
OPEL Vivaro 

U¿ytkowanie, bezpieczeñstwo, 

obs³uga techniczna

TYLKO EURO DIESEL EN 590!*

Silnik wysokoprê¿ny samochodu zosta³ skonstruowany 
zgodnie z najnowszymi osi¹gniêciami techniki 
motoryzacyjnej i reprezentuje najbardziej zaawansowane 
rozwi¹zania technologiczne i techniczne, a przy tym jest 
przyjazny œrodowisku i ekonomiczny.

Dla utrzymania jego wysokiej sprawnoœci technicznej 
nale¿y stosowaæ wy³¹cznie wysokogatunkowe paliwo spe³niaj¹ce wymagania 
normy europejskiej DIN EN 590 – EURO DIESEL. Informacje na ten temat znajduj¹ 
siê w rozdziale „Jazda i prowadzenie”, w czêœci „Paliwo, tankowanie”.

Stosowanie innego paliwa mo¿e pogorszyæ sprawnoœæ samochodu oraz 
spowodowaæ utratê gwarancji!

* Dotyczy silników wysokoprê¿nych
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Dane samochodu
Aby zapewniæ sobie ³atwy dostêp do najwa¿niejszych danych samochodu, nale¿y je wpisaæ w tym miejscu.
Informacje te mo¿na znaleŸæ w rozdziale „Dane techniczne” oraz na tabliczce identyfikacyjnej samochodu.

Paliwo

Oznaczenie

Olej silnikowy

Klasa

Lepkoœæ

Ciœnienie w oponach

Rozmiar opon przy pe³nym obci¹¿eniu

Opony letnie Przód Ty³

Opony zimowe Przód Ty³

Masy

Dopuszczalna masa ca³kowita
pojazdu

–  Masa w³asna
pojazdu wg

dyrektyw UE

= £adownoœæ
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Opel Vivaro
to inteligentne po³¹czenie najnowszych 
zdobyczy techniki, imponuj¹cego poziomu 
bezpieczeñstwa, przyjaznego nastawienia 
do œrodowiska i wysokiej ekonomicznoœci.

Bezpieczeñstwo i bezawaryjne 
funkcjonowanie samochodu zale¿¹ w du¿ej 
mierze od kierowcy. W instrukcji obs³ugi 
znajduj¹ siê wszystkie niezbêdne informacje 
na temat eksploatacji samochodu.

Równie¿ pasa¿erowie powinni byæ œwiadomi 
zagro¿eñ zwi¹zanych z nieprawid³ow¹ 
eksploatacj¹.

Kierowca musi zawsze postêpowaæ zgodnie 
z przepisami prawa kraju, w którym 
podró¿uje. Przepisy te mog¹ odbiegaæ od 
informacji zawartych w tej instrukcji obs³ugi.

W przypadku gdy wymagana jest pomoc 
warsztatu, zalecamy korzystanie z us³ug 
centrum Opel Partner.

Wszystkie centra Opel Partner oferuj¹ 
najwy¿szy poziom us³ug po konkurencyjnych 
cenach.

Zapewniaj¹ one szybki i niezawodny serwis, 
dostosowany do indywidualnych potrzeb 
klienta.

Doœwiadczony i przeszkolony przez Opla 
personel pracuje zgodnie ze specjalnymi 
instrukcjami fabrycznymi.

Instrukcja obs³ugi jest czêœci¹ wyposa¿enia 
samochodu i dlatego powinna byæ 
przechowywana w schowku w desce 
rozdzielczej.

Korzystanie z instrukcji obs³ugi: 
z Rozdzia³ „W skrócie” zawiera przegl¹d 

najwa¿niejszych funkcji samochodu.

z Spisy treœci znajduj¹ce siê na pocz¹tku 
instrukcji obs³ugi oraz poszczególnych 
rozdzia³ów u³atwi¹ odszukanie 
potrzebnych informacji.

z Indeks u³atwia odszukanie wybranych 
hase³.

z Dziêki instrukcji obs³ugi mo¿na poznaæ 
wszystkie rozwi¹zania techniczne 
zastosowane w samochodzie. 

z Eksploatacja samochodu stanie siê przez to 
znacznie ³atwiejsza i przyjemniejsza.

z Obs³uga i prowadzenie samochodu nie 
bêdzie sprawiaæ najmniejszych trudnoœci.

Uk³ad instrukcji obs³ugi zapewnia ³atwe 
wyszukiwanie potrzebnych informacji 
i doskona³¹ przejrzystoœæ tekstu.

Zastosowane symbole i oznaczenia:
6 Ci¹g dalszy na nastêpnej stronie.

3 Gwiazdka oznacza wyposa¿enie, które nie 
jest montowane we wszystkich pojazdach 
(tj. warianty danego modelu, opcje silnika, 
modele przeznaczone na okreœlony rynek, 
wyposa¿enie opcjonalne, a tak¿e 
oryginalne czêœci i akcesoria Opla).

¯ó³te strza³ki na rysunkach pokazuj¹ 
opisywane elementy oraz sposób wykonania 
okreœlonych czynnoœci.

Czarne strza³ki na rysunkach wskazuj¹ 
nastêpstwo wykonanej czynnoœci lub kolejny krok.

Dane w opisach dotycz¹ce kierunku, np. w lewo 
lub w prawo b¹dŸ do przodu lub do ty³u, zawsze 
podawane s¹ wzglêdem kierunku jazdy.

Szerokiej drogi ¿yczy

Opel Team

9 Ostrze¿enie

Tekst oznaczony jako 9 Ostrze¿enie 
zawiera informacje o zagro¿eniu 
wypadkiem lub obra¿eniami cia³a. 
Nieprzestrzeganie podanych zaleceñ 
stwarza ryzyko odniesienia obra¿eñ 
cia³a lub nawet utraty ¿ycia. 
Nale¿y poinformowaæ pasa¿erów 
o niebezpieczeñstwie. 
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W skrócie

Odblokowanie zamków: Skierowaæ 
nadajnik zdalnego sterowania 3 
w stronê pojazdu, nacisn¹æ 
przycisk c i poci¹gn¹æ za klamkê
Drzwi zostan¹ odblokowane.

Odblokowanie rêczne: w³o¿yæ kluczyk do 
zamka w drzwiach kierowcy, obróciæ 
i poci¹gn¹æ za klamkê.

Aby zablokowaæ drzwi od wewn¹trz, nacisn¹æ 
przycisk centralnego zamka 3 w dolnej czêœci 
deski rozdzielczej. 

6 Zamki drzwi – patrz strona 17, 
blokada tylnych drzwi – patrz strona 17,
elektroniczna blokada rozruchu (immobilizer) 
– patrz strona 18, 
zdalne sterowanie – patrz strona 19,
centralny zamek – patrz strona 21,
zabezpieczenie przed kradzie¿¹
– patrz strona 23,
autoalarm – patrz strona 24.

Przesuwanie foteli 3: Poci¹gn¹æ 
za uchwyt, przesun¹æ fotel, puœciæ 
uchwyt, aby fotel zablokowa³ siê 
w wybranym po³o¿eniu, co zostanie 
zasygnalizowane 
charakterystycznym odg³osem.
Fotela kierowcy nie nale¿y regulowaæ podczas 
jazdy. Po poci¹gniêciu za uchwyt istnieje 
zagro¿enie niekontrolowanego przesuniêcia 
siê fotela.

6 Pozycja fotela – patrz strona 32.
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Regulacja oparcia fotela: Poci¹gn¹æ 
dŸwigniê zwalniaj¹c¹ 
Ustawiæ oparcie w dogodnym po³o¿eniu. 
Oparcie zostanie zablokowane w nowym 
po³o¿eniu po zwolnieniu dŸwigni.

6 Pozycja fotela – patrz strona 32.

Regulacja podparcia odcinka 
lêdŸwiowego 3: Obróciæ pokrêt³o
Podparcie odcinka lêdŸwiowego mo¿na 
dopasowaæ do indywidualnych potrzeb. 

Podczas regulacji nie wywieraæ nacisku 
na oparcie fotela.

