzduchu
přepínač teploty se otočí vlevo
ventilátor se zapne podle potřeby
rozdělovač vzduchu se přepne na hlava
otevřou se všechny větrací mřížky

Chceme-li přidat provětrávání prostoru pro
nohy, dáme rozdělovač vzduchu do polohy
nohy,hlava.

Topení
–
–
–
–
–

vypne se klimatizace
vypne se vnitřní cirkulace vzduchu
přepínač teploty se otočí vpravo
ventilátor se zapne podle potřeby, ale ne
na nejvyšší otáčky
rozdělovač vzduchu se přepne na
nohy,hlava

V tomto nastavení se přivádí temperovaný
vzduch i do zadního prostoru pro nohy.
Během prohřívání zůstávají větrací mřížky
uzavřeny. Později se mohou boční mřížky
případně nastavit na rozmražení bočních skel.

Odmlžení a rozmražení oken
–
–

–
–
–
–
–

zapne se klimatizace
odmlžení se urychlí tím, že se při vnější
teplotě nad +4°C zapne chladící jednotka
klimatizace (kompresor)
vypne se vnitřní cirkulace vzduchu
přepínač teploty se otočí vpravo
ventilátor se zapne podle potřeby
rozdělovač vzduchu se přepne na okno
nebo na nohy,okno
zavřou se všechny větrací mřížky

Vyhřívání venkovních zrcátek *,
Vyhřívání zadního skla,
Vyhřívání předních sedadel *:
viz str. 94

97

Důležité pokyny
Klimatizace funguje pouze při běžícím motoru.
Při provozu klimatizace se vytváří kondenzát,
který je vyveden pod vozidlo.
Při zapnuté klimatizaci musí být otevřena nejméně jedna větrací mřížka, aby kvůli nedostatečné cirkulaci vzduchu nezamrzl výparník.
Pokud se při vlhkém počasí zamlží v odstaveném vozidle čelní sklo, nastaví se před
výjezdem klimatizace podle režimu pro „Odmlžení a rozmražení skel“, popsaném na předchozí stránce.
Chlazení odkládací skříňky *

Údržba

Při zapnuté klimatizaci proudí tryskou do odkládací skříňky u spolujezdce ochlazený
vzduch. Pokud to není zapotřebí, dá se tryska
uzavřít.

Po zajištění trvale dobrého fungování klimatizační jednotky je nutno jí bez ohledu na
počasí a roční dobu alespoň jednou měsíčně
uvést na krátkou dobu do provozu. Teplota
okolí motoru musí být pokud možno nad +4°C.
Jakékoli poruchy nelze odstraňovat svépomocí, ale vždy je třeba vyhledat autorizovaný
servis Opel.
Pouze tam jsou schopni toto technicky náročné
zařízení přezkoušet a odborně opravit.
Čistič vzduchu je třeba měnit v intervalech
předepsaných v servisní šekové knížce.
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Lapače listí
Mřížky lapačů listí umístěné v prostoru motoru
vlevo a vpravo před čelním sklem musí zůstat
volné. Je nutno z nich odstraňovat napadené
listí, sníh a led.

Elektronické řízení
klimatizace

Elektronické řízení klimatizace *
nabízí za každého počasí, při všech venkovních teplotách a ve všech ročních obdobích ten
nejvyšší komfort.
Ve vozidle zajišťuje rovnoměrné a příjemné
klima tím, že podle venkovních poměrů automaticky mění teplotu přiváděného vzduchu,
jeho množství a rozdělení v interiéru vozidla.
Chladící část – kompresor – automaticky
přiváděný vzduch ochlazuje a zabavuje ho
vlhkosti.
Provoz chladící části ale zvyšuje spotřebu
paliva, takže pokud nemusí běžet, stiskne se
tlačítko ECO – viz str. 101.
Čistič zbavuje přiváděný vzduch prachu, sazí,
plynu a spor.

Se zapnutou klimatizační automatikou je možno jezdit skoro stále. V případě potřeby se dá
manuálně vypnout.
Funguje ale pouze při bežícím motoru.
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Ruční nastavení
Za zvláštních okolností, např. při zmrzlých
nebo zamlžených oknech nebo při pronikání
zápachu zvenčí je možno jednotlivé funkce
automatiky upravit manuálně.
Jakmile se znovu zapne zapalování, rozběhne
se klimatizace podle předchozí volby nastavení.
Automatika může pracovat v režimech popsaných na dalších stránkách.

Automatický provoz

Větrací mřížky

Základní nastavení, kterým se zajišťuje
maximální pohodlí:

Všechny mřížky jsou při tomto provozu ovládány automaticky. Z tohoto důvodu by měly
zůstat vždy otevřené natočením rýhovaných
koleček nahoru.

–
–
–

stisknutím tlačítka AUTO se rosvítí displej
a funkční prvky
otevřou se všechny větrací mřížky
tlačítky + nebo – v displeji se předvolí
teplota v rozsahu od 22 do 24°C

Podle potřeby je možno předvolit vyšší nebo
nižší teplotu.

Větrací mřížky jsou na levé a pravé straně
přístrojové desky a nad skupinou přepínačů
klimatizace.
Naklápěním jejich lamel se usměrňuje proud
vzduchu.
Další otvory pro přívod vzduchu jsou u čelního
skla, u bočních skel a v předním a zadním
prostoru pro nohy.
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Odmlžení a rozmraření oken

Vnitřní cirkulace vzduchu

Automatický provoz bez chlazení

se zapne stisknutím okno. Tím na displeji
zhasne AUTO.

Zapne se stisknutím tlačítka pro vnitřní
cirkulaci vzduchu. Zhasne AUTO.

se zapne stisknutím ECO. Tím na displeji
zhasne AUTO.

Teplota a otáčky ventilátoru se nastaví automaticky a okna se co nejrychleji odlední
a vysuší.

Využívá se při pronikání zápachu zvenčí, kdy
se zavře přívod venkovního vzduchu a zapne
se cirkulace vnitřního vzduchu.

Zapíná se kvůli úsporám paliva. Kompresor
chlazení je v tomto režimu mimo provoz.

Návrat k automatickému provozu se zajistí
novým stisknutím tlačítka okno nebo AUTO.

V tomto režimu se snižuje kvalita vnitřního
vzduchu, proto jej zapínejte pouze na krátkou
dobu.

Vyhřívání zadního skla
viz str. 94.

Zpět k automatickému provozu se přejde
novým stisknutím tlačítka nebo tlačítkem
AUTO.

Přiváděný vzduch není ochlazován ani
zbavován vlhkosti. Tím je omezeno pohodlí,
které automa-tika jinak nabízí.
Návrat k automatickému provozu se zajistí
novým stisknutím ECO nebo AUTO.

Vyhřívání předních sedadel *
viz str. 94.
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Předvolba teploty
Teplota se dá tlačítky + a – předvolit v rozsahu
od 17°C do 27°C.
Při tomto nastavení pod 17°C se na displeji
zobrazí nápis LO. Automatika běží stále na
maximální chladící výkon a teplota není regulována.
Při nastavení nad 27°C se na displeji zobrazí
nápis HI. Automatika běží stále na maximální
topný výkon a teplota není rehulována.

Rozdělování vzduchu

Množství přiváděného vzduchu

Tuto funkci upravujeme stisknutím
následujících tlačítek

Stiskne se symbol větráček vlevo nebo vpravo.
Zhasne AUTO, otáčky ventilátoru vzrostou
nebo poklesnou. Mezi symboly větráček se pak
objeví stupeň, na který je ventilátor nastaven.

tlačítko 1)

funkce

okno,nohy

rozmrazení oken a přívod do
předního a zadního prostoru
pro nohy
přívod do předního a
zadního prostoru pro nohy
přívod do horního prostoru
karosérie a do předního a
zadního prostoru pro nohy
přívod do horního prostoru
karoséri

nohy
nohy,hlava

hlava

Návrat k automatickému provozu se zajistí
novým stisknutím příslušného tlačítka nebo
tlačítkem AUTO.
1)

Z důvodu nedostatku symbolů v písmu je to
popsáno slovně, pochopí to i průměrně inteligentni
jezevčík ;-)
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Zpět do automatického režimu se přejde stisknutím AUTO. Na displeji se mezi tlačítky
větráček zobrazí A.

Vypnutí automatiky
Stisknutím tlačítka OFF se vypnou všechny
funkce automatického řízení klimatizace.
Rozdělování vzduchu zůstává nastaveno podle
předchozí polohy.

Chlazení odkládací skříňky
Při zapnuté klimatizaci proudí tryskou do
odkládací skříňky u spolujezdce ochlazený
vzduch. Pokud to není zapotřebí, dá se tryska
uzavřít.

Přívod venkovního vzduchu je možné zastavit
tlačítkem pro vnitřní cirkulaci.
Automatiku – tedy regulaci topeni – ventilátoru
a chlazení vypínejte pouze tehdy, když je v zařízení závada.
Automatika se zapne stisnutím OFF nebo
AUTO.
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Všeobecné pokyny
Pokud se ve vlhkém počasí zamlčí přední čelní
sklo, odmlží se toto podle postupu v sekci
„Odmlžení a rozmražení skel“.
Automatika pracuje najúčinněji když jsou
uzavřena okna i střešní okno *. Pokud bude
interiér vozidla rozpálený delším působením
slunečního záření, otevřou se krátce okna, aby
se horký vzduch rychle odvětral.
Aby automatika pracovala bez poruch, nesmi
být zakryty otvory pro čidla ve skupině přepínačů klimatizace a mezi sacími otvory
vzduchu před čelním sklem.

Kondenzát, který se vytváří při provozu klimatizace, je vyveden pod vozidlo.
Pokud začne automatika fungovat nepravidelně, je nutno na cca 5 sekund stisknout
současně tlačítka AUTO a OFF. Tím dojde k
synchronizaci ovládacích motorků. Ventilátor
se při tom přechodně zapne.
Při poruše automatiky je třeba vyhledat autorizovaný servis Opel, kde bude díky zabudované
diagnostice závada rychle odstraněna.
Čistič vzduchu je nutno obměňovat v
intervalech předepsaných servisní šekovou
knížkou.

Lapače listí
Mřížky lapačů listí umístěné v prostoru motoru
vlevo a vpravo před čelním sklem musí zůstat
volné. Napadané listí, sníh a vytvořený led je
nutno odstraňovat.
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Automatická
převodovka 1)

1)

tato sekce je díky nevyužitelnosti v našich
končiných vynechána a připravena k případnému
přepisu. Následují volné stránky až do str. 112 kvůli
odkazům na čísla stránek v textu.

106

107

108

109

110

111

Jízdní pokyny

Prvních 1000 km

Posilovač řízení *

Jezděte plynule proměnlivou rychlostí. Nikdy
nejezděte na plný plyn. Nepřetěžujte motor
v nízkých otáčkách.

Pokud z nějakých důvodů přestane fungovat –
např. při odtahování vozidla, kdy neběží motor
– je vozidlo stále ovladatelné, ale k otáčení
volantem je třeba vyvinout větší sílu.

Často řaďte a při všech stupních jezděte
maximálně zhruba na ¾ plynu.
Nezděte rychleji než na ¾ maximální
rychlosti.
Tyto pokyny se týkají motoru a přenosové
soustavy na kola, např. rozvodovky.
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Jízda v kopcích a s přívěsem
Ventilátor chlazení je poháněn elektricky. Jeho
chladící výkon proto nezávisí na otáčkách
motoru. Při vyšších otáčkách vyvine motor více
tepla, při nižších méně.

Nejezděte s vypnutým motorem

Dokud vozidlo zvládá stoupání, není nutné
řadit na nižší stupeň.

Vyřazujete tím z funkce řadu agregátů – např.
signalizační zařízení, posilovač brzd a řízení –
a ohrožujete jak sebe, tak i ostatní.

Naftové motory: při stoupání od 10% výše
nelze na 1. stupeň překračovat rychlost
30 km/h, na druhý pak 50 km/h.

Posilovač brzdného účinku

Jízda s nákladem na střeše

Při vypnutém motoru přestává již po jednom
nebo dvou sešlápnutích brzdového pedálu
fungovat. Účinnost brzd se tím sice nesnižuje,
ale na brzdový pedál je třeba silněji šlápnout.

Nepřekračujte přípustné zatížení střechy.
Z bezpečnostních důvodů je třeba náklad
rozdělit po nosiči rovnoměrně a přivázat jej.
V pneumatikách musí být tlak určený pro
maximální zatížení. Při jízdě nepřekračujte
rychlost 120 km/h. Upevnění nákladu je třeba
častěji kontrolovat.

Vypínání motoru

Počet otáček

Řaďte nižší stupně

Při vysoké teplotě chladící kapaliny – např. po
jízdě do stoupání – se motor nechá ještě cca
dvě minuty běžet naprázdno. Tím se po zastavení vozidla odvede nahromaděné teplo.

Za všech jízdních podmínek je třeba udržovat
počet otáček v optimálním rozsahu.

Úměrně k poklesu rychlosti řaďte nižší stupně.
Spojku nenechávejte při vysokých otáčkách
prokluzovat. Zvláště důležité to je při jízdě
v kopcovitém terénu.

Po zastavení motoru mohou kvůli chlazení
jednotlivých agregátu ještě chvíli běžet
agregáty.

Motor je nutno zahřívat pomalou jízdou, nikdy
ne chodem naprázdno. Před dosažením
provozní teploty nejezděte na plný plyn.

Úspora energie – více kilometrů

Po studeném startu řadí automatická převodovka na vyšší stupně až ve vyšších otáčkách,
Katalyzátor se tak rychleji zahřeje na teplotu,
která je optimální pro snižování škodlivin ve
výfukových plynech.

Věnujte prosím pozornost těmto jízdním
pokynům i opatřením ke snížení spotřeby
pohonných hmot v úvodu tohoto provozního
návodu.

Zahřívání motoru

Spojka
se vyšlapává vždy až na podlahu. Tím se
předejde těžkostem při řazení a poškozením
převodovky. V dosahu pedálu nesmí ležet
žádné rohože.
Pedál spojky nelze během jízdy využívat jako
opěrku nohy. Nadměrně by se opotřebovávalo
její obložení.

Řaďte včas
Technologicky správnou a hospodárnou jízdou
se zajistí dobrý výkon vašeho vozidla a prodlouží se jeho životnost.
Odpojení přívodu paliva
Při jízdě z kopce nebo při brzdění (se zařazeným rychlostním stupněm) se vypíná přívod
paliva. Aby se nesnížila účinnost tohoto
mechanizmu, nesmí se přidávat plyn ani
vypínat spojka.

Nepřetěžujte akumulátor
Motoru škodí neúměrně vysoké otáčky při
chodu naprázdno nebo při nízkých převodových stupních. Opotřebení dílů i spotřebu
paliva rozvněž zvyšuje neůměrně vysoká
rychlost na jednotlivé rychlostní stupně a jízda
na krátké vzdálenosti.

Při pomalé jízdě, při jízdě na krátké vzdálenosti
nebo při častém zastavování vozidla v hustém
městském provozu nebo v dopravní zácpě je
třeba vypnout pokud možno všechny elektronické spotřebiče – vyhřívání sedadel a oken,
přídavné světlomety.
Při spouštění motoru je třeba vyšlápnout
spojku. Tím se snižuje odpor převodovky
a nezatěžuje se tolik spouštěč i akumulátor.
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Spořte pohonné
hmoty 1)

Jezděte s teplým motorem

Chod motoru naprázdno

§

§

§

Odpojení přívodu paliva

§

§

§

Vyšší spotřeba paliva je často způsobena
neúsporným stylem jízdy.

§

Proto si toho buďte při jízde vědomi
a jezděte podle hesla „méně paliva – více
kilometrů“.

§

Spotřeba paliva silně závisí na vašem způsobu
jízdy. Následující rady vám pomohou dosáhnout spotřeby paliva, která se bude blížit normovaným hodnotám uvedených na stranách
184-187.

§

1)

Náruživí tuneři tuto sekci dozajista budou
ignorovat a doporučuji jim ji přeskočit, jinak
neručim za trvalé zdravotní následky J

114

§

I při chodu naprázdno spotřebovává motor
palivo.
Už při čekání delším než jednu minitu se
vyplatí motor vypínat. Pět minut chodu
naprázdno se rovná zhruba jednomu
kilometru jízdy.

Rovnoměrná rychlost

Jezděte energeticky úsporně

Spotřebu kontrolujte při každém čerpání paliva.
Tím můžete včas stanovit příčiny a nesrovnalosti, které ke zvýšení vedou.

Plný plyn nebo zahřívání motoru při chodu
naprázdno zvyšují jeho opotřebení i
spotřebu paliva.
Po spuštění motoru se ihned pomalu
rozjeďte. Motor zahřívejte při středních
otáčkách.

§

Nepravidelný a nervózní způsob jízdy
značně zvyšuje spotřebu paliva.
Vyvarujte se zbytečnému zrychlování a
brzdění.
V městském provozu můžete často už při
rychlosti 50 km/h jet na čtvrtý rychlostní
stupeň.
Mezi 50 a 80 km/h spotřebujete na čtvrtý
rychlostní stupeň zhruba o 25% méně
paliva než na třetí.
Mezi 70 a 90 km/h spotřebujete na pátý
stupeň asi o 15% méně paliva než na
čtvrtý.
Řaďte co nejdříve na vyšší stupeň a
podřazujte teprve když motor přestává jít
pravidelně.

§

Při jízdě z kopce nebo např. při brzdění se
přívod paliva vypíná.
Proto v takovém případě nepřidávejte plyn
a nevypínějte spojku, abyste tento ekonomický provozní režim nenarušovali.

Řaďte včas

§
§
§

Vysoké otáčky zvyšují opotřebení
a spotřebu paliva.
Příliš vysoké otáčky na jednotlivé
rychlostní stupně zvyšují jak spotřebu, tak
opotřebení motoru.
Jízda podle otáčkoměru * pomáhá spořit
palivo. Podle možností jezděte na každý
rychlostní stupeň na nižší otáčky, cca mezi
2000 až 3000 ot/min a rovnoměrnou rychlostí.

Městský provoz

Tlak vzduchu v pneumatikách

Střešní nosič zavazadel a lyží

§

§

§

§
§
§

Průměrnou spotřebu rovněž silně zvyšuje
jízda na krátké vzdálenosti, jízda v koloně
i časté rozjíždění a zastavování, např. na
semaforech.
Vyhněte se tomu dobrým rozplánováním
své jízdy.
Promýšlejte si jízdu předem. Předejdete
tak zbytečnému zastavování.
Od ostatních vozidel si zachovávejte
dostatečný odstup a nedělejte „myšky“ při
předjíždění. Vyžaduje to hodně brzdění
i zrychlování a to stojí spoustu paliva!

§

Příliš nízký tlak zvyšuje valivý odpor kol
a přináší vám dvojí výdaje – za nadspotřebu paliva a za opotřebení pneumatik.
Pravidelná kontrola tlaku jednou za čtrnáct
dní se vyplatí.

Přídavné spotřebiče

§
§

Výkon, který tyto spořebiče odebírají
rovněž zvyšuje spotřebu.
Pokud právě nepotřebujete klimatizaci,
vyhřívání skel, přídavné světlomety apod.,
vypínejte je.

§

Díky vyššímu odporu vzduchu může
spotřeba stoupnout cca o 1 l/100km.
Sundejte je, když je nepotřebujete.

Opravy a údržba

§
§

Nedostatečná údržba a seřízení vozidla
rovněž mohou zvýšit spotřebu paliva.
Svépomoc ale není na místě.
Obracejte se na autorizovaný servis Opel.
I tím budete šetřit pohonné hmoty.

Mimořádné jízdní podmínky

Vysoké rychlosti

§
§
§

Automatická převodovka
Čím je rychlost vyšší, tím vyšší je spotřeba. Plný plyn znamená spoustu paliva.
Nepatrným ubráním spotřebu výrazně
omezíte a na rychlosti se to prakticky
neprojeví.
Nejezděte na maximální rychlosti. Dobu
jízdy tím příliš neprodloužíte, ale ušetříte
až 50% pohonných hmot.

§
§

Plný plyn, kickdown, sportovní program
a nadbytečná ruční volba jízdních stupňů
znamenají nárůst spotřeby.
Navolením D je převodovka v hospodárném režimu, na který se dá jet skoro
pořád.
Měkká a plynulá obsluha akcelerátoru
vede k dřívějšímu řazení úsporných
jízdních stupňů.

§
§
§

Spotřebu rovněž zvyšuje jízda v kopcovitém terénu, po trasách bohatých na zatáčky, s přívěsem nebo v zimě.
Spotřeba silně roste při jízdách ve městě a
v zimě, zvláště na krátké vzdálenosti, kdy
motor ještě nedosáhl provozní teploty.
I za těchto podmínek dodržujte výše uvedená pravidla tak, abyste spotřebu udrželi
v rozmuných mezích.

Náklad ve vozidle

§
§

Zbytečný náklad zvyšuje spotřebu zvlášť
při zrychlování v městském provozu. 100
kg nákladu může znamenat nadměrnou
spotřebu až 0.5 l/100km.
Omezte proto zbytečný náklad
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Chraňte životní
prostředí 1)

Už se nepoužívá surovin obsahujících kadmium a azbest. Klimatizace ma bezfreonovou
náplň.
Novodobé lakovací systémy používají vodou
ředitelných barev.
Podíl výfukových škodlivin je snížen jak u
benzinových, tak i naftových motorů.

Technologie budoucnosti
Inženýři společnosti Adam Opel AG myslí při
vývoji a konstrukci vozidel na ochranu
životního prostředí.
Je využito velkého sortimentu recyklovatelných
materiálů a technologických postupů, které
šetří životní prostředí.

Rovněř i vy, jako řidič vozidla Opel, můžete
rozhodujícím způsobem přispět k ochraně
životního prostředí:
§ Jezděte úsporně, podle rad v předchozím
textu.
§ Jezděte šetrně k životnímu prostředí podle
následujících pokynů.

Jezděte šetrně

§
§
§

Vyšší hladina hluku a škodliviny ve
výfukových plynech často produkuje
neohleduplný způsob jízdy.
Jezděte tak, abyste tyto nepříznivé vlivy
maximálně omezili. Do značné míry se
vám to vyplatí a zvýšíte i kvalitu života.
Start jako na Velké ceně je sice krásný,
pneumatiky kvílí, ručička otáčkoměru se
přímo ohýbá, ale hladina hluku se tím
zvyšuje až čtyřikrát. 1)

Zahřívání motoru

§
§

Plný plyn nebo zahřívání motoru chodem
naprázdno se zvyšuje spotřeba, škodliviny
a hluk.
Po spuštění motoru se ihned rozjeďte
a zahřívejte jej při středních otáčkách.

Recyklací zbytků výrobních hmot je koloběh
materiálu uzavřený. K ochraně přírodních
zdrojů přispívá i snížení spotřeby vody.
Pokroková konstrukce vozidla zjednodušuje
jeho pozdější likvidaci a úpravu zbylých částí
pro další využití.

1)

1)

Opět nezáživná až zdraví škodlivá kapitolka pro
tunery. O tom jak vykuchat kata nebo zaslepit EGR
tu žádná zmínka nebude J
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až o 18dB(A)
dB: jednotka hladiny hluku (decibel)
dB(A): normovaná frekvenční křivka, kterou se
zavádějí objektivnější kritéria pro zhodnocení vlivu
na lidské smysly. Zvýší-li se hladina hluku o
10 dB(A), vzroste hlučnost dvakrát.

Rovnoměrná rychlost

Vysoká rychlost

Prvních 1000 km

§

§

§

§
§

Horečná jízda je hlučná a narůstají při ní
výfukové škodliviny.
Zbytečně nezrychlujte a nebrzděte,
jezděte rovnoměrnou rychlostí.
když budete co nejčastěji jezdit na co
nejvyšší rychlostní stupeň, po městě pojede již od 50 km/h na čtvrtý rychlostní
stupeň, budete řadit co nejdříve a podřazovat teprve až si to chod motoru vyžádá,
ve značné míře odlehčíte svému okolí od
hluku.

Městský provoz

§
§
§

§

Časté rozjíždění a zastavování např. na
semaforech silně zvyšuje hladinu hluku.
Předvídavou jízdou se proto vyvarujte
zbytečnému zastavování a pokud možno
volte trasu ulicemi s plynulou dopravou.
Budete-li dodržovat bezpečný odstup
a nebudete-li zbytečně využívat mezery
mezi vozidly k předjíždění, nebudete
potřebovat tak často zrychlovat a brzdit
a tím zase omezíte hluk i škodliviny.
V obydlených oblastech jezděte
ohleduplně, a to především v noci.

Jízda na plný plyn je neúměrně hlučná. Se
stoupající rychlostí se zvyšuje aerodynamický hluk i hlučnost pneumatik, která od
70 km/h určuje jeho celkovou hladinu.
Jedno vozidlo je při 150 km/h stejně hlučné jako čtyři vozidla při 100 km/h nebo
deset vozidel jedoucích 70 km/h.

Dveře

§
§

Bouchání s dveřmi je rovněž zdrojem
hluku.
Zavírejte je proto potichu. Buďte ohleduplní zvláště v obydlených oblastech
a zejména v noci.

§
§
§
§

Technicky nešetrná a nehospodárná jízda
snižuje výkonnost a životnost vašeho
vozidla.
Jezděte plynule, proměnlivou rychlostí
a často řaďte. Pedál akcelerátoru sešlapávejte na max ¾, nedávejte plný plyn.
Nepřekračujte maximální rychlosti.
Netrapte motor v nízkých otáčkách.
Určitě si přečtěte pokyny na str. 112.

Oprava a údržba

§

Nastavení, seřizování a opravy motoru
neprovádějte sami:
Z neznalosti byste mohli porušit předpisy
na ochranu životního prostředí a nemuseli
byste zbylé materiály správně zlikvidovat.
Nemáte možnost znovu využít
recyklované díly.

§

Stykem s různými provozními hmotami
byste si mohli poškodit zdraví.
Využitím služeb autorizovaných servisů
Opel chráníte nejen sebe, ale i ostatní
účastníky silničního provozu a životní
prostředí.
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Spotřeba a čerpání paliva,
Pohonné hmoty

Spořeba paliva

Palivo pro benzinové motory

Tento údaj ze zjišťuje za předepsaných
provozních podmínek – viz str. 183.

Vhodné jsou komerčně dodávané druhy paliv.
Jeho kvalita rozhodujícím způsobem ovlivňuje
výkon, chod i životnost motoru. Velký význam
mají rovněž přísady přidávané do paliva (aditiva). Proto je vždy nutno používat pouze kvalitní palivo s aditivy.

Zvláštní výbava – široké pneumatiky,
klimatizace, tažné zařízení apod. zvyšuje
pohotovostní hmotnost a v některých případech i celkovou povolenou hmotnost.
V důsledku toho se může zvýšit i spotřeba
paliva a snížit maximální rychlost.
Tření jednotlivých částí motoru a převodovky je
během několika prvních tisíc kilometrů vyšší.
Proto je vyšší i spotřeba paliva.

Použití paliva o příliš nízkém oktanovém čísle
může způsobovat klepání motoru. Za takto
vniklé škody nemůže společnost Opel nést
zodpovědnost.
Palivo o vyšším oktanovém čísle je možno
použít vždy.
U vozidel provozovaných na bezolovnatý
benzín (bleifrei) není možno čerpat palivo
z hubic pro benzín olovnatý (verbleit).
U všech benzinových motorů (vyjma 16 LZ 2)
se zapalování automaticky přizpůsobí oktanovému číslu natankovaného paliva – viz str.
180, 181.
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Překódování oktanového čísla
Nastavené oktanové číslo je uvedeno na
kódovací zástrčce před upevňovacím třmenem. Pokud se má čerpat palivo s jiným oktanovým číslem, je potřeba vyjet nádrž, natankovat, vypnout zapalování, vytáhnout kódovací
zástrčku z držáku, otočit na správnou stranu,
opět spojit a zasunout do držáku.
Za škody vzniklé špatným kódováním nemůže
společnost Opel nést zodpovědnost. Palivo o
vyšším oktanovém čísle než je nastaveno na
zástrčce škody nezpůsobí.

U motoru 1) 16 LZ 2 je možno díky elektronice
volit mezi dvěma oktanovými čísly otočením
kódovací zásuvky umístěné v prostoru motoru
– viz str. 180, 181.

1)

Obchodní značení viz str. 180, 181
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Palivo pro naftové motory
Pro naftovémotory je nutno používat pouze
palivo obchodní jakosti odpovídající normě DIN
EN 590. Topné oleje, námořní nafta apod. se
používat nesmí.
Při použití nafty, u které výrobce předem zaručuje vlastnosti pro zimní provoz a při využití
vyhřívaného čističe paliva * jsou přísady do
garantované teploty nadbytečné.
Při nízkých teplotách dochází u nafty ke snížení tekutosti i filtrovatelnosti způsobené krystalizací parafínů.

Motorový petrolej nebo bezolovnatý beznín
Normál je možno přidávat až do 30%:
vnější teploty
°C
0 až –9
–10 až –14

letní nafta
%
80
70

přísada
%
20
30

Při extrémně nízkých teplotách je nutno tyto
hmoty přidávat i k zimní naftě v následujícím
poměru:
vnější teploty
°C
–15 až –25

letní nafta
%
70

přísada
%
30

Z tohoto důvodu je v zimních měsících v prodeji nafta s lepšími teplotními vlastnostmi a od
počátku chladného období roku je jejímu
nákupu věnovat pozornost.

Pozor! Benzín je výbušná hořlavina. Již malé
množství případného benzínu nebezpečí výbuchu zvyšuje. Dodržujte proto pokyny o čerpání paliva uvedené na následujích stranách.

Zvýšení tekutosti a filtrovatelnosti letní
motorové nafty se dá v zimních měsících
v závislosti na vnějších teplotách zajistit
přidáním určitého množství nasledujících
přísad do nádrže:
§ motorové petroleje, 1)
§ bezolovnatého benzínu Normál,
§ běžně prodávaných ztekucujících přísad.

Při použití ztekucujících přísad

Vykrystalizované parafíny se ale těmito
přísadami nerozpustí.

1)

Při použití je třeba dodržet předpisy příslušných
zemí.
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§
§

zůstává zachován výkon motoru
vozidlo je možno provozovat i za velmi
nízkých teplot.

U přísad je nutno dodržet pokyny výrobce.

Plnící hrdlo nádrže paliva s bajonetovým nebo
šroubovacím uzávěrem je vzadu na pravé straně vozidla.
Odemkne se uzávěr *. Zasrčí se klíček, otočí
se jím doleva a uzávěr se uvolní rovněž
otočením doleva.
Nádrž paliva je konstruována tak, aby nedošlo
k jejímu přeplnění.

§
§
Čerpání paliva
Pozor při zacházení s pohonnými hmotami!
Před čerpáním paliva je nutno vypnout motor
včetně přídavných topidel se spalovací
komorou.

hadice palivového čerpadla se hubicí
zasune do plnícího hrdla nádrže až na
doraz a stiskne se spoušť.
Po prvním automatickém vypnutí se
v čerpání paliva dále nepokračuje.

Nasadí se uzávěr a otočí se jím doprava až na
doraz. Zamkne se otočením klíčku * doprava.
Palivo, které přeteče, je třeba ihned otřít.

Otevření klapky závěru palivové nádrže při
výpadku centrálního zamykání
Otevře se zavazadlový prostor a odklopí se
výplň pravé stěny. Za ovládacím motorkem je
táhlo klapky závěru nádrže na palivo – viz
šipka v obrázku. Po zatažení dozadu se klapka
závěru dá otevřít.

Benzín je hořlavý a výbušný. Při manipulaci
s pohonnými hmotami nesmí být v blízkosti
otevřený oheň, nesmí se kouřit nebo působit
jiskření. Platí to i tam, kde je charakteristický
zápach benzínu (jak zápach, vůně J) cítit ve
vzduchu. Pokud je benzín cítit ve vozidle, je
nutno neprodleně vyhledat autorizovaný servis
Opel a dát závadu ihned odstranit.
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Katalyzátor pro naftové motory *

Katalyzátor

Do motorové nafty je při nízkých venkovních
teplotách možno přidávat pouze bezolovnatý
benzín Normál. Přidáním olovnatého benzínu
by se katalyzátor pro naftové motory poškodil
a snížila by se jeho účinnost.

Katalyzátor pro benzínové motory *
V nezbytných případech je možno v jízdě
pokračovat pouze na krátkou dobu, při
nízkých otáčkách a rychlostech.
Pokud se katalyzátoru dostane nespálený
benzín a vyhoří tam, může se katalyzátor
přehřát a zničit.

Olovnatý benzín poškozuje katalyzátor i elektronické obvody a vyřazuje je z funkce.

–

Plnící hrdlo palivové nádrže je zúženo a není
možno do něj zasunout hubici čerpacího
stojanu s olovnatým benzínem.

–

Při nedodržení následujících pokynů může
dojít k poškození katalyzátoru nebo celého
vozidla:
– Při závadách v zapalování, při nepravidelném chodu motoru po studeném startu, při
výrazně sníženém výkonu motoru nebo při
jiných provozních závadách, které by mohly svědčit o poruchách v zapalování, je
nutno okanžitě vyhledat autorizovaný servis Opel a dát závady opravit.

Předcházejte proto:
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–
–
–

–

častému opakování studených startů
zbytečně dlouhému spouštění motoru, kdy
dochází ke vstřikování paliva
jízdám až do úplného vyprázdnění nádrže,
kdy při nerovnoměrnému přívodu paliva
dochází k přehřívání
spouštění motoru roztlačením nebo roztažením vozidla, kdy se může do katalyzátoru dostat nespálené palivo. V takových
případech je třeba použít pomocných
startovacích kabelů (viz str. 140).

Při nedodržení následujícího pokynu může
dojít k poškození katalyzátoru nebo celého
vozidla:
– Při závadách v zapalování, při nepravidelném chodu motoru po studeném startu, při
výrazně sníženém výkonu motoru nebo při
jiných provozních závadách, které by mohly svědčit o poruchách v zapalování, je nutno okamžitě vyhledat autorizovaný ser-vis
Opel a dát závady opravit. V nezbytných
případech je možno v jízdě pokračovat
pouze na krátkou dobu, při nízkých otáčkách a rychlostech.

Údržba

Kontrola elektronické závory *

Veškerou údržbu si dávejte provádět v
autorizovaném servisu Opel v předepsaných
intervalech. Budete tak mít jistotu, že všechny
části elektrického vybavení vozidla, jeho
vstřikovacího systému I zapalování budou
optimálně fungovat, udrží se nízká hladina
emise škodlivin a nezkrátí se životnost katalyzátoru.

Pokud kontrolka elektroniky motoru při zapnutém zapalování bliká, signalizuje poruchu
systému elektronické závory a nejde spustit
motor. V takovém případě je třeba postupovat
následnovně:

§
§
§

Kontrolní svítilna elektroniky motoru *

spínacím klíčkem se otočí na =
vyčká se zhruba dvě sekundy
opakuje se spouštění

Pokud bude kontrolní svítilna blikat dále, je
třeba vyhledat autoizovaný servis Opel a dát
poruchu odstranit – viz také str. 41.

se rozsvítí po zapnutí zapalování a svítí při
spouštění motoru. Krátce po rozběhnutí motoru
zhasne.
Délka vstřikování paliva, zážeh, chod motoru
naprázdno a automatické odpojení přívodu
paliva jsou řízeny elektronicky.
Rozsvícení kontrolky během jízdy signalizuje
poruchu. Elektronika přechází na nouzový
režim. V jízdě je možno pokračovat, Poruchu je
třeba nechat odstranit v autorizovaném servisu
Opel.
Delší provoz se svítící kontrolkou může vést k
poškození katalyzátoru *, ke zvýšené spotřebě
paliva a může ovlivnit provozuschopnost
vozidla.
Krátké neopakované problesknutí kontrolky za
jízdy není významné.
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Výfuk,
Výfukové plyny

Výfukové potrubí
Při první jízdě může z výfukového potrubí
vycházet kouř z vypalujícího se ochranného
vosku a oleje. Kouř je třeba nechat odvětrat na
volném prostranství a vyhnout se jeho vdechování.
Nevdechujte výfukové plyny!
Obsahují jedovatý kysličník uhelnatý, který je
bez barvy a bez zápachu. Vdechnutí může být
životu nebezpečné.
Pokud výfukové plyny proniknou do interiéru
vozidla, je třeba otevřít okna, zajistit dobré
větrání a obrátit se na autorizovaný servis
Opel.
Kontrola emisí škodlivin
Díky konstrukčnímu řešení motoru, zejména
palivové soustavy a zapalování, je podíl
skodlivin, jako je kysličník uhelnatý (CO),
uhlovodíky (CH) a kysličníky dusíku (NOx) ve
výfukových plynech redukován na minimum.
Výše tohoto podílu ale závisí na bezvadném
fungování palivové soustavy i zapalování.