Regulacja podparcia 
pod³okietnika 3:
Podparcie pod³okietnika mo¿na dopasowaæ 
do indywidualnych potrzeb.

z Stopniowo odchylaæ pod³okietnik w górê 
do ¿¹danej wysokoœci.

z W celu ponownego ustawienia odchyliæ 
pod³okietnik do koñca w górê, a nastêpnie 
opuœciæ.
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Regulacja wysokoœci siedziska 
fotela 3: Poci¹gn¹æ za dŸwigniê 
z boku fotela 
Poci¹gn¹æ za dŸwigniê i odci¹¿yæ fotel, aby 
go unieœæ. Usi¹œæ na fotelu, aby go opuœciæ. 

6 Pozycja fotela – patrz strona 32.

Regulacja wysokoœci zag³ówka: 
Mocno przytrzymuj¹c, ustawiæ 
odpowiedni¹ wysokoœæ, a nastêpnie 
zwolniæ 
6 Pozycja zag³ówka – patrz strona 32,
dalsze informacje, wyjmowanie zag³ówków 
– patrz strona 33. 

Regulacja po³o¿enia kierownicy: 
Ustawiæ kierownicê w odpowiednim 
po³o¿eniu 
Po³o¿enie kierownicy mo¿na regulowaæ tylko 
podczas postoju pojazdu.

Przesun¹æ dŸwigniê do góry, ustawiæ 
kierownicê w ¿¹danym po³o¿eniu, po czym 
zwolniæ dŸwigniê.

Mocno przesun¹æ dŸwigniê w dó³ w celu 
zablokowania kierownicy w nowym po³o¿eniu.

6 Poduszki powietrzne – patrz strona 46.

9 Ostrze¿enie

Nieprzestrzeganie podanych zaleceñ 
stwarza ryzyko odniesienia obra¿eñ cia³a 
lub nawet utraty ¿ycia. Nale¿y odpowiednio 
poinstruowaæ pasa¿erów. 
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Zapinanie pasa bezpieczeñstwa: 
Równomiernym ruchem wyci¹gn¹æ 
pas bezpieczeñstwa z mechanizmu 
zwijaj¹cego, prze³o¿yæ przez ramiê 
i wcisn¹æ w zaczep 
Pas nie mo¿e byæ poskrêcany. Czêœæ biodrowa 
musi œciœle przylegaæ do cia³a. Oparcie fotela 
nie powinno byæ zbytnio odchylone do ty³u 
(zalecany k¹t odchylenia wynosi oko³o 25°). 

W celu odpiêcia pasa nacisn¹æ czerwony 
przycisk na zaczepie. 

6 Pasy bezpieczeñstwa 
– patrz strony od 36 do 40,
poduszki powietrzne – patrz strona 46,
pozycja fotela – patrz strona 32.

Regulacja lusterka wewnêtrznego 3 
i lusterek zewnêtrznych: Obracaj¹c 
lusterko, ustawiæ je w odpowiednim 
po³o¿eniu 
Przestawienie dŸwigni w dolnej czêœci 
obudowy lusterka wewnêtrznego zmniejsza 
intensywnoœæ odbiæ œwietlnych, na przyk³ad 
podczas jazdy noc¹. 

6 Dalsze informacje – patrz strona 27. 

Lusterka zewnêtrzne regulowane 
elektrycznie 3: Prze³¹cznik 
czteropozycyjny w drzwiach
Po naciœniêciu przycisku wyboru lewego lub 
prawego lusterka prze³¹cznik czteropozycyjny 
bêdzie sterowa³ wybranym lusterkiem.

6 Dalsze informacje – patrz strona 27.
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Strona
1 Popielniczka 3........................................56

Uchwyt na napoje 3 ..............................56

2 Wylot nawiewu na szybê boczn¹ .........83

3 Boczne kratki nawiewu powietrza ........83

4 Obs³uga œwiate³ pozycyjnych, 
migania œwiat³ami, 
przednich œwiate³ 
przeciwmgielnych, 
tylnego œwiat³a 
przeciwmgielnego, 
œwiate³ mijania i drogowych .... 75, 76, 77
kierunkowskazów...................................77

5 WskaŸniki i przyrz¹dy............................58

6 Poduszka powietrzna po 
stronie kierowcy .....................................46
Sygna³ dŸwiêkowy..................................11

7 Wycieraczki i spryskiwacze 
przedniej szyby ...............................73, 74
Spryskiwacz i wycieraczka szyby 
w drzwiach i klapie tylnej 3...................74
Komputer pok³adowy 3 ........................64

8 Œrodkowe kratki nawiewu powietrza....82

Strona
9 System audio-nawigacyjny 3 ............... 80

Tachograf elektroniczny 3.................... 81

10 Wyœwietlacz trójfunkcyjny 3 ................. 67
Wyœwietlacz kolorowy 3........................ 69

11 Przednia poduszka powietrzna 
pasa¿era 3 ......................................46, 50 

12 Popielniczka 3 ....................................... 56
Uchwyt na napoje 3.............................. 56

13 Schowek na monety 

14 Schowek w desce rozdzielczej

15 Schowek dolny

16 Zaczep podrêczny
Gniazdo AUX 3 ..................................... 81

17 Uk³ad ogrzewania i wentylacji ............. 82
Klimatyzacja 3....................................... 86
Klimatyzacja ty³u kabiny 3................... 87

18 Œwiat³a awaryjne.................................... 77

Strona
19 Centralny zamek 3 ....................................22

ogrzewanie tylnej szyby 3, 
ogrzewanie lusterek zewnêtrznych 3.......88
przek³adnia Easytronic 3 
– programy zimowy i do jazdy 
z ³adunkiem...................................... 92, 93

20 Zapalniczka ........................................... 57

21 Wy³¹cznik zap³onu .................................. 9

22 DŸwignia regulacji po³o¿enia 
kierownicy................................................. 4

23 Przyciski steruj¹ce systemu 
audio-nawigacyjnego 3 ...................... 80

24 Poziomowanie reflektorów ................... 78
Uk³ad 
ESP®Plus 
(Electronic Stability Program) 3 ......... 107
Pilot parkowania 3.............................. 109

25 Otwieranie pokrywy komory silnika ... 121

26 Skrzynka bezpieczników ..................... 132
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Lampki kontrolne 
 Ü Nieu¿ywana

9 Œwiat³a mijania:
patrz strony 10, 58, 75.

P Œwiat³a drogowe,
b³yskanie œwiat³ami drogowymi:
patrz strony 10, 58, 75.

r Tylne œwiat³o przeciwmgielne:
patrz strony 10, 58, 77.

> Przednie œwiat³a przeciwmgielne 3:
patrz strony 10, 58, 77.

u Uk³ad ABS 3:
patrz strony 58, 112.

8 Filtr cz¹stek sta³ych w silniku 
wysokoprê¿nym 3:
patrz strony 59, 105.

F Nieu¿ywana

v Uk³ad ESP®Plus 
(Electronic Stability Program) 3:
patrz strony 59, 107.

F WskaŸnik zu¿ycia oleju 
silnikowego 3:
patrz strony 59, 67, 106.

O Kierunkowskazy:
patrz strony 10, 59, 77.

C Wy³¹czanie silnika:
patrz strona 59.

o Elektroniczna blokada rozruchu 
(immobilizer):
patrz strony 18, 59.

A Uk³ad elektroniczny silnika / 
diagnostyka 3:
patrz strona 59.

D Uk³ad wstêpnego podgrzewania 
silnika / filtr paliwa / uk³ad 
elektroniczny silnika 3:
patrz strony 14, 59, 142.

Y Poziom paliwa:
patrz strony 60, 101, 164, 170.

E Wy³¹czenie silnika:
patrz strona 60.

p Alternator:
patrz strona 60.

I Ciœnienie oleju silnikowego:
patrz strona 60.

R Uk³ad hamulcowy:
patrz strony 60, 110, 145.

v Poduszki powietrzne 3, napinacze 
pasów bezpieczeñstwa 3:
patrz strony 37, 46, 60.