Proto by měly být všechny práce spojené
s testováním a seřizováním motoru prováděné
výlučně v autorizovaných servisech Opel, které
jsou vybaveny jak příslušným zařízením tak i
školeným perzonálem. Díky elektronickým
testovacím systémům, které se zde využívají,
bude diagnóza i naprava přesná a rychlá.
Tím významně přispějete k čistotě ovzduší
i k dodržení předpisů o obsahu škodlivin ve
výfukových plynech.
Kontrola seřízení palivové soustavy a zapalování patří do inspekčního systému Opel.
Proto je potřeba pravidelně dodržovat
jednotlivé termíny prohlídek předepsané
v servisní šekové knížce.

124

Podvozkové systémy,
regulátor rychlosti

V daném případě TC systém signalizuje hraniční jízdní podmínky, ve kterých je vaše vozidlo a brání tomu, abyste nad ním ztratili ovladatelnost. Zároveň vás systém upozorňuje, že je
třeba přizpůsobit rychlost vozdila stavu
vozovky.
I přes toto velice užitečné vylepšení
bezpečnosti se nenechte vyprovokovat
k riskantní jízdě.
Bezpečnost v silničním provozu zajistíte pouze
jejím odpovědným způsobem.

TC systém
Protiskluzový systém TC * zabraňuje protáčení
hnacích kol nezávisle na vlastnostech vozovky
a přilnavosti pneumatik.
Systém kontroluje počet otáček jednotlivých kol
a v případě, že se už i jedno kolo začne protáčet, sníží výkon motoru. Podle potřeby protáčející se kolo přibrzdí. Tím se zlepšuje jízdní
stabilita vozidla zejména na zasně-žených,
vlhkých a kluzkých vozovkách nebo na náledí.
Zapnutí TC systému je signalizováno blikáním
kontrolní svítilny. Dochází k často slyšitelné
regulaci chodu motoru a tím i jeho výkonu.

§
§
§

Se zapnutým zapalováním se rozsvítí
kontrolka TC.
Po několika sekundách zhasne. Tím je
systém uveden do provozu.
Nerozsvítí-li se kontrolka se zapnutím
zapalování, nebo když bude za jízdy při
zapnutém TC svítit nepřerušovaně,
signalizuje poruchu. Systém není funkční.
Je nutno vyhledat autorizovaný servis
Opel, kde bude závada díky zabudované
diagnostice rychle odstraněna.

Vypnutí systému TC
Systém je možno tlačítkem TC vypnout při
mimořádných situacích, které prokluz na
hnacích kolech vyžadují nebo je dokonce
účelné jej vědomě zavést. Jedná se např. o:
§ jízdu s nasazenými sněhovými řetezy,
§ jízdu v hlubokém sněhu,
§ vyprošťování vozidla z hlubokého sněhu
Vypnutí bude signalizováno svítící kontrolkou
TC.
Opětovným stisknutím tlačítka TC nebo
vypnutím a novým zapnutím zapalování se
ststém TC opět uvede do provozu.
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Podle naložení vozidla a vlastností vozovky
začne automatická regulace výšky reagovat po
ujetí zhruba tří kilometrů.
Seřízení světlometů viz str. 84.
Při poruše regulace nelze využívat plné užitečné zatížení vozidla a je třeba neprodleně
vyhledat autorizovaný servis Opel.

Automatická regulace výšky *
Regulace výšky umožňuje při rozdílné hmotnosti nákladu nebo provozu s přívěsem udržovat skoro konstantní výšku zadní čáasti
vozidla. Tím se podstatně zlepšují jízdní
vlastnosti.
Na nerovných vozovkách se zadní část vozidla
automaticky zvýší, tím se zvětší světlá výška
spodku a prodlouží tlumiče nárazů.
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Zapnutí regulátoru

Vypnutí

se provádí ťuknutím na tlačítko I. Tím se do
paměti uloží okamžitá rychlost, kterou vozidlo
dále udržuje. Pedál akcelerátoru je možno
pustit.

Lehkým ťuknutím na tlačítko 0 se regulátor
vypne a vozidlo začne pozvolna zpomalovat.
Dále se pokračuje v jízdě s běžnou obsluhou
pedálu akcelerátoru.

Vozidlo je možno zrychlit pedálem akcelerátoru. Jakmile se pedál pustí, vozidlo opět přejde na rychlost uloženou v paměti.

Regulátor rychlosti se také vypne v následujících situacích:
− pokles rychlosti pod cca 30 km/h,
− sešlápnutí pedálu brzdy,
− sešlápnutí pedálu spojky,
− navolení N v automatické převodovce *

Zvýšení konstantní rychlosti

Regulátor rychlosti *

Při zapnutém regulátoru se tlačítko I stiskne
nebo se na něj vícekrát ťukne. Tím se plynule
nebo v krocích po 2 km/h zvýší konstantní
rychlost vozidla, aniž je nutno obluhovat pedál
akcelerátoru.

umožňuje předvolbu konstantní rychlosti vozidla do cca 30km/h až zhruba do rychlosti maximální. Předvolená rychlost se uloží do paměti
a vozidlo jí udržuje.

Puštěním tlačítka I se dosažená rychlost uloží
do paměti a vozidlo ji stále udržuje.

Regulátor se obsluhuje tlačítky I, R, a 0 na
páčce blikačů.

Při zapnutém regulátoru se stiskne tlačítko R
nebo se na něj vícekrát ťukne. Tím se plynule
nebo v krocích po 2 km/h sníží konstantní
rychlost vozidla.

Regulátor se nezapiná, pokud se nedá racionálně využít, např. v hustém provozu, na trase
bohaté na zatáčky, na hladkém nebo na kluzkém povrchu vozovky.

Snížení konstantní rychlosti

Opětovné vyvolání uložené rychlosti
Ťuknutím na tlačítko R při rychlosti vozidla nad
30 km/h vozidlo přejde na stálou rychlost uloženou do paměti před vypnutím regulace.
Vypnutím zapalování se obsah paměti regulátoru vymaže.

Puštěním tlačítka R se dosažená rychlost uloží
do paměti a vozidlo ji stále udržuje.

U vozidel vybavených automatickou převodovkou se regulace zapíná pouze při režimu D.
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Při stojícím motoru přestává posilovač brzd
působit po jednom až dvou sešlápnutích
brzdového pedálu. Účinnost brzd se tím
nesnižuje, ale na pedál se musí vyvinout
značně vyšší síla. Je s tím potřeba počítat
hlavně při odtahování vozidla.

Brzdy

Před každou jízdou je nutno překontrolovat
brzdová světla.
Krátce po rozjetí je třeba ještě při nízké rychlosti prověřit účinnost brzd. Důležité je to
hlavně po mytí vozidla, kdy může být brzdové
obložení vlhké.

Brzdy jsou důležitým činitelem bezpečnosti
dopravy.
Nové obložení kotoučových brzd je zpočátku
méně učinné. Jeďte proto prvních 200 km tak,
abyste nemuseli brzdit naplno.
Tloušťka brzdového obložení nesmí klesnout
pod určitou mez. Proto se musí podle termínů
uvedených v servisní šekové knížce zajistit
jejich pravidelná údržba jako předpoklad bezpečnosti silničního provozu.
Opotřebované brzdové obložení dávejte vyměňovat za nové jedině v autorizovaném servisu
Opel. Zde je zaručeno, že bude nasazeno
obložení testované a schválené společností
Opel a brzdy budou mít optimální výkon.
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Rovněž je třeba dbát na správnou výšku
hladiny brzdové kapaliny v nádržce – str 168.
Nožní brzda
Nožní brzda má dva na sobě nezávislé diagonálně oddělené brzdové okruhy. Při výpadku
jednoho z okruhů je druhý dostatečně účinný a
vozidlo ubrzdí. Krok brzdového pedálu se
v tomto prípadě prodlouží a při brzdění se musí
na pedál vyvíjet značně vyšší síla. Rovněž se
prodlouží brzdná dráha vozidla. Před pokračováním v jízdě je třeba se obrátit na autorizovaný servis Opel.
Aby krok brzdového pedálu zůstal, zejména při
poruše brzdového okruhu zachován v celém
rozsahu, nesmí být pod pedálem žádná rohožka ani koberec.

Regulace brzdnéhu účinku probíhá během
vlastního brzdění v miliseknudových
intervalech. Projevuje se pulzováním
brzdového pedálu
a regulačním hlukem. Vozidlo se nachází
v určité mezní situaci. ABS sice brání ztrátě
ovladatelnosti, ale současně řidiči připomíná,
že je nutno další jízdu přizpůsobit stávajícímu
provozu.
Systém ABS má zjevné přednosti. Ty vás však
nesmí svádět ke zvytečně riskantní jízdě.
Bezpečnost silničního provozu lze zajistit pouze vaší zodpovědností.

Ruční brzda

ABS *

Mechanická ruční brzda působí na bubnové
brzdy zadních kol, které mohou být podle
provedení vozidla i kotoučové *. Po zatažení
ruční brzda sama zaskočí. Při kotoučových
brzdách na zadních kolech * je ruční brzda
nezávislá na nožní. Při běžném brzdění vozidla
za jízdy nepůsobí a tim se sama nečistí. Proto
je zapotřebí čas od času pomalu projet s lehce
zataženou ruční brzdou úsek zhruba 300 m.

Protiblokovací brzdový systém ABS * zajišťuje
trvalé sledování brzdového systému a nezávisle na stavu vozovky a přilnavosti pneumatik
brání v zablokování kol.
Pokud má některé kolo snahu se zablokovat,
začne systém působit. Řiditelnost vozidla
zůstává při tom zachována ikdyž je nutno silně
brzdit v zatáčkách nebo při vyhýbání. Díky systému není nutno pouštět brzdu ani při objíždění
překážek.

Se zapnutím zapalování se rozsvítí kontrolní
svítilna ABS a může být slyšet testování systému. Nezhasne-li kontrolka po několika sekundách, nebo rozsvítí-li se za jízdy, signalizuje poruchu. Brzdy budou i nadále plně funkční, ale již bez systému ABS.
Při poruše
se kola mohou během silného brzdění zablokovat a vozidlo může vybočit z jízdní dráhy.
I další výše uvedené funkce systému nebudou
k dispozici. Tomu je zapotřebí jízdu přizpůsobit
a vyhledat autorizovaný servis Opel, kde díky
zabudované diagnostice závadu rychle odstraní.
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Kola, pneumatiky

Přípustné velikosti pneumatik
Pneumatiky osazené z výroby jsou určeny pro
podvozek vašeho vozidla. Nabízejí optimální
jízdní pohodlí a bezpečnost. Technickou proveditelnost záměny disků a pneumatik je nutno
konzultovat v autorizovaném servisu Opel.
Nevhodné pneumatiky nebo disky mohou způsobit dopravní nehodu a mohou vést i k odebrání osvědčení o technického průkazu.

V zájmu své bezpečnosti a bezpečnosti ostatních účastníků silniční dopravy je bezpodmínečně nutné dodržet nasledující pravidla.

Pro všechna vozidla s motory 1) 16 LZ 2, X 16
SZR, X 16 XEL, X 17 DT, X 18 XE, 20 NEJ
platí kromě toho, že pokud se budou zaměňovat pneumatiky osazené ve výrobě za jinou
velikost nebo za zimní, je nutno nově naprogramovat elektronický rychloměr. Jinak nebude
ukozovat správnou rychlost vozidla. S úpravou
je třeba se obrátit na autorizovaný servis Opel.
Nové pneumatiky je třeba osazovat v páru,
nejlépe je však měnit celou sadu. Na jedné
nápravě he třeba použít pneumatiky:
− stejné velikosti,
− stejné konstrukce
− od stejného výrobce,
− se stejným vzorkem.

Tlak vzduchu v pneumatikách
je třeba kontrolovat na zahřátých pneumatikách nejméně každých čtrnáct dnů a před
každou velkou cestou. Nesmí se zapomínat na
náhradní kolo.
Čepičky na ventilcích se povolí zvláštním klíčkem, který je na vnitřní straně klapky závěru
benzinové nádrže.
Předepsaný tlak vzduchu je uveden na str. 194
tohoto návodu a na štítku na vnitřní straně
klapky uzávěru benzinové nádrže.

1)
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Obchodní značení viz str. 180, 181

Přírůstek tlaku vzduchu vyvolaný zahřátím
pneumatik se nesmí snižovat, protože by mohl
po vychladnutí klesnout pod předepsané minimum.
po kontrole tlaku vzduchu je nutno pevně našroubovat čepičky ventilů.
Předepsané rozmezí tlaku je nutno dodržovat.
Vyšší i nižší tlak negativně ovlivňuje bezpečnost jízdy, její pohodlí, jízdní vlastnosti, spotřebu paliva i opotřebení pneumatik.
Při podhuštění by se nadměrně zahřívaly
a poškodila by se jejich konstrukce. Při vyšších
rychlostech by se mohl odtrhnout běhoun
a pneumatika by mohla prasknout.

Stav pneumatik a disků kol
Přejížděním ostrých hran může dojít k poškození disků a pneumatik, které se může projevit
teprve až následně. Vzniká nebezpečí prasknutí pneumatiky.

Pravidelně je třeba kontrolovat i hloubku
vzorku. Pokud budou přední pneumatiky
opotřebovanější než zadní, je nutno kola
zaměnit tak, aby na přední nápravě byly
pneumatiky s lepším vzorkem.
4

Na hrany a obrubníky je třeba najíždět pomalu
a kolmo a při parkování nezajíždět vozidlem až
těsně k nim.
Pravidelně je nutno kontrolovat případná
poškození pneumatik (cizí tělesa ve vzorku,
vpichy, proříznutí, vyboulení boků). Poškozené
pneumatiky mohou prasknout. Rovněž je nutno
kontrolovat i stav disků kol. Se zjištěným poškozením nebo náhlým ojetím vzorku pneumatik
je třeba se obrátit na autorizovaný servis Opel.

Dodatečnou úpravou tlaku vzduchu nelze takto
vzniklé poškození odstranit.
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Všeobecné pokyny
Myslete na to, že se zvýšeným opotřebením
vzorku se zvyšuje i nebezpečí aquaplaningu.
Pneumatiky stárnou, ikdyž se na nich najede
málo. Napoužívané náhradní kolo se po šesti
letech dá použít pouze nouzově pro velmi
nízké rychlosti.
Nikdy nepoužívejte ojeté pneumatiky, u kterých
neznáte jejich předchozí osud.

Z bezpečnostních důvodů je nutno pneumatiky
měnit když jsou ojety na hloubku vzorku od 2
do 3 mm. Hloubky 1,6 mm, minimální podle
předpisů SRN, je dosaženo, když se v běhounu objeví pravidelně rozmístěné hloubkové
značky. Jejich poloha je vyznačena na boku
pneumatiky.

Zimní pneumatiky
Omezení jsou uvedena na straně 194.
Pneumatiky typu M+S nabízejí zvýšenou bezpečnost jízdy. Doporučuje se je používat na
všech kolech.
Při použirtí náhradního kola s letním vzorkem
dochází ke směsování pneumatik! Proto je nutno poškozené kolo nechat urychleně opravit,
vyvážit a znovu nasadit.
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Velké ozdobné kryty kol by mohly podle provedení přijít do styku se řetězy, takže je snímejte.
Jízda se řetězy je povolena pouze do rychlosti
50 km/h a na nezasněžených vozovkách
pouze krátkodobě. Řetězy by se na tvrdém
povrchu vozovky mohly rychle opotřebovat
a prasknout.

Sněhové řetězy
Omezení jsou uvedena na straně 194.
Řetězy jsou přípustné pouze na kolech přední
nápravy. Používejte pouze výrobky vyzkoušené a doporučené společností Opel. Jsou to
řetězy s drobnými články, které včetně zámku
zvětšují průměr a šířku pneumatiky maximálně
o 15 mm.

133

Střešní nosič
zavazadel,
provoz s přívěsem

Střešní nosič zavazadel *
S ohledem na bezpečnost provozu i s ohledem
na možná poškození střechy, používejte pouze
zařízení schválená společností Opel. Dostanete je v každém autorizovaném servisu Opel
(kat. číslo – 17 32 …)
Objímky na boku střechy nelze použít pro
šroubové úchytky.
Jízdní pokyny – str. 112
Tažné zařízení *
si dejte namontovat pouze v autorizovaném
servisu Opel. Jeho pracovníci vám poskytnou
informace o možnosti zvýšit zatížení na závěs.
jsou školeni v montáži i v nutných úpravách
vozidla týkajících se chlazení a změn dalších
agregátů.
Vyobrazení a rozměry tažného zařízení jsou
uvedeny na str. 198.
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Tažné zařízení s odnímatelnou koulí
Kulová tyč je uložena v obalu a přichycena
popruhem do náhradního kola.
Montáž kulové tyče:
z otvoru závěsného zařízení se sejme kryt
a uschová se do zavazadlového prostoru.

Překontroluje se pojistný zámek tažného zařízení. Na levé straně musí být vidět kontrolní
kolík * a ze závěsu nesmí vyčnívat páka 1.
V opačném případě je nutno kulovou tyč před
zasazením do závěsného zařízení předepnout
podle obrázku tak, že se páčka 1 odsune levou
rukou vlevo a páčka 2 odtlačí směrem dopředu.

Nasazení kulové tyče

Pojistka proti krádeži

Lehce se zasune do otvoru v závěsu na doraz.
Zajíštění proběhne automaticky a je slyšet.

Do zámku na levé straně tyče se zasune klíček
a tyč se zamkne. Po vytažení klíčku se na zámek nasadí ochranná krytka. Číslo klíčku je
třeba si zaznamenat.

Na páčku 1 a páčku 2 se nasadí ochranný kryt
aby zaskočil. Pokud nezaskočí, tyč se vytáhne
a osazení se po předepnutí páček zopakuje.
Kontrolní kolík 1) * na levé straně nesmí po
nasazení tyče vyčnívat – viz šipka v obrázku
6409 J. V opačném případě je nutno celý postup opakovat. Jinak je potřeba vyhledat autorizovaný servis Opel.