H Wy³¹czanie poduszki powietrznej 
pasa¿era 3:
patrz strony 50, 60.

X Nieu¿ywana

U Sygnalizacja otwartych drzwi 3:
patrz strona 61.

U Nieu¿ywana

Z Emisja spalin:
patrz strony 61, 103.

B Nieu¿ywana

Przek³adnia Easytronic 3

kg Program jazdy z ³adunkiem:
patrz strony 59, 93.

T Hamulec zasadniczy:
patrz strony 59, 90.

W Uk³ad elektroniczny skrzyni biegów:
patrz strony 59, 95.

A Tryb automatyczny:
patrz strony 59, 91.

V Program zimowy:
patrz strony 59, 92.
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Wy³¹cznik zap³onu:
Silnik wysokoprê¿ny

Silnik benzynowy

6 Uruchamianie silnika – patrz strona 14,
elektroniczna blokada rozruchu (immobilizer)
– patrz strona 18,
parkowanie samochodu – patrz strona 16.

Odblokowanie kierownicy: Poruszyæ 
lekko kierownic¹ i ustawiæ kluczyk 
w pozycji „A” 

Prze³¹cznik œwiate³: 

6 Przypomnienie o w³¹czonych œwiat³ach
– patrz strona 73,
dalsze informacje – patrz strona 75, 
automatyczne w³¹czanie œwiate³ mijania 
– patrz strona 76,
poziomowanie reflektorów 
– patrz strona 78,
przystosowywanie reflektorów 
do wymogów przepisów 
w innych krajach  – patrz strona 79,
œwiat³a do jazdy dziennej – patrz strona 75.

St = Zap³on wy³¹czony

A = Kierownica odblokowana, zap³on 
wy³¹czony

M = Zap³on w³¹czony: podgrzewanie 
wstêpne (strona 14)

D = Uruchomienie silnika – dŸwignia zmiany 
biegów w po³o¿eniu neutralnym

St = Zap³on wy³¹czony

A = Kierownica odblokowana, zap³on 
wy³¹czony

M = Zap³on w³¹czony

D = Uruchomienie silnika – dŸwignia 
zmiany biegów w po³o¿eniu 
neutralnym

0 = Wy³¹czanie
0 = Œwiat³a pozycyjne
9 P = Œwiat³a mijania lub 

drogowe
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Œwiat³a przeciwmgielne:

6 Dalsze informacje – patrz strona 77.

B³yskanie œwiat³ami drogowymi, 
œwiat³a mijania i œwiat³a drogowe: 
Poci¹gn¹æ dŸwigniê do kierownicy 

6 Dalsze informacje – patrz strona 76.

Kierunkowskazy: DŸwignia 
w po³o¿eniu spoczynkowym

6 U¿ywanie kierunkowskazów podczas jazdy 
z przyczep¹ – patrz strona 59 i 117, 
dalsze informacje – patrz strona 77.

0 = Wy³¹czone
> = W³¹czone (tylko 

przednie œwiat³a 
przeciwmgielne 3)

>r = W³¹czone (przednie 
œwiat³a przeciwmgielne 
3 i tylne œwiat³o 
przeciwmgielne)

Do góry = skrêt w prawo
W dó³ = skrêt w lewo
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Œwiat³a awaryjne: 

6 Dalsze informacje – patrz strona 23, 77.

Sygna³ dŸwiêkowy: 
Nacisn¹æ œrodkow¹ czêœæ ko³a kierownicy 
w dowolnym miejscu.

6 Poduszki powietrzne 
– patrz strona 46, 
przyciski steruj¹ce na kierownicy 
– patrz strona 80.

Wycieraczki szyby przedniej: 
Przestawiæ dŸwigniê w dó³ 

W celu wy³¹czenia wycieraczek ustawiæ 
dŸwigniê w po³o¿eniu wyjœciowym. 

6 Dalsze informacje – patrz strony 73, 146, 150.

W³¹czanie = Nacisn¹æ 
przycisk ¨

Wy³¹czanie = Ponownie 
nacisn¹æ 
przycisk ¨

K = Praca przerywana
1 = Praca powolna
2 = Praca szybka
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Automatyczna praca wycieraczek 
sterowana czujnikiem deszczu 3: 
Przestawiæ dŸwigniê w dó³

Czujnik deszczu rejestruje iloœæ wody 
na przedniej szybie samochodu, a nastêpnie 
odpowiednio reguluje czêstotliwoœæ pracy 
wycieraczek. 

6 Dalsze informacje – patrz strony 74, 146, 150.

Spryskiwacz przedniej szyby: 
Poci¹gn¹æ dŸwigniê do kierownicy 
Krótkie poci¹gniêcie
Wycieraczki wykonuj¹ jeden cykl pracy.

D³ugie poci¹gniêcie
Szyba przednia zostaje spryskana p³ynem 
zmywaj¹cym, a wycieraczki w tym samym 
czasie wykonuj¹ cztery cykle pracy.

6 Dalsze informacje – patrz strona 74, 147.

Wycieraczki i spryskiwacze szyb 
drzwi tylnych oraz szyby tylnej 3: 
Prze³¹cznik obrotowy

6 Dalsze informacje – patrz strona 74, 147.

K = Automatyczna praca 
wycieraczek 
sterowana 
czujnikiem deszczu

1 = Praca powolna
2 = Praca szybka

0 = Wy³¹czone
e = Wycieraczka
f = Spryskiwanie
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Manualna skrzynia biegów: 

Przy zmianie biegu z 4 na 5, w pocz¹tkowej 
fazie ruchu nale¿y wywrzeæ na dŸwigniê 
nacisk w praw¹ stronê. 

Przy zmianie biegu z 5 na 4 nie nale¿y 
wywieraæ na dŸwigniê nacisku w lew¹ stronê. 

W³¹czanie biegu wstecznego: po zatrzymaniu 
samochodu zwolniæ peda³ sprzêg³a, 
poci¹gn¹æ pierœcieñ do góry i przesun¹æ 
dŸwigniê w lewo, pokonuj¹c opór.

Jeœli bieg nie w³¹cza siê: ustawiæ dŸwigniê 
w po³o¿eniu neutralnym, zwolniæ i ponownie 
wcisn¹æ peda³ sprzêg³a, a nastêpnie ponowiæ 
próbê w³¹czenia biegu. 

Przek³adnia Easytronic 3:

DŸwigniê zmiany biegów nale¿y przesuwaæ 
do koñca w odpowiednim kierunku. 
Po zwolnieniu automatycznie wraca ona 
do po³o¿enia œrodkowego. Zwracaæ uwagê 
na wskaŸnik biegu/trybu na wyœwietlaczu 
skrzyni biegów.

6 Dalsze informacje – patrz strona 90.

Przed wyruszeniem 
w drogê nale¿y sprawdziæ: 
z Ciœnienie powietrza w oponach i stan 

ogumienia. 

z Poziom oleju i innych p³ynów w komorze 
silnika (patrz strony od 138 do 141). 

z Czy okna, lusterka i œwiat³a zewnêtrzne 
dzia³aj¹ prawid³owo, nie s¹ zabrudzone, 
zaœnie¿one lub oblodzone oraz czy tablice 
rejestracyjne s¹ czyste i czytelne. 

z Czy wszystkie przedmioty znajduj¹ce siê 
w kabinie s¹ przymocowane, co 
zapobiegnie ich wyrzuceniu w przód 
w razie gwa³townego hamowania. 

z Czy fotele, pasy bezpieczeñstwa i lusterka 
s¹ prawid³owo wyregulowane. 

z Czy hamulce dzia³aj¹ prawid³owo.

o = Po³o¿enie neutralne
1 do 5/6 = 1. – 5. lub 6. 3 bieg
R = Bieg wsteczny

N = Po³o¿enie neutralne
o = Œrodkowe po³o¿enie
- = Zmiana biegu na ni¿szy
+ = Zmiana biegu na wy¿szy
A/M = Prze³¹czanie pomiêdzy 

trybem automatycznym 
a manualnym

R = Bieg wsteczny
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Gazy spalinowe s¹ truj¹ce
W sk³ad gazów spalinowych wchodzi silnie 
truj¹cy, bezwonny i bezbarwny tlenek wêgla.