Důležitý pokyn
Provoz s nasazenou kulovou tyčí je možný
pouze v následujících případech:
− na páčky1 a 2 je nasazen ochranný kryt
a je zajištěný,
− kontrolní kolík 1) není vidět,
− je zamčená proti krádeži.
Oko pojistného lanka
je určeno k nasazení pojistného lanka brzděných přívěsů. Na obr. 6409 J je označeno malou šipkou.
4

1)

Kontrolní kolík není u každého provedení zámku
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Demontáž kulové tyče
Odemkne se pojistka proti krádeži.
Po sejmutí krytu se do zámku zastrčí klíček
a tyč se odemkne. Klíček se opět vytáhne a na
zámek se nasadí ochranný kryt.

Vytáhne se kulová tyč a uloží se v obalu k náhradnímu kolu, kde se pevně zajistí popruhem.
Popruh se musí dát kolem pneumatiky.

Z bezpečnostních důvodů se tyč vždy musí do
náhradního kola dobře upevnit. Kromě toho u
karavanů se bez toho nedá nasadit kryt na
náhradní kolo – viz obr. 6470 J.

Do otvoru závěsu se zastrčí krycí zátka.
Z aretačních páček 1 a 2 se sejme ochranný
kryt.
Páčka 1 se levou rukou odtlačí vlevo.
Páčka 2 se odtlačí dopředu.
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K číštění tyče se nesmí užívat tlaková pára
nebo jiná vysokotlaková zařízení.

Přípojná hmotnost přívěsu

Zatížení zadní nápravy při provozu
s přívěsem

Tato hodnota je maximální a závisí na vozidle
a je ho motoru. Celková hmotnost přívěsu ji
nesmí překročit. Při vážení musí přívěs na
váze stát jak nápravovými koly, tak opěrným
kolečkem oje.

Ve SRN může být po napojení přívěsu
povolené zatížení zadní nápravy plně
naloženého tažného vozidla obsazeného
cestujícími překročeno o 55kg. Údaje o
rozložení hmotnosti vozidla na nápravy jsou
uvedeny na typovém štítku a v dokumentaci
vozidla. Maximální rychlost vozidla nesmí
překročit 100 km/h.

Přípustné hmotnosti přívěsů jsou uvedeny
v úředních dokladech vozidla. Pokud není
uvedeno jinak, platí pro max. stoupání 12%.
Plně jich mohou využívat řidiči, kteří mají
s jízdou s velkými přívěsy dostatečné zkušenosti.

Pozor – v ČR nelze tato povolená zatížení
překračovat. Jsou maximální.
4

Ve větších nadmořských výškách klesá výkon
motoru i stoupavost vozidla. Proto jich nebude
při jízdě v horách pravděpodobně možno plně
využít.

Zátěžná hmotnost závěsu
Přívěs musí být vyvážen tak, aby tlak, který oj
přívěsu vyvíjí na kouli tažbého zařízení nebyl
ani vyšší, ani nižší než předepsaná hodnota.
Vyvážení přívěsu se dá upravit změnou rozložení nákladu na přívěsu.
Předepsaná minimální zátěžná hmotnost závěsu (75 kg) je uvedena na štítku nalepeném
na víku zavazadlového prostoru. Obzvláště u
těžkých přívěsů je nutno tento údaj dodržet.
V žádném případě nesmi klesnout pod 25 kg.
Zjišťuje při naloženém přívěsu s ojí nastavenou
do výšky, ve které bude při napojení na vozidlo. Zvláště důležité je to přívěsů se zdvojenou
nápravou.
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Při provozu s přívěsem se dá výhodně využít
dodatečně osazované originální příslušenství
Opel, jako např. zpětná zrcátka pro široké přívěsy.
U přívěsů s nízkou jízdní stabilitou se doporučuje použít příčného stabilizátoru tlumícího
příčné kmity vyvolané vlnitou jízdou.
Při jízdě je nutno dbát na dostatečně velký poloměr zatáčení a vyvarovat se náhlých změn
směru.
Rozkývá-li se přívěs za jízdy, je třeba zpomalit,
případně i ostřeji přibrzdit, nikdy nelze rozkývání vyrovnávat protipohyby volantu.
Tlak vzduchu v pneumatikách

Jízdní vlastnosti a jízdní pokyny

U tažného vozidla se tlak vzduchu v pneumatikách zvýší na hodnoty platné pro maximální
zatížení vozidla uvedené na str. 194. Rovněž
je nutno překontrolovat tlak vzduchu v pneumatikách přívěsu.

U brzděných přívěsů se do oka tažného zařízení zavěsí pojistné lanko – viz šipka v obrázku.
Před napojením přívěsu je třeba namazat kouli
tažného zařízení. Není to nutné, pokud je souprava vybavena příčným stabilizátorem kmitů
vyvolaných vlnivou jízdou.
Jízdní vlatnosti ve velké míře závisí na naložení přívěsu. Z toho důvodu musí být náklad
na přívěsu pevně uchycen a pokud možno ve
středu ložné plochy nad nápravou.
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Ventilátor chlazení motoru je poháněn elektricky. Jeho výkon proto nezávisí na počtu otáček
motoru, ale na teple, které motor vyvine. Při
vyšších otáčkách vznikne více tepla než při
nižších.
Proto dokud vozidlo stoupání zvládá, neřaďte
zbytečně nižší rychlostní stupeň.
Naftové motory: při stoupání 10% a vyšším se
doporučuje nepřekračovat na 1. stupeň rychlost 30 km/h, na 2. stupeň 50 km/h a u automatické převodovky v režimu 1 40 km/h.

Při sjezdech v horách jsou brzdy vozidel s přívěsem podstatně silněji namáhány. Proto se
doporučuje řadit stejný stupeň jako do obdobného stoupání a dodržovat i zhruba sejnou
rychlost. U automatických převodovek se navolí režim 3, 2 a případně 1.
Jakmile to jízdní situace dovolí, je třeba opět
navolit režim D.
Pokud je nutno brzdit naplno, zvláště když se
musí docílit co nejkratší brzdné dráhy, je třeba
brzdový pedál sešlápnout co nejvíce.
Při tom je třeba mít na paměti, že brzdná dráha
při jízdě s nebrzděným nebo i brzděným přívěsem je vždy delší než u vozidla bez přívěsu.

Rozjezd ve stoupání
Pro rozjezd s převodovkou s ručním řazením je
optimální, když se otáčky motoru pohybují
mezi 2000 a 3000 ot/min. S prokluzující spojkou se pozvolna zařadí, pustí se brzda a dá
plný plyn. Otáčky motoru by při tom pokud
možno neměly klesnout.
U vozidel se automatickou převodovkou postačí při rozjezdu přidat plný plyn.
Před rozjížděním za mimořádných podmínek,
jako je velká váha přívěsu, velké stoupání atd,
je třeba vypnout přebytečné spotřebiče jako je
vyhřívání zadního skla, klimatizaci, vyhřívání
sedadel a další zařízení, která nejsou nezbytně
nutná.
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Svépomoc

Nestartujte rychlonabíječkou
chráníte tím elektronické obvody.
Spuštění motoru roztažením nebo
roztlačením
U vozidel vybavených katalyzátorem nebo
automatickou převodovkou nelze motor
spouštět roztažením nebo roztlačením.
Při roztahování se doporučuje použít tažné
tyče. Vyhnete se nebezpečí, že najedete na
tažné vozidlo.

Naftový palivový systém,
odvzdušnění
Naftový motor X 17 DT 1) – při úplném vyjetí
nádrže se po načerpání paliva začne při spuštění motoru palivový systém odvzdušňovat
automaticky. První spuštění může trvat max.
10 sekund. Potom se opakuje v 5s intervalech,
dokud motor nenaskočí. K úplnému odvzdušnění dojde zhruba po 30 sekundách chodu
motoru na zvýšené otáčky.
Naftový motor X 20 DTL 1) – nádrž nikdy úplně
nevyjíždějte!
S ohledem na vysoké vstřikovací tlaky se dá
po vyjetí nádrže systém odvzdušnit velmi
nesnadno a pouze v autorizovaném servisu.
Po rozsvícení kontrolní svítilny je nutno co
nejdříve načerpat palivo. Začne-li kontrolka
blikat, je to neodkladné.
1)

Obchodní značení viz str. 180, 181
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U vozidel s převodovkou s ručním řazením bez
katalyzátoru se postupuje následovně:
−
−
−
−
−

vypnou se spotřebiče, které nejsou
nezbytně nutné,
zapne se zapalování,
vyšlápne se spojka,
zařadí se 2. nebo 3. stupeň,
po rozjetí se povolí spojka.

Startování pomocnými kabely
katalogové číslo 17 02 529
u naftových motorů 17 02 528
Při vybitém akumulátoru se motor spouští
pomocnými kabely napojenými na akumulátor
jiného vozidla.
Vždy je nutno postupovat velmi opatrně. Každá
odchylka od následujícího postupu může vést
k roztržení akumulátoru a poranění, poškození
vozidla nebo elektrických zařízení obou vozidel.

§
§
§
§
§
§

§
§

§

V blízkosti akumulátoru se nesmí používat
otevřený oheň ani nechávat přeskakovat
jisky.
Oči, pokožku, tkaniny a lakované plochy je
nutno chránit před stykem s elektrolytem.
Obsahuje leptavou kyselinu sírovou, která
škodí zdraví a způsobuje škody na zařízeních.
Při manipulaci s akumulátorem je nutno
používat ochranných býlí.

Pomocný akumulátor musí mít stejné napětí (12V) jako vybitý a ani jejich kapacita
(Ah) se nesmí výrazně lišit. Údaje jsou
uvedeny na akumulátorech.
Vybitý akumulátor se neodpojuje od elektrického rozvodu vozidla.
Vypnou se přebytečné spotřebiče.
Při spouštění motoru se nad akumulátorem nenaklánějte
Svorky jednoho pomocného kabelu se nesmí dotknout svorek druhého.
Zatáhne se ruční brzda a zařadí se neutrál. U automatických převodovek se navolí stupeň P.

Pomocné kabely se napojí v pořadí podle
obrázku:
1. Jeden kabel se připojí na kladný pól pomocného akumulátoru označený znaménkem (+) na kontaktu.
2. Opačný konec tohoto kabelu se připojí na
kladný pól vybitého akumulátoru.
3. Druhý kabel se napojí na záporný pól
pomocného akumulátoru označený (-)
4. Opačný konec tohoto druhého kabelu se
napojí na kostru vozidla, např. na šroub
závěsu motoru.

§
§
§
§

§

Tento kabel se nepřipojuje na záprný pól
vybitého akumulátoru!
Přípojný bod se volí co nejdále od vybitého
akumulátoru.
Oba pomocné kabely se natáhnou, aby se
nezachytily otáčejícími se částmi motoru.
Motor vozidla, z něhož akumulátou se
odebírá proud, může být při tom v chodu.
Startuje se nejdéle 15s s jednominutovými
přestávkami mezi jednotlivými pokusy. Po
nastartování se kabely hned neodpojují.
Oba motory se nechají zhruba 3 minuty
současně běžet na volnoběh.
Pomocné kabely se odpojují v přesně
obráceném pořadi než byly zapojovány.
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Odtahování vozidla
Vpravo vepředu se podle obrázku otevře kryt
závěsu tažého oka.

U sedanu je tažné oko uloženo vpravo
v prostoru pro zavazadla v přihrádce pro
výstražný trojúhelník a lékárničku.
−
−
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4-dvéřový model: oko je upevněno
v přihrádce pro lékárničku
5-dvéřový model: oko je zastrčeno do
otvoru v podlaze a uchyceno v držáku – viz
str. 147, obr 5842 J.

U karavanu je tažné oko uloženo v ochranném
obalu u nářadí v odkládací přihrádce vlevo
v podlaze nákladového prostoru. Přihrádka je
zakryta víkem, které se odklopí.

Rozjíždět se je nutno pomalu. Nelze jezdit
pozadu. Vzniklé nepřípustné tahové síly by
mohly poškodit obě vozidla.
Protože posilovač brzd funguje pouze při běžícím motoru, je nutno na pedál brzdy vyvíjet
větší tlak.

Odtahová služba
Tuto službu volte sami a před odtažením si
dohodněte cenu. Ušetříte si jak zbytečné
náklady, tak i případné potíže při vyřizování
pojistné události.

I posilovač řízení * funguje pouze při běžícím
motoru, proto je k otáčení volantem rovněž
potřeba větší síla.
Zapne se vnitřní cirkulace vzduchu a zavřou se
okna, aby do vozidla nepronikaly výfukové plyny z tažného vozidla.

Oko se do závěsu pevně přitáhne proti směru
hodinových ručiček rukojetí nástrčkového klíče
na šrouby kol do vodorovné polohy – viz nářadí
k vozidlu na str. 146.
Tařné lano * nebo lépe tažná tyč * se připevní
do oka.
Zařadí se neutrál, u automatické převodovky
se navolí režim N.

Vozidla s automatickou převodovkou * je možno táhnout pouze dopředu, maximální rychlostí
80 km/h a nejdále na vzdálenost 100km. Při
přepravě na větší vzdálenosti, větší rychlostí
nebo při poruše převodovky je třeba zdvihnout
přední nápravu na pomocný podvozek nebo
využít jeřábu či podobného zařízení.
Vozidlo se odtáhne k nejbližšímu autorizovanému servisu Opel, kde se o něj spolehlivě, rychle a odborně postarají.

Zapne se zapalování, aby se odemkl volant,
zapnula brzdová světla a začala fungovat houkačka, popř. stěrače.
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Odtahování jiného vozidla
Tažné lano, lépe tažná tyč, se uchytí do
zadního tažného oka umístěného na pravé
straně podvozku vozidla. Nikdy se
nepřipevňuje na zadní nápravu.
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Rozjíždět se je nutno pomalu. Nelze jezdit
pozadu. Nepřípustné tahové síly by mohly
poškodit obě vozidla.

Náhradní kolo

Caravan:

Sedan:

Náhradní kolo je v podlaze nákladového prostoru pod krytem. Při otevírání krytu za závěr je
třeba odklopit božní odkládací poličky. Na
spodní straně krytu se vyklopí záchytka, kterou
se kryt zajistí v otevřené poloze podle obrázku.
Před vyjmutím náhradního kola je třeba uvolnit
plastovou křídlovou matku, kterou je připevněno.

Náhradní kolo je uloženo v zavazadlovém
prostoru pod krytem podlahy, kde je uchyceno
plastovou křídlovou matkou.

Po uložení do prohlubně se kolo uchytí matkou
a zakryje. Před zaklopením se na kryt zlehka
zatlačí a uvolněná záchytka se sklopí do západky.
Všeobecné pokyny
U disků z lehkých slitin * může náhradní kolo
mít i disk ocelový.
Pokud se při poruše u vozidla se zimními
pneumatikami * použije náhradní kolo s letním
vzorkem, je nutno urychleně nechat vadnou
pneumatiku opravit, kolo vyvážit a nasadit zpět.
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Zvedák a nářadí k vozidlu

Zvedák je přichycen křídlovou matkou.

Caravan:

Sedan:

4-dvéřový model: nářadí je v pouzdru zasunutém mezi zvedák a podběh.

Zvedák a nářadí k vozidlu je v levé odkládací
skříňce v podlaze nákladového prostoru. Skříňka je přístupná po vyklopení krytu. Zvedák je
přichycen křídlovou matkou. Nářadí je v pouzdru.

Zvedák a nářadí je v zavazadlovém prostoru
ve stojaté přihrádce vpravo. Před sklopením
krytu se otočí závěry o 90°.
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5-dvéřový model: nářadí je v pouzdru, které je
vedle zvedáku a je spolu s lékárničkou a výstražným trojúhelníkem přichyceno ke stěně
zavazadlového prostoru.

Výstražný trojúhelník *
a lékárnička

5-dvéřový model: lékárnička je v prohlubni
výplně stěny zavazadlového prostoru.

Sedan:

Výstražný trojúhelník je umístěn před zvedákem a nářadím.

Trojúhelník a lékárnička jsou v zavazadlovém
prostoru vpravo v odkládací poličce. Před sklopením krytu se otočí závěry o 90°.

Caravan:
Trojúhelník a lékárnička je ve skříňce za výplní
levé stěny nákladového prostoru. Výplň se
otevírá po otočení záverů o 90°.

Lékárnička a výstražný trojúhelník jsou spolu
s nářadím připevněny ke stěně zavazadlového
prostoru.

4-dvéřový model: výstražný trojúhelník je postavený svisle v mezeře podlahy.
Lékárnička je uložena v držáku na vnitřní straně krytu.

147

Výměna kola
V zájmu vlastní bezpečnosti je třeba dodržet
následující postup:

§
§
§

148

Vozidlo se zaparkuje na rovném, pevném
a neklouzavém podloží.
Zapnou se výstražné blikače, zatáhne se
ruční brzda, u automatické převodovky se
navolí stupeň P, u ruční se zařadí 1. stupeň nebo zpětný chod.
Místo se předpisově označí výstražným
trojúhelníkem.

§
§

Kolouhlopříčně protilehlé kolu vyměňovanému se podloží klíny nebo jinak zapře
zepředu i zezadu.
Zvedák se používá pouze při výměně kol.

1.

Kryt disku kola se vytáhne nářadím k vozidlu – viz obrázek 5582 J, str. 148.
Kryty litých disků * se odtlačí šroubovákem. Šroubovák se při tom zasune do
boční drážky krytu dle obr. 5390 S na str.
148. Před vyšroubováním šroubů kol se
z nich stáhnou krytky.
Kryty litých disků se zajištěním proti krádeži se před sejmutím odemknou klíčem
z nářadí k vozidlu – viz obrázek 5583 J.

§
§
§

Při měkkém terénu by se měl zvedák
popstavit na podložku max. 1cm tlustou.

2.

Šrouby kol se povolí nástrčkovým klíčem
z nářadí k vozidlu.

Pod zvednuté vozidlo se nikdy neleze.
Po dobu, co je vozidlo zdvižené, se nespouští motor.
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3.

Místa k nasazení zámku jsou vyznačena
prolisy ve spodní boční hraně karosérie.
Čelist ramena zvedáku se podle šipky
v obr. 5843 J nasadí vpředu nebo vzadu
tak, aby svislý výstupek v čelisti zapadl do
vybrání prolisu.
Při ustavování zvedáku se musí dbát na
to, aby jeho patka byla podle šipky
v obrázku 5585 J svisle pod zvedacím
místem karoserie.
Otáčením kliky se vozidlo zvedne.

4.

Vyšroubují se šrouby kol.

5.

Vymění se kolo.

6.

Našroubují se šrouby kol.

7.

Vozidlo se spustí.

8.

Šrouby kol se pevně dotáhnou křížem.

9.