Dlatego nigdy nie nale¿y wdychaæ spalin ani 
pozostawiaæ w³¹czonego silnika 
w zamkniêtych pomieszczeniach.

Nale¿y równie¿ unikaæ jazdy z otwartymi 
drzwiami, gdy¿ wówczas gazy spalinowe 
mog¹ przedostawaæ siê do kabiny.

6 Gazy spalinowe – patrz strona 106.

Uruchamianie silnika benzynowego: 
Ustawiæ dŸwigniê zmiany biegów 
w po³o¿eniu neutralnym, wcisn¹æ 
peda³ sprzêg³a 3, nie naciskaæ 
peda³u przyspieszenia, ustawiæ 
kluczyk w pozycji „D”
Podwy¿szona pocz¹tkowo prêdkoœæ 
obrotowa silnika spada automatycznie 
do poziomu normalnego wraz ze wzrostem 
jego temperatury. 

6 Elektroniczna blokada rozruchu 
(immobilizer) – patrz strona 18, 
dalsze informacje – patrz strony 96, 98, 100.

Uruchamianie silnika 
wysokoprê¿nego: Ustawiæ dŸwigniê 
zmiany biegów w po³o¿eniu 
neutralnym, wcisn¹æ peda³ sprzêg³a 
3, nie naciskaæ peda³u 
przyspieszenia, ustawiæ kluczyk 
w pozycji „M” 
odczekaæ a¿ lampka kontrolna 
podgrzewania wstêpnego 
zgaœnie1), 
obróciæ kluczyk w po³o¿enie „D”
6 Elektroniczna blokada rozruchu 
(immobilizer) – patrz strona 18, 
uk³ad paliwowy silnika wysokoprê¿nego 
– patrz strona 120,
dalsze informacje – patrz strony 96, 98, 100.

1) Wstêpne podgrzewanie paliwa w³¹cza siê tylko 
przy niskich temperaturach.
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Usuwanie zaparowania 
i oblodzenia szyb: Ustawiæ 
pokrêt³o regulacji temperatury na 
czerwonym polu, pokrêt³o regulacji 
prêdkoœci dmuchawy w po³o¿eniu 4 
i pokrêt³o rozdzia³u powietrza 
w po³o¿eniu V 
Zamkn¹æ œrodkowe kratki nawiewu powietrza 
i otworzyæ boczne kratki nawiewu, kieruj¹c je 
na szyby boczne. 

6 Ogrzewanie, wentylacja – patrz strona 83,
klimatyzacja – patrz strona 86.

Ogrzewanie tylnej szyby 3, 
ogrzewanie lusterek 
zewnêtrznych 3 

6 Dalsze informacje – patrz strona 88.

Zwalnianie hamulca postojowego:
poci¹gn¹æ dŸwigniê lekko do góry, 
wcisn¹æ przycisk blokady, 
ca³kowicie opuœciæ dŸwigniê 
6 Hamulec postojowy – patrz strona 111.

Nacisn¹æ Ü = W³¹czanie
Ponownie nacisn¹æ Ü = Wy³¹czanie
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Parkowanie samochodu
z Zaci¹gn¹æ hamulec postojowy do oporu, 

uwa¿aj¹c aby nie nacisn¹æ przycisku 
zwalniania. W przypadku parkowania 
na wzniesieniach hamulec postojowy 
nale¿y zaci¹gn¹æ jak najmocniej. 

z Wy³¹czyæ silnik, obracaj¹c kluczyk 
w po³o¿enie „St”. Wyj¹æ kluczyk ze stacyjki 
i obróciæ ko³o kierownicy a¿ do 
zablokowania (zabezpieczenie przed 
kradzie¿¹).

z Jeœli samochód zosta³ zaparkowany 
na p³askim i równym terenie lub 
na pochy³oœci, skierowany przodem w górê 
wzniesienia, przed wy³¹czeniem silnika 
nale¿y wybraæ pierwszy bieg (w wersji 
z manualn¹ skrzyni¹ biegów) lub ustawiæ 
dŸwigniê zmiany biegów w po³o¿eniu 
œrodkowym (w wersji z przek³adni¹ 
Easytronic 3). Jeœli samochód jest 
skierowany przodem w górê nale¿y tak¿e 
skrêciæ przednie ko³a w kierunku 
przeciwnym do krawê¿nika. 

z Jeœli samochód zosta³ zaparkowany 
na pochy³oœci – w taki sposób, ¿e jest 
skierowany w dó³, przed wy³¹czeniem 
silnika nale¿y wybraæ bieg wsteczny – 
zarówno w wersji z manualn¹ skrzyni¹ 
biegów, jak i przek³adni¹ Easytronic 3. 
Przednie ko³a nale¿y skrêciæ w kierunku 
krawê¿nika.

z Zablokowaæ drzwi i przedzia³ ³adunkowy 
za pomoc¹ kluczyka lub przycisku e 

albo G nadajnika zdalnego 
sterowania 3.

Wskazówki dotycz¹ce parkowania:
z Nie parkowaæ samochodu 

na nawierzchniach pokrytych ³atwopalnym 
materia³em, gdy¿ wysoka temperatura 
uk³adu wydechowego mo¿e spowodowaæ 
jego zap³on. 

z Zamkn¹æ szyby.

z Wentylatory ch³odnicy mog¹ pracowaæ 
nawet po wy³¹czeniu silnika – patrz 
strona 96. 

6 Dalsze informacje – patrz strony 18, 96, 
zdalne sterowanie – patrz strona 19, 
centralny zamek – patrz strona 21,
autoalarm – patrz strona 24. 

By³ to krótki przegl¹d 
najwa¿niejszych funkcji samochodu 
Opel Vivaro. 

Opel Vivaro jest wyposa¿ony 
jeszcze w inne przyrz¹dy 
i wskaŸniki, mo¿e byæ równie¿ 
wzbogacony o wyposa¿enie 
dodatkowe.

W pozosta³ych rozdzia³ach 
Instrukcji obs³ugi zamieszczono 
wa¿ne informacje dotycz¹ce 
u¿ytkowania, bezpieczeñstwa 
i obs³ugi technicznej oraz 
kompletny indeks hase³.



Zamki, drzwi i szyby 17

Zamki, drzwi i szyby Kluczyki zapasowe
Kluczyk stanowi element elektronicznej 
blokady rozruchu (immobilizera). Tylko 
kluczyki zamówione w centrum Opel Partner 
gwarantuj¹ prawid³owe dzia³anie 
immobilizera. Zapasowe kluczyki powinny byæ 
przechowywane w bezpiecznym miejscu. 
Zamki – patrz strona 153.

Blokowanie i odblokowywanie drzwi
Z zewn¹trz:
Poci¹gn¹æ klamkê zewnêtrzn¹ w celu 
otwarcia przednich drzwi.
Zdalne sterowanie 3 – patrz strona 19,
zamek centralny 3 – patrz strona 21,
mechaniczne zabezpieczenie przed 
kradzie¿¹ 3 – patrz strona 23.
Od wewn¹trz:
Poci¹gn¹æ klamkê wewnêtrzn¹ w celu 
otwarcia przednich drzwi.
Drzwi mo¿na zablokowaæ lub odblokowaæ, 
naciskaj¹c wewnêtrzny przycisk blokady 3 
albo za pomoc¹ prze³¹cznika centralnego 
zamka 3 – patrz strona 22.
Gdy otwarte s¹ przednie drzwi, nie jest 
mo¿liwe wciœniêcie przycisku ich blokady. 
Zapobiega to niezamierzonemu 
zablokowaniu drzwi.
Klapê tyln¹ mo¿na otworzyæ poprzez naciœniêcie 
w dó³ wewnêtrznego zaczepu klapy tylnej 3.