Opět se nadadí krytky šroubů kol * resp.
ozdobný kryt disku *. Ozdobný kryt disku
se musí nasadit k ventilku pneumatiky
symbolem ventilku *.
Na litý disk * se opět natlačí kryt tak, aby
pojistný kolík na jeho zadní straně zapadl
do příslušného otvoru.
Na disk opatřený pojistkou proti krádeži *
se nasadí kryt a pojistka se zamkne.
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10. Vyměněné kolo, nářadí a výstražný trojúhelník se uklidí do zavazadlového prostoru.
11. Pokud možno co nejdříve se nechá překontrolovat moment utažení šroubů nově
nasazeného kola a případně se šrouby dotáhnou.
12. Poškozená pneumatika se dá opravit a kolo se nechá vyvážit.

Pozor při zvedání vozidla v dílně
Opěrné patky ramen dílenského zvedáku nebo
zbedací plošiny se smí opřít pouze do míst
podle obrázku.

Aby nedošlo k poškození karoserie vozidla, je
nutno u kovových patek zvedáku vždy použít
pryžových mezivložek.
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Elektrická zařízení

Zapalování
Elektronické zapalování má vysoký výkon.
Dotyk je životu nebezpečný

Pojistková skříňka
Skříňka je pod víčkem uvnitř prostoru pro cestující vlevo vedle sloupku volantu.
Otevře se víčko. Proudové okruhy 1 až 41 jsou
popsány na vnitřní straně.
Při výměně pojistky je nutno vždy vypnout
příslušný spínač, případně i zapalování.
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Při výměně pojistky se skříňka vyklopí za spodek.
Vadná pojistka se rozezná podle přepáleného
tavného drátku. Nová pojistka se osazuje až
když je odstraněna příčina závady.
Používá se pouze pojistek odpovídající proudové hodnoty.
Vyplatí se vozit s sebou kompletní sadu pojistek. Lze jí zakoupit v každém autorizovaném
servisu Opel. Další rezervní pojistky se dají
uložit I do pojistkové skříňky, viz obr. 5591 J.

Pojistky
proudová hodnota
rozlišovací barva
10 A
červená
15 A
modrá
20 A
žlutá
30 A
zelená
40 A
oranžová
Hlavní pojistky
U benzinových motorů má elektrické zařízení 6
hlavních pojistek. Naftové motory maji tři.
Skříňky jsou v prostoru motoru za akumulátorem. Při poruše některé z těchto pojistek je
třeba vyhledat autorizovaný servis Opel.

Pojistky a jištěné okruhy, relé
1
2
3
4
5
6

–
30 A
40 A
–
–
10 A

7

10 A

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

10 A
30 A
20 A
30 A
20 A
–
30 A
–
10 A
30 A
10 A
20 A
30 A
–
20 A

23
24

–
10 A

25

25 A

26

10 A

neobsazeno
klimatizace, ventilátor chlazení
vyhřívání zadního skla
neobsazeno
neobsazeno
pravé potkávací světlo, regulace
dosahu světlometů
pravé parkovací světlo, pravé
koncové světlo
pravé dálkové světlo
omývač světlometů *
houkačka
centrální zamykání *
světlomety do mlhy *
neobsazeno
stěrače čelního skla
neobsazeno
koncové světlomety do mlhy *
el. ovládání oken
osvětlení SPZ
čerpadlo paliva
el. ovládání oken *
neobsazeno
výstražné blikače, inf. displej,
palubní počítač *, el. klimatizace *,
vnitřní osvětlení, ventilátor chlazení, radiopřijímač *,kontrolní
svítilny
neobsazeno
levé potkávací světlo, regulace
dosahu světlometů
levé parkovací světlo, levé
koncové světlo
levé dálkové světlo

27
28
29

–
20 A
10 A

30
31
32
33
34
35

30 A
–
10 A
20 A
20 A
10 A

36

20 A

37

–

neobsazeno
ohřívání chladící kapaliny
výstražné blikače, el.ovládaná
zrcátka *, el. ovládání oken *,
střešní okno *, přístroje, regulátor
rychlosti *, vnitřní osvětlení
střešní okno *
neobsazeno
denní osvětlení (Skandinávie) *
svorka 30: trvalý přívod přívěsu
CD-měnič *
ABS, TC, automatická
převodovka *
elektronické řízení klimatizace *,
vyhřívání předních sedadel *,
zapalovač cigaret
neobsazeno

38

10 A

39
40

10 A
10 A

41

10 A

brzdová světla, zpětný světlomet,
automatická převodovka *,
ventilátor chlazení, informační
displej *, regulátor rychlosti *
automatická převodovka *
ventilátor chlazení, klimatizace *,
el. řízení klimatizace *, vyhřívání
zadního skla
vyhřívání venkovních zrcátek

Pojistky předžhavení a vyhřívání čističe paliva
naftových motorů, stejně jako další relé a pojistky jsou ve skříňce vlevo v prostoru motoru
po zdvižení víčka.
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Výměna žárovek
Při výměně žárovky je nutno vypnout spínačem
příslušný okruh.
Nové žárovky se berou do ruky jedině za patici!
Olej a tuky, kterými by se mohla znečistit skleněná baňka žárovky, by se odpařily, usadily na
reflektoru a snížily jeho odrazivost. Případné
skvrny se z baňky odstraní čistým kouskem látky nepouštějící vlas a navlhčené alkoholem nebo lihem.
Údaje na patici nové a vyměňované žárovky
musí souhlasit. Uvedený příkon ve wattech
nesmí být překročen.
Seřizování světlometů

Potkávací a dálková světla

4.

Pozor! Světlomety si dávejte seřizovat v autorizovaném servisu Opel, kde jsou vybaveni příslušnými přístroji i znalostmi.

Vozidlo má zvlášť žárovky pro potkávací
a zvlášť pro dálková světla.

5.
6.

venkovní – potkávací
vnitřní – dálková

7.

U vozidel vybavených regulací dosahu světlometů * musí být regulátor nastaven do polohy
0.
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1.
2.
3.

Otevře se kapota.
Odtáhne se kryt světlometu.
Z patice žárovky se stáhne zástrčka.

Přídržný třmen žárovky se odtlačí do
strany a vyklopí ven.
Z tělesa světlometu se vytáhne žárovka.
Nová žárovka se nasadí tak, aby výstupek
na patici zapadl do zářezu na parabole.
Přiklopí se přídržný třmen, zajistí se, na
žárovku se nasadí zástrčka s kabelem,
nasadí se kryt světlometu a uzavře se.

Světlomety do mlhy *
Výměnu žárovek je třeba udělat v autorizovaném servisu Opel.

Parkovací světla

Přední ukazatele směru

1.
2.

1.
2.

3.
4.
5.

Stáhne se kryt z dálkového světlometu.
Z paraboly se vytáhne objímka se žárovkou.
Z objímky se vytáhne žárovka.
Nasadí se nová žárovka tak, aby výstupky
na patici zapadly do zářezů na objímce.
Objímka se zasune do světlometu, nasadí
se kryt dálkového světlometu a uzavře se.

3.

Vyšroubuje se objímka se žárovkou.
Vyjme se žárovka z objímky. Po lehkém
přitlačení se vytočí.
Vsadí se nová žárovka a objímka se nasadí zpět do paraboly.
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Koncová a brzdová světla, zadní zadní
blikače, koncové světlo do mlhy * a zpětný
světlomet

2.

Sedan:
1. Na levé straně se odtáhne kryt.
Na pravé straně se po otočení západky
otevřou dvířka k lékárničce a výstražnému
trojúhelníku.
3.
4.
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Po stisknutí prostředního pojistného
jazýčku se vyjme deska svítidla.
Světla jsou uspořádána násedovně:
nahoře
brzdové světlo
uprostřed vně
blikač
uprostřed uvnitř
zpětný světlomet
dole vně
koncové světlo
dole uvnitř
koncový světlomet do
mlhy/ zpětný světlomet
Vadná žárovka se vytáhne z objímky.
Nasadí se nová žárovka, nasadí se zpět
deska svítidla a uzavře se kryt nebo dvířka.

Caravan:
1.

Otočením se povolí závěr a kryt se odejme.

2.

3.
4.

Po stisknutí prostředního pojistného jazýčku se vyjme deska svítidla.
Světla zhora dolů:
brzdové světlo
blikač
zpětný světlomet
koncové světlo / koncová mlhovka
Vadná žárovka se vyjme z objímky.
Nasadí se nová žárovka, deska svítidla se
dá na své místo a kryt se nasadí zpět.

Přídavné brzdové světlo *
Pouze pro sedan:
Po stisknutí pojistného pérka se prostřední
opěrka zasune dolů.
1.

2.
3.
4.

Boční pojistné jazýčky se stisknou a deska
svítidla se vytáhne dopředu.
Vadná žárovka se vytáhne z objímky.
Nasadí se nová žárovka, deska svítidla
a kryt se dají zpět na své místo.

Stisknutím bočních pojistných tlačítek se
stáhne kryt.
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Osvětlení poznávací značky

3.

Sedan:

4.
5.

1.
2.
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Otevře se zavazadlový prostor
Do svítidla se z pravé strany zastrčí svisle
šroubovák a zatlačením vpravo se uvolní
pojistné pérko. Svítidlo se po nadzvižení
pravé strany vytáhne ven.

Stiskne se vyčnívající jazýček a svítidlo se
otevře.
Z objímky se vytáhne žárovka.
Nasadí se nová žárovka.

Caravan:
1.
2.

3.
4.

Otevře se zavazadlový prostor.
Vyšroubují se dva šrouby na spodku madla zadních čelních dveří. Vyjme se vložka
se svítidlem.
Žárovka se lehce stlačí ve směru pružného kontaktu a vytáhne se.
Nasadí se nová žárovka.

Osvětlení přístrojové desky
osvětlení informačního displeje *
Výměnu žárovek je třeba provést v autorizovaném servisu Opel.

Vnitřní osvětlení, zadní lampička na čtení *
osvětlení odkládací skříňky
osvětlení zavazadlového prostoru
1.

2.

Lehkým tlakem na žárovku ve směru pružného kontaktu se žárovka uvolní a vytáhne.
U lampičky na čtení se objímka se žárovkou vytáhne za spínací tlačítko a vyjme se
stará žárovka.

Svítidlo se vytlačí šroubovákem a vyjme
se. U vnitřního osvětlení interiéru s lampičkou na čtení * se vyklopí rozptylní kryt.
3.

Nasadí se nová žárovka.
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Opel Service

Naším cílem je Vám dlouho zachovat radost
z vašeho vozidla.

Budete obslouženi rychle, spolehlivě a s individuálním přístupem k Vašim problémům.

Při technické závadě můžete být zcela bez starosti, protože v Německu a dalších třiceti zemích Evropy máte k dispozici Opel Assistance.
Vše co potřebujete se dozvíte ze servisní šekové knížky.

V našich organizacích najdete kvalifikované
odborníky pracující podle speciálních technologických postupů Opel.

Všechny autorizované servisy Opel Vám timto
nabízí prvotřídní servis za přiměřené ceny.
Jejich adresy a telefonní čísla jsou uvedena
v publikaci „Opel Service“, kterou dostanete
v každém autorizovaném servisu Opel.

V každém autorizovaném servisu dostanete
ORIGINÁLNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ OPEL
včetně dílů určených právě a vyloženě k úpravám vašeho vozu.
Všechny díly jsou velmi kvalitní. Prošly důkladnou kontrolou se zvláštním zřetelem na jajich
bezpečnost, spolehlivost a vhodnost do vozidel
značky Opel.
Za jménem Opel Service stojí zkušenosti jednoho z předních světových výrobců automobilů.
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Servisní oddělení společnosti Adam Opel AG
a podniky General Motors vám všude nabídnou informace a pomoc:
Opel Belgium N.V.
Prins Boudewijnlaan 30
2550 Kontich – Belgie
tel. 03 - 4 50 63 11
Opel Denmark
Tobaksvjen 22
2860 Síborg – Dánsko
tel. 39 57 85 00
ADAM OPEL AG
Bahnhofsplatz 1
65423 Rüsselsheim – Německo
tel. 0 61 42 – 66 50 00 nebo 0 61 42 – 6 60
Vauxhall Motors Ltd.
Customer Assistance Centre
Griffin House, Osborne Road
Lutton, Bedfordshire, LU1 3YT – Anglie
tel. 05 82 – 42 72 00
Opel Oy
Pajuniityntie 5
00320 Helsinki – Finsko
tel. Helsinki 61 58 81
Opel France
1 – 9, avenue du Marais
Angle Quai de Bezons
95101 Argebteuil Cedex – Francie
tel. 1 – 34 26 30 00
Opel Hellas S.A.
Atrina Center, 32 Kifisias Avenue
151 25 Athény – Řecko
tel. 01 – 6 82 89 00 – 2 nebo 01 – 6 85 89 56

Opel Ireland Ltd.
Opel House, Unit 60, Heather Road
Sandyford
Dublin 18 – Irská republika
tel. 01 – 29 59 800
Opel Italia S.p.A.
Piazzale delll’Industria 40
00144 Roma – Itálie
tel. 06 – 5 46 51
V Lucembursku se laskavě obracejte na Opel
Service v Kontichu v Belgii.
Opel Nederland B.V.
Baanhoekweg 188
3361 GN Sliedrecht – Nizozemí
tel. 0 78 – 42 21 00
Opel Norge AS
Kjellerholen 24
Kjeller
2020 Skedsmokorset – Norsko
tel. 63 89 52 00
Opel Austria Ges.m.b.H.
Groβ-Enzersdorfer Str. 59
1220 Wien – Rakousko
tel. 01 – 2 24 50
General Motors Poland
Intraco 1, 32. podlaží, ul. Stawki 2
00 – 193 Warszava – Polsko
tel. 0 22 – 6 35 85 12

Opel Portugal
Quinta da Fonte,
Ed. Fernao Magalhaes, Piso 2
Porto Salvo
2780 Oeiras – Portugalsko
tel. 01 – 4 40 75 00
Saab Opel Sverige AB
Spelhagsvägen 61 180
Nyköping – Švédsko
tel. 01 55 – 24 90 00
Opel Suisse S.A.
Salzhausstraβe 21
2501 Biel/Bienne – Švýcarsko
tel. 01 – 4 56 93 00
Opel Espaňa de Automóbiles S.A.
Paseo de la Castellana, 91
28046 Madrid – Španělsko
tel. 01 – 4 56 93 00
Opel C&S s.r.o.
Na Pankráci 26
140 00 Praha 4 – Česká rapublika
tel. 61 21 88 21
Opel Türkiye Ltd. Sti.
Kemalpassa yolu üzeri
35861 Torbali / Izmir – Turecko
tel. 02 32 – 8 56 – 36 52
Opel Hungary Distribution Ltd.
Kapás utca 11-15
1027 Budapest – Maďarsko
tel. 06 – 1 – 2 01 27 77
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Údržba,
inspekční systém Opel

V zájmu bezpečnosti silničního provozu i zachování dobrého stavu vašeho vozidla je důležité provádět všechny práce spojené s jeho
údržbou v intervalech předepsaných výrobcem.
Vozidlo se připravuje buď po uplynutí určitého
období nebo po ujetí určitého počtu kilomterů,
podle toho, čeho se dosáhne dříve.
Roční prohlídka Opel
Po ujetí 15 000 km nebo po 12 měsících platí
limit, který nastane dříve.
Výměna oleje
Výměna oleje se provádí po ujetí 15 000 km
nebo jednou za rok.
U vozidel, která sice najedou méně, ale častěji
se studenými starty, jsou provozována převážně ve městě nebo na krátké vzdálenosti, se doporučuje častější výměna oleje a jeho čističe.

Údržbu a stejně tak i opravy karosérií a agregátů se doporučuje zadávat autorizovaným
servisům Opel. Jejich osazenstvo výborně
automobily této značky zná, má k dispozici
speciální nářadí, přípravky i další vybavení
dílen a pracuje podle technologických postupů
společností Opel.
Zvláštní servis na ochranu proti korozi
Jednou ročně je třeba k jeho provedení zajet s
vozidlem do servisu buď v rámci roční inspekce nebo v jiném termínu podle servisní šekové
knížky.
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Bezpečnostní pokyny

Kontrola a doplňování provozních kapalin

Všechny předepsané kontroly v prostoru motoru, např. kontrolu stavu brzdové kapaliny nebo
oleje, provádějte zásadně při vypnutém zapalování. Vyvarujete se poranění proudem z kanelů
zapalování.

Pro snažší rozpoznání mohou být žlutě označeny uzávěry plnicích otvorů motorového oleje,
vyrovnávací nádržky chlazení, nádržky ostřikovačů a omývačů světlometů i rukojeť měrky
oleje.

Protože ventilátor chlazení je řízený termostatickým spínačem, může se i přes vypnuté zapalování naočekávaně rozběhnout a poranit
vás.

Elektronicé zapalování pracuje s vysokými
výkony. Dotyk je životu nebezpečný!
Žádné seřizování a údržbářské práce na
motoru, podvozku a dalších částech vozidla
ovlivňujících bezpečnost silničního provozu si
neprovádějte svěpomocí. Z neznalosti byste
mohli porušit zakonné předpisy a neodborným
postupem ohrozit sebe i ostatní účastníky
dopravy.
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Motorový olej
Do motorů se obzvláště hodí značkové oleje
Opel.
Pro benzinové motory jsou to vícerozsahové
oleje nebo lehkoběžné oleje.
Pro naftové pouze lehkoběžné.
Všechny oleje mají vysoké parametry i výbornou kvalitu.
Rovněž je možno používat i běžně prodávané
kvalitní oleje HD, které svou viskozitou SAE i
kvalitou API nebo CCMC / ACEA odpovídají
potřebám. Tabulka olejů je uvedena na str.
179. Kvalita se řídí třídami API nebo CCMC /
ACEA.
Výrobci komerčně dodávaných olejů odpovídají
za to, že výrobky, které nabízejí do vozů Opel,
mají odpovídající vlastnosti.
Do benzínových motorů je možno celoročně
používat vícerozsahový olej nebo lehkoběžný
olej. Sezónní olej HD viskozity SAE 30 je nutno
pro zimní provoz zaměnit olejem SAE 20W-20.
Pokud by trvaly déle teploty pod -20°C, je nutno použít oleje SAE 5W-30.
Do naftových motorů se celoročně použije
lehkoběžný olej viskózních tříd:
SAE 10W-40 CCMC G5/PD2 1)
SAE 10W-40 ACEA B3-96 2)
SAE 5W-50 CCMC G5/PD2 1)
SAE 5W-50 ACEA B3-96 2)
1)
2)

Lehkoběžný olej
Vícerozsahový olej
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Stav oleje v motoru
Je technicky normální, že motor při svém provozu spotřebovává olej.
Proto je zapotřebí překontrolovat jeho stav
vždy po 500 km a před každou větší cestou.
U vozidel s funkčním testem * probíhá tato
kontrola automaticky – viz str. 32.
Kontrola se provádí na vodorovně stojícím vozidle s vypnutým motorem zahřátým na provozní teplotu. Před kontrolou je nutno vyčkat
nejméně dvě minuty, aby olej stekl z mazacího
okruhu do vany.

Při kontrole hladiny oleje se otřená měrka zasune až na doraz do měřící trubky. Olej se
doplňuje teprve když hladina klesne na začku
A – viz obr. 6764 J. Množství provozních hmot
– viz str. 197.
Hladina oleje nemá na měrce překročit horní
značku B – obr. 6784 J. V opačném případě by
to mohlo vést ke zvyšování spotřeby, k zaolejování svíček a k nadměrnému vytváření karbonu.

Doplňovat se má pokud možno olej stejné
značky, kterou měla i předcházející náplň.
Tabulka olejů viz str. 179.

Spotřeba oleje se ustálí až po ujetí několika
tisíc kilometrů. Teprve potom se o ní dá hovořit
jako o skutečné.

Výměna oleje a čističe oleje
Při výměně je třeba dbát určených časových
lhůt nebo počtu ujetých kilometrů, protože mazací vlastnosti oleje se ztrácejí nejen provozem, ale i stárnutím.
Používejte originálních čističů oleje značky
Opel.
Použité filtry, výměněný olej i nádoby od oleje
nepatří do domovního odpadu. S výměnou se
obracejte na autorizované servisy Opel, kde
osazenstvo zná zákonné předpisy o nakládání
s vyjetým olejem a pracute tak, aby chránilo
životní postředí i vaše zdraví.
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Chladící kapalina
Během provozu je v chladícím systému přetlak,
takže teplota chladící kapaliny může stoupnout
i nad 100°C.
Náplň chladícího systému na glykové bázi
chrání vynikajícím způsobem rozvody topení a
chlazení proti korozi a nemrzne do -30°C.
Zůstává v systému celoročně a není třeba ji
vyměňovat.

Čistič motorové nafty
Při každé výměně oleje je nutno překontrolovat, jestli není v čističi paliva usazená voda.
1)

Motor X 17 DT – hadička se uvolní z držáku
a svěsí se dolů nad postavenou nádobu. Povolí se šroub na víku čističe a šroubem na jeho
spodku se vypustí usazené zbytky vody.
Čistič je odvodněný, když z hadičky začne
vytékat nafta. Oba šrouby se opět utáhnou
a hadička se uchytí zpět do držáku.
Motor X 20 DTL 1) – pod pouzdro čističe se
postaví nádoba. Běžně prodávaným šroubovákem Torx T30 se uvolní šroub ve víku čističe. Usazená voda se vypustí drážkovaným
šroubem na dně, kterým se zatočí zhruba o
jednu otáčku.
1)

Obchodní značení viz str. 180, 181
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Čistič je odvodněný, když začne u drážkovaného šroubu vytékat nafta. Oba šrouby se opět
utáhnou.
Čistič paliva nikdy nesmíte úplně vyjet! Nafotvý
palivový systém se v takovém případě velmi
nesnadno odvzdušňuje a musí se zajistit v autorizovaném servisu Opel – viz str. 140.
Všeobecné pokyny
Při ztížených provozních podmínkách vyvolaných např. zvýšenou vlhkostí vzduchu v přímořských oblastech, extrémními teplotami ovzduší nebo velkým rozdílem mezi denními
a nočními teplotami je nutno čistič paliva kontrolovat v kratších intervalech.

V případě potřeby se použije výhradně nízkotuhnoucí kapalina Opel Kühlerfrostschutz (specifikace General Motors GME L 6 368), č. kat.
19 40 656.
použité chladivo je zdraví škodlivé. Musí se
skladovat pouze v originálních nádobách Opel
a chránit před dětmi.

Uzávěr nádržky je třeba otevítrat opatrně, aby
se přetlak v systému mohl pomalu vyrovnat.
Po doplnění vodou se nechá v autorizovaném
servisu Opel překontrolovat koncentrace roztoku hustoměrem a případně se přidá nízkotuhnoucí kapalina.
uzávěr nádržky se zatáhne pevně až na doraz.
Teplota chladící náplně
Údaje o teplotě chladící kapaliny jsou z fyzikálních důvodů správné pouze tehdy, jeli v chladícím systému správné množství náplně.
Ochrana proti zamrznutí

Hladina chladící kapaliny

Koncentrací náplně chladicího systému je
třeba dát před začátkem zimního období prověřit v autorizovaném servisu Opel. Nízkotuhnoucí kapalina značky Opel musí zaručit
ochranu proti zamrznutí do -30°C. Její příliš
nízká koncentrace snižuje mrazuvzdornost a
zvyšuje nebezpečí koroze. Podle potřeby se
systém doplní vodou, případně přidanou nízkotuhnoucí kapalinou. Chladící systém je uzavřený. K úbytku téměř vůbec nedochází a zřídka
je nutno ji doplňovat.

ve vyrovnávací nádržce má být při studeném
motoru mírně nad značkou KALT (COLD).
Kolísá podle provozní teploty motoru. Se stoupnutím teploty se zvýší, s vychladnutím motoru
poklesne. Při poklesu až pod značku je nutno
systém doplnit trochu nad ní.
Před otevřením vyrovnávací nádržky je nutno
nechat motor vychladnout.

Při provozu je v systému přetlak a teplota může proto snadno stoupnout i nad 100°C.
Při nesprávných údajích, kdy např. ručka teploměru přejde do červeného políčka, je nutno
hladinu náplně chladícího systému okamžitě
překontrolovat. Pokud se bude muset doplňovat, je třeba nechat motor vychladnout a
potom uzávěr nádržky opatrně otevřít, aby se
mohl vyrovnat přetlak. Kvůli zjištění příčiny
úbytku a odstranění poruchy je nutno se ihned
obrátit na autorizovaný servis Opel.
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Výměna brzdové kapaliny
Kapalina je hydroskopická, takže vstřebává
vodu. Při brzdění v ní mohou tedy vznikat
bublinky vodní páry, které snižují účinnost
brzd.
Proto je nutno dodržovat lhůty na její výměnu
uvedené v servisní šekové knížce.
K výměně se použije pouze brzdová kapalina
Opel – Hochleistungsbremsflüssigkeit pro vysoké výkony – viz technické údaje na str. 179.

Brzdová kapalina
Hladina v nádržce
S brzdovou kapalinou je třeba zacházet opatrně, je jedovatá a leptá lak vozidla.
Hladina v nádržce nesmí klesnout pod značku
MIN a nesmí překročit značku MAX.
Doplňuje se pouze brzdová kapalina pro vysoké výkony Opel – Hochleistungsbremsflüssigkeit – viz technické údaje na str. 179.
Po doplnění brzdové kapaliny je třeba se
obrátit na autorizovaný servis Opel kvůli
zjištění příčiny úbytku a odstranění poruchy.
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S výměnou brzdové kapaliny je třeba se obrátit
na autorizovaný servis Opel, kde mají možnost
starou kapalinu zlikvidovat tak, aby nebylo
ohroženo životní prostředí a nevznikly škody
na zdraví.

Stírátka, která zanechávají na skle olejové stopy je třeba očistit měkkou látkou navlhčenou
čistící nemrznoucí kapalinou Opel Reinigungs
– und Frostschutzmittel – č. kat. 17 58 272.
Přimrzlé stěrače se uvolní odmrazovacím
sprejem Opel Entfroster-Spray – kat. č. 17 58
268.
Ztvrdlá, popraskaná nebo silikonem potažená
stírátka je nutno vyměnit. Tato poškození vznikají většinou působením ledu, posypových solí,
tepla nebo nevhodně použitých čisticích prostředků.
Raménko stěrače se nadzdvihne. Stiskne se
pojišťovací páčka a stírátko se stáhne.
Stěrače
Dobrý výhled je nezbytným předpokladem pro
bezpečnou jízdu.
Proto je nutno pravidelně kontrolovat účinnost
stěračů skla i omývače světlometů *.
Pohyb stěračů po zledovatělých skel poškozuje
stírátka.
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Bod mrznutí omývacího roztoku má podle
poměru míšení nemrznoucí kapaliny Opel
s vodou následující hodnoty:
ochrana proti
zamrznutí do
-5 °C
-10 °C
-20 °C
-30 °C

poměr míšení
1:3
1:2
1:1
2:1

Při uzavírání se víčko nádržky pevně zatlačí
přes okraj límce hrdla.

Ostřikovače skel
Omývače světlometů *
Nalévací hrdlo nádržky ostřikovačů čelního
skla a omývačů světlometů * je v předu vlevo
v prostoru motoru vedle akumulátoru.
Aby se nezanesly trysky ostřikovačů, musí se
do nádržky nalévat pouze čistá voda. Účinnost
náplně se dá zvýšit přidáním čistící a nemrznoucí kapaliny Opel Reinigungs und Frostschmutzmittel – č. kat. 17 58 272.
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Akumulátor

Ochrana elektronických obvodů

nevyžaduje údržbu.

Aby se zabránilo poruchám elektronických
obvodů elektrického zařízení vozidla, nelze při
běžícím motoru odpojovat akumulátor nebo
spouštět motor bez zapojeného akumulátoru.

Zapalování

Elektronické zapalování má vysoký výkon.
Dotyk je životu nebezpečný.

Před dobíjením se akumulátor odpojí od elektrického rozvodu vozidla. Napřed se odpojí
záporný kabel, potom kladný. Polarita akumulátoru, tj. napájení kladného a záporného pólu,
se nesmí zaměnit. Při zapojování se nejdříve
připojí kladný pól, potom záporný.
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Péče o vozidlo

Autokosmetika Opel
oblast využití
mytí vozidla

vnějšek vozidla

Při péči o vozidlo, zvláště při jeho mytí, je nutno dodržovat předpisy pro ochranu životního
prostředí. Používejte čistící prostředky z nabídky společnosti Opel. Jsou v praxi prověřené,
účinné a snadno se s nimi pracuje.
Poraďte se ve svém autorizovaném servisu
Opel.
Pravidelná a důkladná péče o vozidlo přispívá
k jeho pěknému vzhledu a zajišťuje, že se po
dlouhou dobu zachovají hodnoty, které jsou
v něm uložené. Kromě toho je základním
předpokladem úspěšného projednání záručních reklamací povrchových úprav i koroze
karosérie. Využijte proto doporučení uvedená
v tomto provozním návodu. Pomohou vám,
protože nevhodnými postupy byste mohli velmi
nepříznivě ovlivnit ekologii okolního prostředí.

vnitřek vozidla

mycí kartáč
autošampón
houba
houba na hmyz
kůže
čistič laku
leštěnka
autokrém
vosk na metalízu
tvrdý vosk ve spreji
tvrdý vosk tekutý
tužka na opravu laku
sprej a tupovací barva
prostředek na disky kol
odstraňovač asfaltu
sprej na čištění oken s odstraňovačem hmyzu
sprej na čištění oken
čistící nemrznoucí kapalina
čistidlo interiéru
sprej na čištění oken

kat. číslo
17 58 003
17 58 828
17 90 811
17 58 122
17 58 817
17 58 622
17 58 871
17 58 903
17 58 991
17 58 989
17 58 989
17 72 … 1)
17 71 … 1)
17 60 253
17 58 901
17 58 164
17 58 164
17 58 272
17 58 149
17 58 164

Poslední trojčíslí těchto katalogových čísel se doplní trojmístným kódem barevného odstínu laku uvedeném
v posledním řádku typového štítku vozidla
1)
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Mytí
Okolní prostředí působí na lak vozidla změnami počasí, průmyslovými splodinami, popílkem,
chemickými posypovými prostředky a dalšími
nepříznivými vlivy. Proto je zapotřebí vozidlo
pravidelně mýt a konzervovat. Na mycí lince je
třeba volit program mytí včetně konzervace
voskem.
Z povrchu vozidla je třeba smývat ptačí trus,
mrtvý hmyz, pryskyřici ze stromů, pyl a další
látky, protože obsahují agresivní složky, které
lak poškozují.
Před průjezdem mycí linkou je třeba vozidlo
upravit podle pokynů výrobce a např. dát stěrače čelního a zadního * skla do parkovací polohy a sejmout střešní anténu *.
Při ručním mytí se doporučuje používat autošampón Opel. Vždy se třeba dobře vystříkat
vnitřek podběhů.

Rovněž je třeba vyčistit hrany a držáky otevřených dveří, vík karoserie i plochy, které jsou
jimi zakryty.
umyté vozidlo se důkladně opláchne a vyleští
kůží, ktrou je nutno často máchat. Jednu kůži
je třeba používat na lak a druhou na okna, protože zbytky konzerv. prostředků na sklech snižují viditelnost.

Leštění
Použít leštěnku na vnější povrch karoserie se
doporučuje až když se do laku zachytí nějaké
pevné částice nebo když je matný a není už
vzhledný.
Použitím Autopolische Opel se silikonem se na
laku vytvoří hydrofobní ochranný film, po kterém je další konzervace nadbytečná.

Konzervace
Povrch karosérie je nutno pravidelně konzervovat, zvláště po umytí šamponem, který lak vysušujue a nejpozději když už se na něm voda
nesráží do kapiček.
Nenechávejte to dojít tak daleko! Konzervováním se lak chrání před škodlivými účinky chemických látek v ovzduší.
Vždycky je nutno konzervovat záhyby a drážky
otevřených dveří, vík karoserie a plochy, které
jsou jimi zakryty.

Na plastové díly karoserie se konzervační
a leštící prostředky nepoužívají.
Povrchová úprava karoserie metalízou se ošetřuje speciálním voskem Opel.
Disky
kol jsou lakované a pečuje se o ně stejným
způsobem a stejnými prostředky jako o povrch
karoserie. Na čištění disků z lehké slitiny se
doporučuje používat speciální přípravek značky Opel.
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Poškození laku

Plastové a pryžové díly

Malá poškození kamíny, škrábance atd. je třeba ihned opravit tužkou na lak Opel nebo sprejem a tupovací barvou Opel ještě před tím, než
tato místa zkorodují. Pokud by ke korozi došlo,
je třeba se obrátit na autorizovaný servis Opel.
Rovněž je třeba se věnovat plochám a hranám
obráceným směrem k vozovce, protože ty korodují zcela nepozorovaně. Trojmístný číselný
kód barevného odstínu laku je uveden na typovém štítku vozidla.

Pokud nebude k jejich vyčištění stačit umytí vozidla, použije se čistidla Opel na vnitřní povrchy. Jiné čistící prostřeky – zvláště ředidla nebo benzín – nelze používat.

Na čištění tkanin a koberců, povrchu přístrojové desky, stejně jako kůže * v interiéru, se
nepoužívá čistidel jako jsou aceton, tetrachlor,
ředidla barev, odstraňovače nátěrů nebo odlakovače. Rovněž nejsou vhodné bělící prostředky a mýdlo na praní. I benzín je škodlivý.

Kola a pneumatiky

Okenní skla

K čištění nelze používat tlakovou vodu.

Při čištění vyhřívaného zadního skkla je třeba
dbát na to, aby se nepoškodil topný vodič.

Skvrny od asfaltu

Na interiér vozidla včetně povrchu přístrojové
desky a výplní kořenového dřeva * se použije
čistidel Opel na vnitřní plochy.

Tyto skvrny nelze odstraňovat tvrdými předmět. Je nutno ihned použít ostraňovač asfaltu
Opel ve spreji. Pozor, na vnější plastové rozptylné kryty světlometů není tento prostředek
vhodný.
Vnější osvětlení
Pokud nebude k vyčištění plastových rozptylných krytů světel stačit umytí vozidla, použije
se autošamponu Opel. Nepoužívejte na ně
skrabky nebo leptavé prostředky.

174

Vnitřní povrchy a čalounění

Látkové potahy se nejlépe čistí vysavačem
a kartáčem. Skvrny z látek i plastů se nejlépe
odstraní čistidlem Opel na vnitřní plochy, které
se na látky a koženku hodí.

K čištění je vhodná měkká látka, která nepropouští vlas nebo kůže na okna spolu s čističem
oken Opel nebo čističem a odstraňovačem
hmyzu Opel.
K odlednění skel se hodí čistící nemrznoucí
kapalina Opel.
Mechanicky se led odstraní ostrohrannou
škrabkou. Pevně jí na sklo přitlačíme, aby pod
ní nezůstávala žádná nečistota a sklo se nepoškrábalo.

Stírátka

Spodek karoserie

Stírátka, která zanechávají na skle olejové stopy, se nejlépe očistí měkkou látkou a čistící nemrznoucí kapalinou Opel. V případě potřeby se
vymění.

Podběhy kol i podélníky podvozku jsou již
z výroby opatřeny ochrannou vrstvou PVC,
která je trvalá a žádnou zvláštní údržbu
nevyžaduje. Ostatní plochy nepokryté PVC
jsou chráněny vrstvou trvanlivého ochranného
vosku.

Prostor motoru
Důležité oblasti prostoru motoru jsou již z výroby nakonzervovány trvanlivým hladkým
ochranným nátěrem. Nalakované plochy se
ošetřují stejně jako lak na vozidle. Motor se
myje jen opravdu v nutných případech. Před
tím je nutno zakrýt plastikovou fólií alternátor
a nádržku brzdové kapaliny.

U vozidel často umývaných na lince se zařízením pro mytí spodku se může vrstva ochranného vosku poškodit přísadami pro uvolňování nečistot. Proto je nutno po umytí prověřit její
neporušenost a dát jí případně opravit. Před
začátkem zimního období je nutno překontrolovat celkový stav všech ochranných vrstev
spodku vozidla a rovněž je dát opravit.

Pozor, běžně prodávané hmoty na bázi živice
i na bázi kaučuku použité na spodek vozidla
mohou poškodit ochrannou vrstvu PVC. Proto
je třeba tyto opravy zadávat do autorizovaného
servisu Opel, kde je zaručen dobrý výsledek
díky znalostem vlastností jednotlivých materiálů i zkušenostem s jejich zpracováním.
Po ukončení zimní sezóny je bezpodmínečně
nutno spodek vozu umýt a zbavit jej všech nalepených nečistot, které mohou být promýšeny
s posypovými solemi. Po umytí je opět třeba
překontrolovat vrstvu ochranného vosku a dát ji
dle potřeby opravit.