Karta pojazdu 3
Karta pojazdu zawiera wszystkie dane 
samochodu i z tego wzglêdu nie wolno jej 
w nim przechowywaæ. 
Przy korzystaniu z us³ug centrum Opel Partner 
nale¿y ka¿dorazowo okazywaæ Kartê pojazdu.

Blokada bezpieczeñstwa 
DŸwignia blokady bocznych drzwi 
przesuwnych 3 znajduje siê na ich tylnej 
krawêdzi.

W celu w³¹czenia blokady obróciæ pokrêt³o 
z po³o¿enia pionowego: w lewo w przypadku 
prawych drzwi bocznych i w prawo 
w przypadku lewych drzwi bocznych. Drzwi 
nie dadz¹ siê wówczas otworzyæ od wewn¹trz.

Kluczyki zapasowe..................................  17

Blokowanie i odblokowywanie drzwi.....  17

Karta pojazdu 3......................................  17

Blokada bezpieczeñstwa........................  17

Elektroniczna blokada rozruchu 
(immobilizer) .........................................  18

Zdalne sterowanie falami radiowymi 3  19

Centralny zamek 3 .................................  21

Mechanizm zabezpieczenia 
przed kradzie¿¹ 3................................  23

Zabezpieczenie przed kradzie¿¹ 
(autoalarm) 3.......................................  

24

Przesuwne drzwi boczne 3.....................  25

Tylne drzwi 3...........................................  25

Klapa tylna 3 ..........................................  26

Lusterka ...................................................  27

Szyby ........................................................  28

Os³ony przeciws³oneczne........................  29

9 Ostrze¿enie

Blokadê nale¿y w³¹czaæ zawsze, gdy 
na tylnych fotelach 3 przewo¿one s¹ dzieci. 
Nieprzestrzeganie podanych zaleceñ 
stwarza ryzyko odniesienia obra¿eñ cia³a 
lub nawet utraty ¿ycia. Nale¿y odpowiednio 
poinstruowaæ pasa¿erów. 
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Elektroniczna blokada rozruchu 
(immobilizer)
Uk³ad immobilizera sprawdza, czy do 
uruchomienia silnika u¿ywany jest odpowiedni 
kluczyk. Po rozpoznaniu i zatwierdzeniu 
kluczyka mo¿na uruchomiæ silnik. 
Elektroniczna blokada rozruchu mo¿liwa 
jest dziêki wbudowanemu w kluczyk 
transponderowi.

Elektroniczna blokada rozruchu (immobilizer) 
jest uruchamiana automatycznie po wyjêciu 
kluczyka ze stacyjki oraz w przypadku 
pozostawienia kluczyka w stacyjce po 
wy³¹czeniu silnika. W celu uruchomienia 
silnika nale¿y wtedy ponownie w³o¿yæ kluczyk 
do stacyjki.

Kontrolka elektronicznej blokady rozruchu 
(immobilizera)
Kontrolka zapala siê po w³¹czeniu zap³onu, 
a nastêpnie gaœnie.

Jeœli kontrolka miga z du¿¹ czêstotliwoœci¹ 
przy w³¹czonym zap³onie, oznacza to 
wyst¹pienie usterki w uk³adzie immobilizera.

z Wy³¹czyæ zap³on i wyj¹æ kluczyk.
z Odczekaæ oko³o 2 sekund.
z Powtórzyæ operacjê rozruchu.

W takim przypadku mo¿na spróbowaæ 
rozruchu przy u¿yciu kluczyka zapasowego. 
Zwróciæ siê do warsztatu.

Uwaga
Uruchomienie elektronicznej blokady rozruchu 
nie powoduje zablokowania drzwi. 
Po opuszczeniu samochodu nale¿y 
zablokowaæ zamki i w³¹czyæ autoalarm 3.
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Zdalne sterowanie 
falami radiowymi 3 
Zdalne sterowanie umo¿liwia obs³ugê zamka 
centralnego 3.

W zale¿noœci od modelu pojazdu mo¿na 
skorzystaæ z nadajnika zdalnego sterowania o 
dwóch lub trzech przyciskach (selektywna 
blokada drzwi). 

Zasiêg nadajnika wynosi ok. 5 metrów. Na 
zasiêg mog¹ mieæ wp³yw czynniki zewnêtrzne. 
Nadajnik nale¿y skierowaæ w stronê pojazdu.

Dla wygody u¿ytkownika, do uruchamiania 
zamka centralnego zaleca siê u¿ywaæ 
nadajnika zdalnego sterowania.

Z nadajnikiem nale¿y obchodziæ siê ostro¿nie, 
chroni¹c go przed wilgoci¹ i unikaj¹c jego 
niepotrzebnego u¿ywania.

Zamek centralny 3
patrz strona 21.

Mechanizm zabezpieczenia przed 
kradzie¿¹ 3
patrz strona 23.

Autoalarm 3
patrz strona 24.
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Uwaga
Je¿eli uruchomienie centralnego zamka 3 za 
pomoc¹ nadajnika zdalnego sterowania nie 
jest mo¿liwe, mo¿e to byæ spowodowane 
nastêpuj¹cymi przyczynami:

z Przekroczony zasiêg nadajnika.

z Roz³adowana bateria nadajnika. Wymieniæ 
bateriê.

z Przyciski nadajnika zosta³y naciœniête zbyt 
wiele razy w momencie, gdy jego zasiêg by³ 
przekroczony (np. w zbyt du¿ej odleg³oœci 
od samochodu). 

Niezbêdne jest przeprogramowanie 
nadajnika. Zwróciæ siê do warsztatu 
naprawczego.

z Zak³ócenia spowodowane silniejszymi 
falami radiowymi pochodz¹cymi z innych 
Ÿróde³.

Zablokowaæ lub odblokowaæ drzwi rêcznie – 
za pomoc¹ kluczyka lub prze³¹cznika 
centralnego zamka. Zablokowanie rêczne nie 
powoduje uruchomienia zamka centralnego. 
Usun¹æ usterkê w warsztacie.

Wymiana baterii nadajnika zdalnego 
sterowania
Bateriê nale¿y wymieniaæ zgodnie 
z zaleceniami podanymi w rozdziale „Serwis 
i obs³uga okresowa” na stronie 154 lub 
w przypadku wyst¹pienia objawów 
zmniejszania siê zasiêgu nadajnika. 

Nadajnik dwufunkcyjny:
Otworzyæ obudowê nadajnika, wk³adaj¹c 
monetê w szczelinê i obracaj¹c.

Zwróciæ uwagê na biegunowoœæ baterii.

Za³o¿yæ pokrywkê i docisn¹æ tak, aby siê 
zatrzasnê³a.

Nadajnik zdalnego sterowania z selektywn¹ 
obs³ug¹ zamków drzwi:
Otworzyæ obudowê nadajnika, odkrêcaj¹c 
œrubkê w tylnej pokrywce, a nastêpnie 
wk³adaj¹c monetê w szczelinê i obracaj¹c.

Zwróciæ uwagê na biegunowoœæ baterii.

Za³o¿yæ pokrywkê i docisn¹æ tak, aby siê 
zatrzasnê³a, po czym wkrêciæ œrubkê.

Przy utylizacji baterii nale¿y przestrzegaæ 
przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska.
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Centralny zamek 3 
Umo¿liwia blokowanie i odblokowywanie 
drzwi przednich, bocznych i tylnych 3, klapy 
tylnej 3 oraz klapki wlewu paliwa 3. Dziêki 
systemowi selektywnej blokady drzwi 3 
kabina i przestrzeñ baga¿owa z ty³u s¹ 
blokowane osobno.

Odblokowywanie – nadajnik dwufunkcyjny:
Nacisn¹æ przycisk c nadajnika zdalnego 
sterowania:

z Œwiat³a awaryjne b³ysn¹ jeden raz.
z Drzwi zostan¹ odblokowane.

Odblokowywanie w systemie selektywnej 
blokady drzwi:
Nacisn¹æ przycisk c nadajnika zdalnego 
sterowania:

z Œwiat³a awaryjne b³ysn¹ jeden raz.
z Odblokowane zostan¹ wy³¹cznie 

drzwi kabiny.