Při mytí motoru se smyje i chranný vosk nanesený dodatečně. Proto se doporučuje dát po
umytí motoru v autorizovaném servisu Opel
znovu důkladně nakonzervovat voskem části
brzdového systému, řízení nápravy včetně
dutin a částí karoserie nacházejících se
v prostoru motoru.
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Technické údaje

Technické údaje jsou sestaveny podle technických norem Evropských společenství. Jejich
změna je vyhrazena. Údaje v technickém průkazu vozidla mají přednost před údaji v tomto
provozním manuálu.

Údaje o vozidle
Identifikační číslo vozidla (VIN) je na typovém
štítku vozidla (obr. 5616 J) a dále je vyraženo
na podlaze vozidla mezi dveřmi a předním sedadlem spolujezdce (obr. 5617 J).
U některých provedení může být typový štítek
na rámu pravých předních dveří.
Typové označení a výrobní číslo motoru je u
benzinových motorů vyraženo na levé straně
bloku motoru (obr. 5616 J), u naftových motorů
na straně pravé pod vstřikovacím čerpadlem.
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Maziva, brzdová kapalina

Klasifikace olejů podle API

Klasifikace olejů podle CCMC

Na podvozku nejsou žádná mazací místa.
K mazání motoru, řízení, převodovky vč.
rozvodovky je třeba používat pouze značkové
oleje Opel.

Podle Amerického Petrolejářského Institutu se
oleje dělí podle způsobu jejich provozního využití a jejich technické kvality. Zatřídění je označeno dvěma písmeny.

CCMC je zkratka pro Výbor výrobců motorů
Evropských společenství (Comité des Constructeurs d’automobiles du Marche Commun).

Pro mazání benzínových motorů se doporučují
hlavně značkové oleje Opel:
SAE 15W-40 API-SG/CD, CCMC-G4/PD2
případně ACEA A2-96
nebo:
SAE 10W-40, API-SG/CD CCMC-G5/PD2
případně ACEA A2-96
nebo:
SAE 5W-40 API-SG/CD CCMC-G5/PD2
případně ACEA A2-96

První písmeno udává rozsah provozního využití:

Pro naftové motory se používají výlučně oleje
následující klasifikace, např. značkové oleje
Opel:
SAE 10W-40 CCMC-G4/PD2 1) nebo
SAE 10W-40 ACEA B3-96 2) nebo
SAE 5W-40 CCMC-G4/PD2 1) nebo
SAE 5W-40 ACEA B3-96 2) nebo

S = Service – platí pro třídy API hlavně pro
benzínové motory.
C = Commercial – (služebně používaná
vozidla) platí pro třídy API hlavně pro
naftové motory.
Druhé písmeno, řazené vzestupně podle abecedy, udává jejich technickou kvalitu:
API-SG nebo
API-SH = olej pro benzinové motory (současná
nejvyšší třída API)
API-CD = olej pro naftové motory (současná
nejvyšší třída API)
Vyšší jakostní třída se může použít.

Motorové oleje, které podle CCMC nevyhovují
obojí klasifikaci CCMC-G5 a CCMC-PD2 nejsou přípustné.
Tabulka olejů je na následující straně.

Oleje, které vyhovují obojí klasifikaci jsou
označeny např. API-SG/CD
nebo
API-SH/CD.
Pro určování výkonových parametrů se kromě
klasifikace podle API oleje zařazují také podle
specifikací MIL, GM a podle evropských specifikací CCMC.

1)
2)

Olej pro motory s vysokým výkonem
Vícerozsahový olej

Zatřídění podle CCMC vychází z klasifikace
API, ale přihlíží k mazací účinnosti olejů pro
motory motorových vozidel používaných
v Evropě.
Klasifikace olejů podle ACEA
ACEA je zkratka vytvořená z prvních písmen
nazvu asociace evropských konstruktétů
automobilů (Association des Constructeurs
Europeén d’Automobiles).
Klasifikace podle ACEA je nová norma platná
od ledna 1996. Po delší době nahradí klasifikaci podle CCMC. Třídy jsou značeny písmeny
a číslicemi:
Písmeno udává rozsah použití:
A = benzínové motory v os. automobilech
B = naftové motory v os. automobilech
E = naftové motory v nákladních automobilech
Číslice udává kvalitu:
1 = mimořádné požadavky
2 = pro střední požadavky (standard)
3 = pro nejvyšší požadavky
Vyšší kvalita se dá použít.
Na přechodnou dobu budou oleje spolu s klasifikací API značeny i klasifikací ACEA
a CCMC.
4
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Motorové oleje
Základem pro hodnocení kvality olejů jsou třídy
podle API resp. CCMC podle následující tabulky:

motor
benzín

sezónní nebo
vícerozsahové
oleje
API SG/CD
nebo SH/CD
CCMC-G4
ACEA-A2-96

naftový
ACEA-B3-96
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oleje pro
motory s vysokým výkonem
API SG/CD
nebo SH/CD
CCMC-G5
ACEA-A3-96
CCMC-G5/PD2
ACEA-A3-96
nebo B3-96

Pro naftové motory jsou podle normy CCMC
vhodné pouze oleje lehkoběžné s vysokým
výkonem třídy CCMC-G5/PD2, podle normy
ACEA pouze třída B3-96.
Oleje CD pro naftové motory nejsou vhodné
pro motory benzínové, pokud pro tyto motory
jejich klasifikace výslovně nevyhovuje, jako
např. API-SG / CCMC-G4 / ACEA A2-96.

Viskozita olejů je na následující stránce.

Převodovka s ručním řazením
Převodový olej č. kat 19 40 7664 (90540988)
Automatická převodovka,
posilovač řízení
Speciální „Dextor R II …“ č. kat 19 42 406
(90187661) nebo i brzdová kapalina vyhovující
bezpečnostní normě USA FMVSS 571,
116 / DOT 4 a specifikaci SAE J 1703.

Viskozita oleje se volí v závislosti na vnější
teplotě – viz obrázek.
A = sezónní olej
B = vícerozsahový olej
C = olej pro motory s vysokým výkonem.
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Údaje o motorech
obchodní značení
typové značení

1.6 1)
X 16 SZR 1)

1.6-16V 1)
X 16 XEL 1)

1.7 DT 2)
X 17 DT 2)

počet válců

4

4

4

vrtání (d = mm)

79,0

79,0

79,0

81,5

81,5

86,0

zdvihový objem (cm )

1598

1598

1686

max výkon (kW)
při ot/min
kroutící moment (Nm)
při ot/min

55
5200
128
2800

74
6200
150
3200

60
4400
168
2400

kompresní poměr

9,6

10,5

22,0

95 (S) 4)
98 (SP) 4)
91 (N) 4) 5)
–
–
–

95 (S) 4)
98 (SP) 4)
91 (N) 4) 5)
–
–
–

–
–
–
–
–
49 (D) 7)

6000

6500

4800 8)

zdvih (mm)
3

oktanové číslo
bezolovnatý
nebo bezolovnatý
nebo bezolovnatý
nebo bezolovnatý
nebo olovnatý
cetanové číslo (COZ)
přípusté nejvyšší otáčky
v trvalém provozu cca. (ot/min)

1)
2)
3)

se řízeným katakyzátorem
s katalyzátorem pro naftové motory
normová kvalita paliva podle DIN, např. olovnatý
podle DIN 51 600, bezolovnatý podle DIN EN 228,
nafta DIN EN 590, N=Normál, S=Super,
SP=Super Plus, D=nafta, tučně vytištěné hodnoty
vyznačují doporučené palivo.
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4)

5)

6)

regulace klepání se nastaví samočinně podle
oktanového čísla načerpaného paliva.
při použití paliva 91 okt. ROZ jsou ztráty výkonu a
kroutícího momentu zanedbatelné
pokud není k dispozici bezolovnatý super, je možno použít i paliva 91 okt. (ROZ) s tím, že to neplatí pro použití max. výkonu motoru, pro jízdu
s přívěsem v horách nebo pro vyšší užitečné zatížení vozidla

7)

8)

hodnotu je možno u paliva pro zimní provoz
překročit
krátkodobě cca 5200 ot/min

Údaje o motorech
obchodní značení
typové značení

1.8-16V 1)
X 18 XE 1)

DI-16V 2)
X 20 DTL 2)

2.0-16V 1)
X 20 XEV 1)

2.5-V6 1)
X 25 XE 1)

počet válců

4

4

4

6

vrtání (d = mm)

81,6

84,0

86,0

81,6

86,0

90,5

86,0

79,6

zdvihový objem (cm )

1799

1994

1998

2498

max výkon (kW)
při ot/min
kroutící moment (Nm)
při ot/min

85
5400
170
3600

60
4300
185
1800 až 2500

100
5600
189
3200

kompresní poměr

10,8

18,5

10,8

125
5800
230
3200
10,8

95 (S) 4)
98 (SP) 4)
91 (N) 3) 4) 5)
–
–
–

–
–
–
–
–
49 (D) 6)

95 (S) 4)
98 (SP) 4)
91 (N) 4) 5)
–
–
–

95 (S) 4)
98 (SP) 4)
91 (N) 4) 5)
–
–
–

6600

4500

6600

6700

zdvih (mm)
3

oktanové číslo
bezolovnatý
nebo bezolovnatý
nebo bezolovnatý
nebo bezolovnatý
nebo olovnatý
cetanové číslo (COZ)
přípusté nejvyšší otáčky
v trvalém provozu cca. (ot/min)

1)

2)
3)

se řízeným katakyzátorem
s katalyzátorem pro naftové motory
normová kvalita paliva podle DIN, např.
olovnatý podle DIN 51 600, bezolovnatý podle
DIN EN 228, nafta DIN EN 590, N=Normál,
S=Super, SP=Super Plus, D=nafta, tučně
vytištěné hodnoty vyznačují doporučené palivo.

4)

5)

regulace klepání se nastaví samočinně podle
oktanového čísla načerpaného paliva.
pokud není k dispozici bezolovnatý super, je možno použít i paliva 91 okt. (ROZ) s tím, že to neplatí pro použití max. výkonu motoru, pro jízdu
s přívěsem v horách nebo pro vyšší užitečné zatížení vozidla

6)

hodnotu je možno u paliva pro zimní provoz
překročit
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Provozní parametry sedan (přibl.)
motor

X 16 SZR

X 16 XEL

X 17 DT

X 18 XE

nejvyšší rychlost (km/h)
5-st. ruční převodovka
sportovní převodovka
automatická převodovka

175
–
–

188
193
178

175
–
–

203
203
200

motor

X 20 DTL

X 20 XEV

X 25 XE

nejvyšší rychlost
5-st. ruční převodovka
sportovní převodovka
automatická převodovka

178
–
–

215
215
215

230
–
227

Provozní parametry caravan (přibl.)
motor

X 16 SZR

X 16 XEL

X 17 DT

X 18 XE

nejvyšší rychlost (km/h)
5-st. ruční převodovka
sportovní převodovka
automatická převodovka

167
–
–

180
185
170

–
–
–

195
195
188

motor

X 20 DTL

X 20 XEV

X 25 XE

nejvyšší rychlost
5-st. ruční převodovka
sportovní převodovka
automatická převodovka

170
–
–

207
207
200

222
–
215

Spotřeba oleje (lt / 100km)
motory vyjma X 20 DTL

0,075

X 20 DTL

0,06

Průměr zatáčení (m)
Všechny varianty
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11,30

Spotřeba paliva
Emise CO2

Údaje nelze pro skutečnou spotřebu určitého
vozidla brát jako zaručené.

Pro měření spotřeby paliva platí od roku 1996
nový předpis 80/1268/EWG ve znění předpisu
93/116/EG. V provozním návodu je uváděn jako nová norma.

Odchylky skutečné spotřeby od hodnot uvedených v tomto návodu vznikají z toho důvodu,
že tato spotřeba se stanoví standardizovaným
postupem měření v laboratorních podmínkách.
Skutečná spotřeba je ovlivněna stylem jízdy,
jízdními a dopravními podmínkami i údržbou
příslušného konkrétního vozidla.

Nelze jej srovnávat se starou normou č.
80/1268/EEC ve znění předpisu 89/491/EEC,
která se používala ke stanovení spotřeby paliva u vozidel s motory uvedenými do provozu
před rokem 1996.
Zatímco se spotřeba podle starého předpisu
udávala pro jízdu po městě, při konstantní rychlosti 90 km/h a 120 km/h, je nový předpis
orientován více na skutečné provozní podmínky. Spotřeba je uváděna v poměru 2/3 provozu
po městě a 1/3 provozu mimo město (městská
a mimoměstská spotřeba). Přihlíží se při tom i
ke studeným startům a zrychlování při rozjezdu. Ve srovnání s doposud užívanými jsou nové údaje vyšší.

Údaje o spořebě paliva a emisích CO2 závisí
na pohotovostní hmotnosti ES vašeho vozidla
uvedené v technickém průkazu. Pro určení
pohotovostní hmotnosti si do následujících řádek zaznamenejte údaje o vašem vozidle.

§

pohotovostní hmotnost
z tabulky 1 od str. 188, 189 _________ kg
§ přídavná hmotnost vybavení
z tab. 2, str. 190
+ _________ kg
§ hmotnost težkého příslušenství
z tab 2, str. 191
+ _________ kg
celkem
= _________ kg
se rovná pohotovostní hmotnosti ES.
Pomocí této pohotovostní hmotnosti ES si můžete vyhledat spotřebu paliva a emise CO2
v následujících tabulkách.

Součástí jsou podle mového předpisu i údaje o
emisích CO2.

183

Spotřeba paliva, emise CO2 (cca)
sedan, motor

X 16 SZR

X 16 XEL

X 17 DT

stará norma
spotřeba paliva (lt/100km)
převodovka ruční / sportovní / automatická
pohotovostní hmotnost podle ES od 1226 do 1445 kg
jízda po městě
při 90 km/h
při 120 km/h
pohotovostní hmotnost podle ES od 1446 do 1675 kg
jízda po městě
při 90 km/h
při 120 km/h

9,0/–/–
4,8/–/–
6,1/–/–

8,8/8,8/10,4
5,1/5,2/5,5
6,3/6,5/7,0

6,7/–/–
4,6/–/–
6,4/–/–

–
–
–

–
–
–

7,0/–/–
4,6/–/–
6,4/–/–

10,5/–/–
5,9/–/–
7,6/–/–
179/–/–

11,3/11,5/–
6,1/6,3/–
8,0/8,2/–
189/194/–

–
–
–
–

10,6/–/–
6,0/–/–
7,7/–/–
182/–/–

11,4/11,6/13,1
6,2/6,4/7,0
8,1/8,3/9,2
191/196/218

8,0/–/–
5,2/–/–
6,2/–/–
164/–/–

–
–
–
–

11,5/11,7/13,2
6,3/6,5/7,1
8,2/8,4/9,3
194/199/221

8,1/–/–
5,3/–/–
6,3/–/–
166/–/–

nová norma
spotřeba paliva (lt/100km)
emise CO2 (h/km)
převodovka ruční / sportovní / automatická
pohotovostní hmotnost podle ES od 1166 do 1280 kg
po městě
mimo město
celkem
emise CO2
pohotovostní hmotnost podle ES od 1281 do 1395 kg
po městě
mimo město
celkem
emise CO2
pohotovostní hmotnost podle ES od 1396 do 1505 kg
po městě
mimo město
celkem
emise CO2
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Spotřeba paliva, emise CO2 (cca)
sedan, motor

X 18 XE

X 20 DTL

X 20 XEV

X 25 XE

stará norma
spotřeba paliva (lt/100km)
převodovka ruční / sportovní / automatická
pohotovostní hmotnost podle ES od 1226 do 1445 kg
jízda po městě
při 90 km/h
při 120 km/h
pohotovostní hmotnost podle ES od 1446 do 1675 kg
jízda po městě
při 90 km/h
při 120 km/h

9,2/9,5/10,5
5,4/5,7/5,6
6,1/7,1/6,8

6,0/–/–
3,8/–/–
5,0/–/–

10,0/10,1/10,5
5,8/5,9/5,6
7,1/7,2/6,8

11,3/–/12,0
6,8/–/6,5
8,3/–/8,0

–/–/10,8
–/–/5,6
–/–/6,8

6,2/–/–
3,8/–/–
5,0/–/–

10,3/10,4/10,8
5,8/5,9/5,6
7,1/7,2/6,8

11,6/–/12,4
6,8/–/6,5
8,3/–/8,0

11,9/12,1/13,5
6,4/6,6/6,6
8,4/8,6/9,1
199/204/216

7,9/–/–
4,8/–/–
5,9/–/–
156/–/–

12,2/12,3/13,9
6,5/6,6/7,1
8,6/8,7/9,6
203/208/230

–
–
–
–

12,0/12,2/13,7
6,5/6,7/6,8
8,5/8,7/9,3
201/206/220

8,1/–/–
5,0/–/–
6,1/–/–
162/–/–

12,4/12,4/14,1
6,6/6,7/7,2
8,7/8,8/9,7
206/208/216

14,1/–/15,4
7,8/–/8,0
10,1/–/10,7
239/–/253

–
–
–
–

8,3/–/–
5,2/–/–
6,3/–/–
167/–/–

–/–/14,3
–/–/7,4
–/–/9,9
–/–/235

14,3/–/15,6
8,0/–/8,2
10,3/–/10,9
244/–/258

nová norma
spotřeba paliva (lt/100km)
emise CO2 (h/km)
převodovka ruční / sportovní / automatická
pohotovostní hmotnost podle ES od 1281 do 1395 kg
po městě
mimo město
celkem
emise CO2
pohotovostní hmotnost podle ES od 1396 do 1505 kg
po městě
mimo město
celkem
emise CO2
pohotovostní hmotnost podle ES od 1506 do 1615 kg
po městě
mimo město
celkem
emise CO2

185

Spotřeba paliva, emise CO2 (cca)
caravan, motor

X 16 SZR

X 16 XEL

stará norma
spotřeba paliva (lt/100km)
převodovka ruční / sportovní / automatická
pohotovostní hmotnost podle ES od 1226 do 1445 kg
jízda po městě
při 90 km/h
při 120 km/h
pohotovostní hmotnost podle ES od 1446 do 1675 kg
jízda po městě
při 90 km/h
při 120 km/h