Zablokowanie – nadajnik dwufunkcyjny:
Nacisn¹æ przycisk e nadajnika zdalnego 
sterowania:

z Œwiat³a awaryjne b³ysn¹ dwa razy.
z Drzwi zostan¹ zablokowane.

Blokowanie w systemie selektywnej 
blokady drzwi:
Nacisn¹æ przycisk e nadajnika zdalnego 
sterowania:

z Œwiat³a awaryjne b³ysn¹ dwa razy.
z Zablokowane zostan¹ wy³¹cznie 

drzwi kabiny.

Przed zablokowaniem zamków za pomoc¹ 
nadajnika zdalnego sterowania sprawdziæ, 
czy boczne drzwi 3 i klapa tylna 3 lub tylne 
drzwi 3 s¹ prawid³owo zamkniête.

Rêczne zablokowanie lub odblokowanie 
drzwi za pomoc¹ kluczyka nie ma wp³ywu 
na zamek centralny.

Rêczne odblokowywanie klapki wlewu paliwa 
– patrz strona 102.

9 Ostrze¿enie

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa zamków nie 
mo¿na zablokowaæ, gdy kluczyk znajduje 
siê w wy³¹czniku zap³onu. 
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Drzwi/klapa tylna przestrzeni baga¿owej 
z ty³u – selektywna blokada drzwi
Odblokowywanie
Nacisn¹æ przycisk G nadajnika zdalnego 
sterowania:

Jeœli w ci¹gu ok. 30 sekund od odblokowania 
zamków nadajnikiem zdalnego sterowania 
nie zostan¹ otwarte ¿adne drzwi, wszystkie 
zamki zostan¹ automatycznie zablokowane 
ponownie.

W³¹czanie blokady
Nacisn¹æ przycisk G nadajnika zdalnego 
sterowania: Drzwi przestrzeni baga¿owej/
klapa tylna zostan¹ zablokowane.

Prze³¹cznik centralnego zamka 3
Prze³¹cznik centralnego zamka umo¿liwia 
zablokowanie lub odblokowanie drzwi od 
wewn¹trz.

Nacisn¹æ przycisk e na prze³¹czniku, 
aby zablokowaæ drzwi, lub przycisk U, 
aby je odblokowaæ.

Automatyczne blokowanie 3
Uk³ad centralnego zamka mo¿na w³¹czyæ tak, 
aby drzwi by³y blokowane automatycznie po 
osi¹gniêciu przez pojazd prêdkoœci ok. 6 km/h.

W³¹czanie
Po w³¹czeniu zap³onu nacisn¹æ przycisk e 
na prze³¹czniku centralnego zamka 
i przytrzymaæ przez ok. 5 sekund do 
us³yszenia sygna³u dŸwiêkowego 
oznaczaj¹cego zatwierdzenie. 

Wy³¹czanie
Po w³¹czeniu zap³onu nacisn¹æ przycisk U 
na prze³¹czniku centralnego zamka 
i przytrzymaæ przez ok. 5 sekund do 
us³yszenia sygna³u dŸwiêkowego 
oznaczaj¹cego zatwierdzenie.

Odblokowywanie drzwi
Odblokowanie drzwi nastêpuje po otwarciu 
dowolnych drzwi od œrodka lub po naciœniêciu 
prze³¹cznika zamka centralnego.

9 Ostrze¿enie

Jeœli tylne drzwi zostan¹ otwarte, to po 
osi¹gniêciu przez pojazd prêdkoœci ok. 6 km/h 
nast¹pi ich automatyczne ponowne 
zablokowanie.
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Usterka w uk³adzie
W przypadku wyst¹pienia usterki, np. jeœli 
nie nast¹pi automatyczne zablokowanie, 
sprawdziæ, czy drzwi zosta³y prawid³owo 
zamkniête. Sprawdziæ, czy funkcja 
automatycznego blokowania drzwi nie 
zosta³a przypadkowo wy³¹czona. W takim 
przypadku wy³¹czyæ i w³¹czyæ zap³on, aby 
ponownie uruchomiæ system w sposób 
opisany powy¿ej.

Jeœli funkcja automatycznego blokowania 
drzwi nadal nie dzia³a, zwróciæ siê do 
warsztatu.

Zatrzaskowe zamki drzwi 3
W niektórych modelach furgonu1) zamki 
przesuwnych drzwi bocznych oraz zamki 
drzwi tylnych s¹ od siebie odizolowane dla 
wiêkszego bezpieczeñstwa.

Podczas gdy blokowanie i odblokowywanie 
drzwi przednich nastêpuje w normalny sposób 
za pomoc¹ nadajnika zdalnego sterowania, 
boczne drzwi przesuwne i drzwi tylne mo¿na 
otworzyæ jedynie rêcznie za pomoc¹ kluczyka.

Mechanizm zabezpieczenia 
przed kradzie¿¹ 3
Blokowanie:
Wszystkie drzwi musz¹ byæ zamkniête. 
W ci¹gu 10 sekund od zablokowania 
ponownie nacisn¹æ przycisk e nadajnika 
zdalnego sterowania 3. Œwiat³a awaryjne 
b³ysn¹ 5 razy. 
-Lub-
W ci¹gu 10 sekund od zablokowania 
ponownie obróciæ kluczyk w drzwiach 
kierowcy w stronê przodu samochodu, 
po czym ustawiæ go w po³o¿eniu pionowym 
i wyj¹æ z zamka. 

Wewnêtrzne przyciski blokady 3 wszystkich 
drzwi znajduj¹ siê w po³o¿eniu 
uniemo¿liwiaj¹cym otwarcie samochodu. 

Wa¿ne: 
W przypadku w³¹czenia œwiate³ awaryjnych 
lub œwiate³ pozycyjnych mechaniczne 
zabezpieczenie przed kradzie¿¹ 3 nie 
zostanie w³¹czone.

9 Ostrze¿enie

Pozostawienie uruchomionego systemu 
blokowania (przy zamkniêtych drzwiach) 
podczas jazdy mo¿e stanowiæ utrudnienie dla 
osób nios¹cych pomoc w razie wypadku.

1) Niedostêpne z opcjonalnym mechanicznym 
zabezpieczeniem przed kradzie¿¹.

9 Ostrze¿enie

Nie uaktywniaæ blokady, gdy w samochodzie 
znajduj¹ siê pasa¿erowie! Otwarcie drzwi od 
wewn¹trz nie bêdzie mo¿liwe. 
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Odblokowanie:
Nacisn¹æ przycisk c nadajnika zdalnego 
sterowania 3. Œwiat³a awaryjne b³ysn¹ jeden raz. 
-Lub-
Obróciæ kluczyk w drzwiach kierowcy w stronê 
ty³u samochodu, po czym ustawiæ go 
w po³o¿eniu pionowym i wyj¹æ z zamka.

Zabezpieczenie przed kradzie¿¹ 
(autoalarm) 3
Autoalarm monitoruje:

z drzwi przednie i boczne,

z drzwi tylne lub klapê tyln¹ 3
 i pokrywê silnika,

z kabinê,

z wy³¹cznik zap³onu,

z zasilanie syreny alarmowej 3.

Autoalarm jest obs³ugiwany za pomoc¹ 
nadajnika zdalnego sterowania.

W³¹czanie
Wszystkie drzwi musz¹ byæ dok³adnie 
zamkniête. Nacisn¹æ przycisk e nadajnika 
zdalnego sterowania. Kierunkowskazy b³ysn¹ 
dwa razy. Jeœli kierunkowskazy nie b³ysn¹ dwa 
razy przy w³¹czaniu autoalarmu, mo¿e to 
oznaczaæ niedok³adne zamkniêcie drzwi lub 
pokrywy silnika.

Wy³¹czanie
Nacisn¹æ przycisk c nadajnika zdalnego 
sterowania. Kierunkowskazy b³ysn¹ jeden raz.

Jeœli alarm wczeœniej zadzia³a³, b³yœniêcie 
kierunkowskazów przy wy³¹czaniu 
autoalarmu nie nast¹pi.

Alarm rozlegnie siê przy odblokowywaniu 
samochodu za pomoc¹ kluczyka. W celu 
wy³¹czenia autoalarmu w³o¿yæ kluczyk do 
stacyjki i w³¹czyæ zap³on.

Uwaga
Autoalarmu nie mo¿na wy³¹czyæ w ¿aden inny 
sposób i dlatego zawsze nale¿y mieæ 
przygotowany zapasowy kluczyk.

Sygnalizacja alarmu
Gdy autoalarm jest w³¹czony, czujniki mog¹ 
wyzwoliæ alarm maksymalnie 10 razy1).

Alarm jest sygnalizowany:

z akustycznie (sygna³ dŸwiêkowy 
generowany przez 25 sekund) oraz 

z wizualnie1) (przez 25 sekund migaj¹ 
kierunkowskazy).

9 Ostrze¿enie

Poniewa¿ nie ma innej mo¿liwoœci 
zwolnienia blokady, nale¿y zawsze mieæ 
przygotowany zapasowy kluczyk! 

1) W ró¿nych krajach okreœlaj¹ to ró¿ne przepisy.
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Monitorowanie kabiny
Po w³¹czeniu autoalarmu system 
automatycznie monitoruje wnêtrze 
samochodu za poœrednictwem wykrywacza 
ruchu.

Aby wy³¹czyæ monitorowanie kabiny 
(np. w przypadku pozostawienia zwierzêcia 
w samochodzie): 

z Nacisn¹æ przycisk e nadajnika zdalnego 
sterowania.

z Sygna³ dŸwiêkowy potwierdzi wy³¹czenie 
funkcji monitorowania kabiny.

Funkcja monitorowania kabiny bêdzie 
nieaktywna do momentu wy³¹czenia alarmu 
lub odblokowania drzwi.

Zasilanie awaryjne autoalarmu 3
Autoalarm wyposa¿ony jest w bateryjne 
zasilanie awaryjne, które pozwala 
na dzia³anie syreny przez ok. 5 minut 
w przypadku odciêcia zasilania lub 
od³¹czenia akumulatora samochodu.

W przypadku koniecznoœci od³¹czenia 
akumulatora nale¿y najpierw wy³¹czyæ 
autoalarm.

W celu wy³¹czenia syreny po jej uaktywnieniu 
nale¿y pod³¹czyæ akumulator i nacisn¹æ tylny 
przycisk c nadajnika zdalnego sterowania.

Przesuwne drzwi boczne 3
W celu otwarcia drzwi poci¹gn¹æ za klamkê 
zewnêtrzn¹ lub poci¹gn¹æ dŸwigniê 
wewnêtrzn¹ do ty³u, a nastêpnie przesun¹æ 
drzwi do ty³u.

Aby zamkn¹æ drzwi, przesun¹æ je do koñca 
w przód i zatrzasn¹æ.

Drzwi mo¿na zablokowaæ i odblokowaæ za 
pomoc¹ nadajnika zdalnego sterowania 3, 
prze³¹cznika centralnego zamka 3 lub 
wewnêtrznego prze³¹cznika blokady. 

Przed rozpoczêciem jazdy sprawdziæ, 
czy boczne drzwi s¹ zamkniête.

Tylne drzwi 3
Drzwi mo¿na zablokowaæ i odblokowaæ za 
pomoc¹ nadajnika zdalnego sterowania 3, 
prze³¹cznika centralnego zamka 3 
lub kluczyka 3.

W celu otwarcia lewej po³owy drzwi poci¹gn¹æ 
za klamkê zewnêtrzn¹. Drzwi otwieraj¹ siê od 
wewn¹trz przez poci¹gniêcie klamki 
wewnêtrznej.

W celu otwarcia prawej po³owy drzwi nale¿y 
poci¹gn¹æ za dŸwigniê (oznaczon¹ strza³k¹).
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Drzwi s¹ utrzymywane w pozycji otwartej pod 
k¹tem 90° za pomoc¹ blokad.

W celu otwarcia drzwi pod k¹tem 180° 
lub wiêkszym 3 poci¹gn¹æ za uchwyty 
zwalniaj¹ce i otworzyæ drzwi do ¿¹danego 
po³o¿enia.

Zawsze zamykaæ najpierw praw¹ po³owê drzwi.

Klapa tylna 3
Otwieranie: nacisn¹æ przycisk i unieœæ klapê 
do pozycji ca³kowicie otwartej.

W krajach o bardzo ch³odnym klimacie 
wspomaganie otwierania z wykorzystaniem 
wsporników hydraulicznych mo¿e byæ os³abione.

Klapê tyln¹ mo¿na zablokowaæ i odblokowaæ 
za pomoc¹ nadajnika zdalnego sterowania 3 
lub prze³¹cznika centralnego zamka 3.

W celu zamkniêcia klapy poci¹gn¹æ za 
wewnêtrzny uchwyt taœmowy. Sprawdziæ, 
czy klapa jest dok³adnie zamkniêta.

9 Ostrze¿enie

Otwarte drzwi tylne mog¹ zas³aniaæ œwiat³a 
tylne, gdy samochód zaparkowany jest 
na poboczu drogi. Aby uczyniæ samochód 
widocznym dla innych u¿ytkowników drogi, 
nale¿y ustawiæ trójk¹t ostrzegawczy 
lub u¿yæ innego sposobu oznakowania 
wymaganego przepisami ruchu drogowego 
w danym kraju. 

9 Ostrze¿enie

Upewniæ siê, ¿e drzwi o zwiêkszonym k¹cie 
otwarcia 3 s¹ unieruchomione, gdy 
znajduj¹ siê w pozycji ca³kowicie otwartej. 

Podmuch wiatru mo¿e spowodowaæ 
zamkniêcie drzwi z silnym trzaœniêciem!

9 Ostrze¿enie

Przed otwarciem klapy tylnej upewniæ siê, ¿e 
jest wystarczaj¹co du¿o miejsca zarówno za 
klap¹, jak i nad klap¹ (co najmniej 2,15 m).
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Lusterka
Lusterko wewnêtrzne 3 i lusterka 
zewnêtrzne
Regulacja lusterek odbywa siê przez 
ustawienie ich w odpowiednim po³o¿eniu.

Przestawienie dŸwigni w dolnej czêœci 
obudowy lusterka wewnêtrznego zmniejsza 
intensywnoœæ odbiæ œwietlnych, na przyk³ad 
podczas jazdy noc¹.

Zachowaæ zwiêkszon¹ ostro¿noœæ podczas 
jazdy z lusterkiem ustawionym w tej pozycji. 
Widoczny obraz mo¿e byæ wtedy nieznacznie 
zniekszta³cony.

Lusterka zewnêtrzne regulowane 
elektrycznie 3:
Do regulacji lusterek s³u¿y prze³¹cznik 
w drzwiach kierowcy.

Regulacja lusterek jest mo¿liwa przy 
w³¹czonym lub wy³¹czonym zap³onie. 

Obrócenie prze³¹cznika w lewo: 
regulacja lewego lusterka zewnêtrznego.

Obrócenie prze³¹cznika w prawo: 
regulacja prawego lusterka zewnêtrznego.

Prze³¹cznik w œrodkowym po³o¿eniu: 
regulacja lusterek wy³¹czona.

Dolne lusterka asferyczne nie podlegaj¹ 
regulacji.

Aby zapewniæ bezpieczeñstwo pieszym, 
w przypadku uderzenia lusterka zewnêtrzne 
sk³adaj¹ siê w swoich uchwytach.

Asferyczne lusterka zewnêtrzne
Lusterka takiej konstrukcji zwiêkszaj¹ pole 
widzenia. Ze wzglêdu na lekkie zniekszta³cenie 
obrazu ocena odleg³oœci jad¹cych z ty³u 
pojazdów mo¿e byæ utrudniona.
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Szyby

Szyby boczne 
Mo¿na je otwieraæ i zamykaæ za pomoc¹ 
rêcznej korbki.