9,2/–/–
5,2/–/–
6,7/–/–

8,8/8,8/10,4
5,4/5,5/5,8
6,7/7,0/7,5

–
–
–

–/–/10,7
–/–/5,8
–/–/7,5

10,8/–/–
6,2/–/–
7,9/–/–
186/–/–

–
–
–
–

10,9/–/–
6,3/–/–
8,0/–/–
189/–/–

11,5/11,7/13,3
6,5/6,7/7,2
8,3/8,5/9,4
197/202/223

–
–
–
–

11,6/11,8/13,4
6,6/6,8/7,3
8,4/8,6/9,5
199/204/225

nová norma
spotřeba paliva (lt/100km)
emise CO2 (h/km)
převodovka ruční / sportovní / automatická
pohotovostní hmotnost podle ES od 1166 do 1280 kg
po městě
mimo město
celkem
emise CO2
pohotovostní hmotnost podle ES od 1281 do 1395 kg
po městě
mimo město
celkem
emise CO2
pohotovostní hmotnost podle ES od 1396 do 1505 kg
po městě
mimo město
celkem
emise CO2
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Spotřeba paliva, emise CO2 (cca)
caravan, motor

X 18 XE

X 20 DTL

X 20 XEV

X 25 XE

stará norma
spotřeba paliva (lt/100km)
převodovka ruční / sportovní / automatická
pohotovostní hmotnost podle ES od 1226 do 1445 kg
jízda po městě
při 90 km/h
při 120 km/h
pohotovostní hmotnost podle ES od 1446 do 1675 kg
jízda po městě
při 90 km/h
při 120 km/h

9,2/9,5/10,5
5,7/6,0/5,9
7,2/7,6/7,3

6,2/–/–
4,2/–/–
5,6/–/–

10,0/10,1/10,5
6,1/6,2/5,9
7,6/7,7/7,3

11,3/–/–
7,1/–/–
8,8/–/–

9,4/9,7/10,8
5,7/6,0/5,9
7,2/7,6/7,3

6,4/–/–
4,2/–/–
5,6/–/–

10,3/10,4/10,8
6,1/6,2/5,9
7,6/7,7/7,3

11,6/–/12,4
7,1/–/6,8
8,8/–/8,5

12,0/12,3/13,6
6,6/6,8/6,8
8,6/8,8/9,3
203/208/220

–
–
–
–

12,3/12,4/–
6,8/6,9/–
8,8/8,9/–
208/211/–

–
–
–
–

12,1/12,4/13,8
6,7/6,9/7,0
8,7/8,9/9,5
205/211/224

8,4/–/–
5,3/–/–
6,4/–/–
169/–/–

12,4/12,5/14,3
6,9/7,0/7,4
8,9/9,0/9,9
211/213/235

14,2/–/15,5
8,1/–/8,2
10,3/–/10,9
244/–/257

–/–/14,0
–/–/7,1
–/–/9,6
–/–/228

8,6/–/–
5,5/–/–
6,6/–/–
175/–/–

12,5/12,6/14,5
7,0/7,1/7,6
9,0/9,1/10,1
213/215/239

14,4/–/15,7
8,3/–/8,4
10,5/–/11,1
249/–/262

nová norma
spotřeba paliva (lt/100km)
emise CO2 (h/km)
převodovka ruční / sportovní / automatická
pohotovostní hmotnost podle ES od 1281 do 1395 kg
po městě
mimo město
celkem
emise CO2
pohotovostní hmotnost podle ES od 1396 do 1505 kg
po městě
mimo město
celkem
emise CO2
pohotovostní hmotnost podle ES od 1506 do 1615 kg
po městě
mimo město
celkem
emise CO2
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Hmotnosti (kg) tabulka 1
pohotovostní hmotnost 1) sedan
vozidlo

motor 2)

4–dvéřový model
převodovka ruční

automatická

5–dvéřový model
ruční

automatická

X 16 SZR

1245

–

1260

–

X 16 XEL

1280

1310

1295

1325

X 17 DT

1350

–

1365

–

X 18 XE

1320

1350

1335

1365

X 20 DTL

1395

–

1410

–

X 20 XEV

1360

1390

1375

1405

X 25 XE

1405

1420

1420

1435

Vectra, Vectra GL

X 16 SZR

1275

–

1290

–

s klimatizací

X 16 XEL

1310

1340

1325

1355

X 17 DT

1380

–

1395

–

X 18 XE

1350

1380

1365

1395

X 20 DTL

1425

–

1440

–

X 20 XEV

1390

1420

1405

1435

X 25 XE

1450

1450

1450

1465

Vectra, Vectra GL

podle předpisu ES vč. jmenovité hmotnosti řidiče (68kg), zavazadel (7kg) a všech provozních kapalin, kdy nádrž na palivo je naplněna z 90%. Pro stanovení spotřeby
spočítejte pohotovostní hmotnost vašeho vozidla podle str. 183.
2)
obchodní značení viz str. 180, 181.

1)
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Hmotnosti (kg) tabulka 1
pohotovostní hmotnost 1) caravan
vozidlo

motor 2)

Vectra, Vectra GL

X 16 SZR

1280

–

X 16 XEL

1320

1350

X 18 XE

1360

1390

X 20 DTL

1435

–

X 20 XEV

1395

1425

X 25 XE

1445

1460

Vectra, Vectra GL

X 16 SZR

1310

–

s klimatizací

X 16 XEL

1350

1380

X 18 XE

1390

1420

X 20 DTL

1465

–

X 20 XEV

1425

1455

X 25 XE

1475

1490

karavan
převodovka s ručním řazením

karavan
automatická

podle předpisu ES vč. jmenovité hmotnosti řidiče (68kg), zavazadel (7kg) a všech provozních kapalin, kdy nádrž na palivo je naplněna z 90%. Pro stanovení spotřeby
spočítejte pohotovostní hmotnost vašeho vozidla podle str. 183.
2)
obchodní značení viz str. 180, 181.

1)
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Hmotnosti (kg) tabulka 2
navýšení hmotnosti
podle varianty vybavení 1)
4-dvéřový model, 5-dvéřový model
motor 2)

X 16 SZR

X 16 XEL

X 17 DT

X 18 XE

X 20 DTL

X 20 XEV

X 25 XE

Base

7

7

7

7

–

7

–

GL

–

8

17

8

–

8

–

CD

19

19

28

19

28

13

19

CDX

–

35

45

35

45

19

25

motor 2)

X 16 SZR

X 16 XEL

X 18 XE

X 20 DTL

X 20 XEV

X 25 XE

Base

7

7

7

–

7

–

GL

–

98

9

–

9

–

CD

22

22

22

29

16

22

CDX

–

39

39

44

22

29

caravan

1)
2)

Pro stanovení spotřeby vypočítejte pohotovostní hmotnost vašeho vozidla podle strany 183
Obchodní značení viz str. 180, 181
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Hmotnosti (kg)
tabulka 3, těžké příslušenství 1)

Užitečné zatížení a zatížení střechy
Užitečné zatížení se rovná rozdílu mezi přípustnou celkovou hmotností (viz další strana)
a pohotovostní hmotností – viz str. 188, 189.

příslušenství
střešní okno
tažné zařízení přívěsu

Pozor! Podle předpisů ČR nelze povolené zatížení zadní nápravy překročit. Zvláštní vybavení
a příslušenství rovněž zvyšují pohotovostní
hmotnost a následkem toho se nepatrně mění
i hodnota užitečného zatížení.

8 kg
23 kg

Zatížení na přední a zadní nápravu vozidla
uvedené v jeho dokumentaci a na typovém
štítku nesmí součtově překročit celkovou povolenou hmotnost. Z toho plyne, že pokud
bude plně využito zatížení přední nápravy,
může se zatížení zadní nápravy pohybovat
pouze ve výše uvedených mezích.

Je třeba dodržovat hmotnostní meze uvedené
v dokumentaci vozidla.
Povolené zatížení střechy se u všech variant
rovná 100 kg. Toto zatížení se skládá z hmotnosti vlastního nosiče a z hmotnosti nákladu.
Pokyny jsou uvedeny na str. 112.

Při napojeném plně zatíženém přívěsu vč. plně
obsazeného vozidla je podle předpisů SRN
možno povolené zatížení zadní nápravy (viz.
typový štítek nebo dokumentace) překročit o
55 kg. V tomto případě je povolena max. rychlost vozidla 100 km/h.

1)

Pro stanovení spotřeby vypočítejte pohotovostní
hmotnost vašeho vozidla podle str. 183
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Povolené celkové hmotnosti (kg)
vozidlo

motor 1)

4–dvéřový model
převodovka ruční

automatická

5–dvéřový model
ruční

automatická

X 16 SZR

1700

–

1715

–

X 16 XEL

1735

1765

1750

1780

X 17 DT

1810

–

1825

–

X 18 XE

1775

1805

1790

1820

X 20 DTL

1855

–

1870

–

X 20 XEV

1815

1845

1830

1860

X 25 XE

1860

1875

1875

1890

Vectra, Vectra GL

X 16 SZR

1730

–

1745

–

s klimatizací

X 16 XEL

1765

1795

1780

1810

X 17 DT

1840

–

1855

–

X 18 XE

1805

1835

1820

1850

X 20 DTL

1885

–

1900

–

X 20 XEV

1845

1875

1860

1890

X 25 XE

1890

1905

1905

1920

Vectra, Vectra GL

1)

obchodní značení viz str. 180, 181.

192

Povolené celkové hmotnosti (kg)
vozidlo

motor 1)

Vectra, Vectra GL

X 16 SZR

1795

–

X 16 XEL

1835

1865

X 18 XE

1875

1905

X 20 DTL

1950

–

X 20 XEV

1910

1940

X 25 XE

1960

1975

Vectra, Vectra GL

X 16 SZR

1825

–

s klimatizací

X 16 XEL

1865

1895

X 18 XE

1905

1935

X 20 DTL

1980

–

X 20 XEV

1940

1970

X 25 XE

1990

2005

1)

karavan
převodovka s ručním řazením

karavan
automatická

obchodní značení viz str. 180, 181.
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Pneumatiky

U vozidel s motory X 16 SZR, X 16 XEL, X 17
DT, X 18 XE je nutno dodržet omezení uvedeá na str. 130.

motor1) (model) pneumatiky

vpředu

vzadu

X 16 SZR

175/70 R 14 14-84 T

230 (2,3)

230 (2,3)

240 (2,4)

300 (3,0)

185/70 R 14 14-88 T nebo H

200 (2,0)

200 (2,0)

210 (2,1)

270 (2,7)

195/65 R 15 15-91 T nebo H

200 (2,0)

200 (2,0)

210 (2,1)

270 (2,7)

175/70 R 14 14-84 T

250 (2,5)

250 (2,5)

250 (2,5)

310 (3,1)

185/70 R 14 14-88 T

210 (2,1)

210 (2,1)

220 (2,2)

280 (2,8)

210 (2,1)

210 (2,1)

220 (2,2)

280 (2,8)

200 (2,0)

200 (2,0)

210 (2,1)

270 (2,7)

185/70 R 14 14-88 H

200 (2,0)

200 (2,0)

210 (2,1)

270 (2,7)

195/65 R 15 15-91 V

200 (2,0)

200 (2,0)

210 (2,1)

270 (2,7)

175/70 R 14 14-84 QM + S

250 (2,5)

250 (2,5)

260 (2,6)

320 (3,2)

185/70 R 14 14-88 H

220 (2,2)

220 (2,2)

230 (2,3)

290 (2,9)

195/65 R 15 15-91 H nebo V

220 (2,2)

220 (2,2)

230 (2,3)

290 (2,9)

185/70 R 14 14-88 T

230 (2,3)

230 (2,3)

240 (2,4)

300 (3,0)

195/65 R 15 15-91 V

230 (2,3)

230 (2,3)

240 (2,4)

300 (3,0)

185/70 R 14 14-88 QM + S

230 (2,3)

230 (2,3)

240 (2,4)

300 (3,0)

195/65 R 15 15-91 V

210 (2,1)

210 (2,1)

220 (2,2)

280 (2,8)

205/60 R 15 15-91 V

210 (2,1)

210 (2,1)

220 (2,2)

280 (2,8)

195/65 R 15 15-91 V

240 (2,4)

220 (2,2)

250 (2,5)

310 (3,1)

205/60 R 15 15-91 V

240 (2,4)

220 (2,2)

250 (2,5)

310 (3,1)

Zimní pneumatiky – dodržte prosím pokyny
na str. 132.
Všechny velikosti pneumatik, které jsou zde
uvedené jsou přípustné jako zimní (pneu M+S)
Sněhové řetězy – dodržte prosím pokyny na
str. 133.

X 17 DT

195/65 R 15 15-91 V
X 16 XEL

Omezení
Sněhové řetězy je povoleno osazovat pouze
na kola přední nápravy. Na pneumatiky velikosti 205/60 R 15 nejsou sněhové řetězy přípustné.
Kola

X 18 XE

X 20 DTL

Utahovací moment 110 Nm.
Tlak vzduchu v pneumatikách (kPa)
Üdaje o tlaku vzduchu platí pro stundené pneumatiky. Přírůstek tlaku vzniklý delší jízdou nelze snižovat. Uvedené hodnoty tlaku vzduchu
platí pro letní i zimní pneumatiky.

X 20 XEV

X 25 XE

175/70 R 14 14-84 QM + S

2)

Dodržte prosím pokyny na str. 130 až 133.
1)
2)
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tlak vzduchu
při plném zatížení

tlak vzduchu
při zatížení
třemi osobami
vpředu
vzadu

sedan
Omezení při výměně typu pneumatik

Obchodní značení viz str. 180, 181
Údaj je nutno zaznamenat do úředního dokumentu vozidla

Pokračování:

vpředu

vzadu

2)

230 (2,3)

230 (2,3)

240 (2,4)

330 (3,3)

185/70 R 14 14-88 T nebo H

200 (2,0)

200 (2,0)

210 (2,1)

300 (3,0)

195/65 R 15 15-91 T nebo H

200 (2,0)

200 (2,0)

210 (2,1)

300 (3,0)

2)

230 (2,3)

230 (2,3)

240 (2,4)

330 (3,3)

185/70 R 14 14-88 T nebo H

200 (2,0)

200 (2,0)

210 (2,1)

300 (3,0)

195/65 R 15 15-91 T nebo H

200 (2,0)

200 (2,0)

210 (2,1)

300 (3,0)

175/70 R 14 14-88 H

210 (2,1)

210 (2,1)

220 (2,2)

310 (3,1)

195/65 R 15 15-91 H nebo V

210 (2,1)

210 (2,1)

220 (2,2)

310 (3,1)

185/70 R 14 14-88 T

230 (2,3)

230 (2,3)

240 (2,4)

330 (3,3)

230 (2,3)

230 (2,3)

240 (2,4)

330 (3,3)

230 (2,3)

230 (2,3)

240 (2,4)

330 (3,3)

195/65 R 15 15-91 V

200 (2,0)

200 (2,0)

210 (2,1)

300 (3,0)

205/60 R 15 15-91 V

200 (2,0)

200 (2,0)

210 (2,1)

300 (3,0)

195/65 R 15 15-91 V

230 (2,3)

210 (2,1)

240 (2,4)

330 (3,3)

205/60 R 15 15-91 V

230 (2,3)

210 (2,1)

240 (2,4)

330 (3,3)

motor1) (model) pneumatiky
X 16 SZR

X 16 XEL

X 18 XE

X 20 DTL

175/70 R 14 14-84 QM + S

175/70 R 14 14-84 QM + S

195/65 R 15 15-91 V
185/70 R 14 14-88 QM + S
X 20 XEV

X 25 XE

1)
2)

tlak vzduchu
při plném zatížení

tlak vzduchu
při zatížení
třemi osobami
vpředu
vzadu

karavan
Tlak vzduchu v pneumatikách (kPa)

2)

Obchodní značení viz str. 180, 181
Údaj je nutno zaznamenat do úředního dokumentu vozidla
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Elektrická zařízení

Elektronické zapalování pracuje s velmi
vysokým napětím. Dotyk může být životu
nebezpečný

akumulátor

napětí

12 V

kapacita

44 Ah / 55 Ah / 66 Ah * / 70 Ah *

výměna zapalovacích svíček
Opel katalogová čísla pro
všechny benzínové motory
vzdálenost elektrod
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12 14 005 nebo
12 14 015
0,7 až 0,8 mm

Množství provozních hmot (cca lt.)
motor 1)

X 16 SZR

X 16 XEL

X 17 DT

X 18 XE

X 20 DTL

X 20 XEV

X 25 XE

chladící soustava
s klimatizací

6,1
6,4

6,7
7,0

6,8
6,9

7,3
7,3

7,4
7,4

7,2
7,2

7,7
7,7

nádrž na palivo (jmenovitý obsah)

60

60

60

60

60

60

60

motorový olej s výměnou čističe

3,5

3,5

5,0

4,5

5,5

4,5

4,5

motorový olej mezi MIN a MAX
na měrce
nádržka ostřikovačů
při omývání světlometů

1,0
2,6
5,5

1,0
2,6
5,5

1,0
2,6
5,5

1,0
2,6
5,5

1,0
2,6
5,5

1,0
2,6
5,5

1,0
2,6
5,5

Rozměry (mm)

4-dvéřový

5-dvéřový

caravan

délka

4477

4477

4490

šířka

1841

1841

1841

výška

1425

1425

1490

rozvor kol

2637

rozchod vpředu
vzadu
světlá výška 3)
měřící místo na vozidle

2637
2)

1463 / 1483
1450 / 1478 2)
113
výfuk

2637
2)

1463 / 1483
1450 / 1478 2)
111
výfuk

1463 / 1483 2)
1450 / 1478 2)
124
výfuk

1)

Obchodní značení viz str. 180, 181
Podle provedení vozidla
3)
Při celkové povolené hmotnosti
2)
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Rozměry tažného zařízení
Všechny uvedené rozměry (v mm) se vztahují
na tažné zařízení osazované při výrobě.
rozměr

sedan

karavan

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

1084±10
25
299±5
13
55
210
40
23
250
299±5
473
50
472
70

1101±10
25
316±5
13
–
210
–
–
250
316±5
473
50
472
70

Dodatečnou montáž tažného zařízení je
nutno zajistit výhradně v autorizovaném
servisu Opel

198
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Úřední schvalovací značky možných
zařízení pro systémy dálkového radioovládání
Dálkové radioovládání je možno provozovat
pouze v zemích, v nichž je pro tento účel
vyhrazena frekvence 433,92 MHz.
Pro vozidla vybavená centrálním zamykáním:
Bosch RK 129 433,92 MHz

200

Pro vozidla vybavená centrálním zamykáním a výstražným systémem
proti krádeži * megamos O-AM 433,92 MHz

201

Věcný rejstřík

202