Elektrycznie sterowane szyby 3
Po w³¹czeniu zap³onu szyb¹ w drzwiach 
kierowcy mo¿na sterowaæ za pomoc¹ 
prze³¹cznika umieszczonego w panelu tych 
drzwi.

W celu opuszczenia szyby nale¿y nacisn¹æ, 
a w celu jej podniesienia poci¹gn¹æ, górn¹ 
czêœæ prze³¹cznika. Po zwolnieniu przycisku 
szyba zatrzymuje siê. 

Automatyczne sterowanie 3
Krótkie poci¹gniêcie lub naciœniêcie prze³¹cznika 
po w³¹czeniu zap³onu spowoduje ca³kowite 
opuszczenie lub podniesienie szyby w drzwiach 
kierowcy. Ponowne krótkie naciœniêcie 
lub poci¹gniêcie prze³¹cznika powoduje 
zatrzymanie ruchu szyby.

9 Ostrze¿enie

Przy opuszczaniu i podnoszeniu szyb 
sterowanych elektrycznie nale¿y zachowaæ 
ostro¿noœæ. Istnieje ryzyko odniesienia 
obra¿eñ cia³a (zw³aszcza u dzieci), 
a tak¿e przykleszczenia luŸnych 
przedmiotów. Nale¿y odpowiednio 
poinstruowaæ pasa¿erów.

Wszystkie osoby przebywaj¹ce 
w samochodzie musz¹ znaæ sposób 
pos³ugiwania siê systemem elektrycznego 
sterowania szyb.

Podczas opuszczania szyb uwa¿nie je 
obserwowaæ. Zwróciæ uwagê, aby nic nie 
zosta³o przykleszczone przez zamykaj¹ce 
siê szyby czy okno dachowe.

Przed opuszczeniem pojazdu nale¿y 
wyci¹gn¹æ kluczyk z wy³¹cznika zap³onu, 
aby zapobiec otwieraniu i zamykaniu szyb 
oraz okna dachowego bez nadzoru.
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Po w³¹czeniu zap³onu szybê w drzwiach 
pasa¿era z przodu mo¿na opuœciæ lub podnieœæ 
za pomoc¹ prze³¹czników umieszczonych 
w panelu dowolnych drzwi przednich.

Przesuwane szyby boczne 3 

W celu otwarcia poci¹gn¹æ za uchwyt 
i przesun¹æ.

Aby zamkn¹æ, poci¹gn¹æ za uchwyt 
i przesun¹æ a¿ do zatrzaœniêcia.

Uwaga: podczas przesuwania szyby trzymaæ 
uniesiony uchwyt, aby zapewniæ dostateczny luz.

Os³ony przeciws³oneczne
Wyœcie³ane os³ony przeciws³oneczne mo¿na 
odchylaæ w górê, w dó³ i na boki, chroni¹c 
kierowcê i pasa¿era z przodu przed oœlepieniem.

9 Ostrze¿enie

Przed opuszczeniem pojazdu nale¿y 
wyci¹gn¹æ kluczyk z wy³¹cznika zap³onu, 
aby zapobiec otwieraniu i zamykaniu szyb 
bez nadzoru (grozi to obra¿eniami cia³a).
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Fotele i wnêtrze 

samochodu

Fotele przednie

Przesuwanie fotela 3
W celu regulacji poci¹gn¹æ uchwyt przedniego 
fotela, przesun¹æ fotel i zwolniæ uchwyt.

Regulacja oparæ foteli przednich
Poci¹gn¹æ dŸwigniê, ustawiæ oparcie 
w dogodnym po³o¿eniu i zablokowaæ je 
poprzez zwolnienie dŸwigni.

Podczas regulacji nie wywieraæ nacisku 
na oparcie fotela.

Fotele przednie........................................  30

Tylne fotele 3 ..........................................  33
Trójstopniowy system 

bezpieczeñstwa biernego....................  
36

Foteliki dzieciêce 3 .................................  41

Poduszki powietrzne 3 ...........................  46

Siatka przestrzeni baga¿owej 3 ............  53

Popielniczki 3 ..........................................  56

Uchwyty na napoje .................................  56

Trójk¹t ostrzegawczy  ̈3, 
apteczka pierwszej pomocy + 3 ........  57

Gniazdka zasilania .................................  57

9 Ostrze¿enie

Nigdy nie regulowaæ foteli podczas jazdy, 
poniewa¿ mog¹ siê przesuwaæ w sposób 
niekontrolowany.
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Regulacja podparcia odcinka lêdŸwiowego 3
W celu regulacji obróciæ pokrêt³o, zwalniaj¹c 
nacisk na oparcie.

Podparcie odcinka lêdŸwiowego mo¿na 
dopasowaæ do indywidualnych potrzeb.

Regulacja podparcia pod³okietnika 3
Podparcie pod³okietnika mo¿na dopasowaæ 
do indywidualnych potrzeb.

z Stopniowo odchylaæ pod³okietnik w górê do 
¿¹danej wysokoœci.

z W celu ponownego ustawienia odchyliæ 
pod³okietnik do koñca w górê, a nastêpnie 
opuœciæ.

Regulacja wysokoœci siedziska fotela 3
W celu regulacji poci¹gn¹æ dŸwigniê 
z boku fotela.

Poci¹gn¹æ za dŸwigniê i odci¹¿yæ fotel, aby 
go unieœæ. Usi¹œæ na fotelu, aby go opuœciæ.
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Pozycja fotela 
Fotel kierowcy nale¿y wyregulowaæ tak, aby 
przy wyprostowanym tu³owiu i lekko ugiêtych 
ramionach kierowca móg³ trzymaæ kierownicê 
w okolicach jej górnych ramion. 

Oparcia foteli nie powinny byæ zbytnio 
odchylone do ty³u (zalecany k¹t odchylenia 
wynosi oko³o 25°). 

Zag³ówki
W celu regulacji wysokoœci zag³ówka mocno 
przytrzymuj¹c, ustawiæ odpowiedni¹ 
wysokoœæ, a nastêpnie zwolniæ. 

Nie mocowaæ do zag³ówków przedmiotów ani 
elementów nie przeznaczonych do modelu 
Vivaro. Wszelkie przedmioty umieszczone 
na zag³ówkach mog¹ powodowaæ 
zmniejszenie skutecznoœci ich dzia³ania 
podczas wypadku. W razie gwa³townego 
hamowania mo¿e dojœæ do 
niekontrolowanego przemieszczenia siê 
nieprawid³owo zamocowanych przedmiotów 
w kabinie samochodu.

Pozycja zag³ówka
Œrodek zag³ówka powinien znajdowaæ siê 
na wysokoœci oczu kierowcy. Je¿eli takie 
ustawienie nie jest mo¿liwe, np. z powodu 
du¿ego wzrostu kierowcy, zag³ówek nale¿y 
ustawiæ w najwy¿szym po³o¿eniu. Osoby 
niskie powinny ustawiæ zag³ówek w najni¿szej 
pozycji. 

9 Ostrze¿enie

Nieprzestrzeganie podanych zaleceñ 
stwarza ryzyko odniesienia obra¿eñ cia³a 
lub nawet utraty ¿ycia. Nale¿y odpowiednio 
poinstruowaæ pasa¿erów. 

9 Ostrze¿enie

Nieprzestrzeganie podanych zaleceñ 
stwarza ryzyko odniesienia obra¿eñ cia³a 
lub nawet utraty ¿ycia. Nale¿y odpowiednio 
poinstruowaæ pasa¿erów. 
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Demonta¿ zag³ówka
Aby wyj¹æ zag³ówek, odchyliæ jêzyczek 
blokuj¹cy i wyci¹gn¹æ zag³ówek w górê.

Tylne fotele 3
W niektórych wersjach samochodu istnieje 
mo¿liwoœæ przechowywania przewo¿onych 
przedmiotów w schowkach pod tylnymi 
fotelami. 

Przy przewo¿eniu d³ugich przedmiotów 
mo¿na odczepiæ pokrywê schowka pod 
œrodkowym fotelem 3.

Przestrzeñ baga¿ow¹ mo¿na powiêkszyæ 
poprzez z³o¿enie lub wyjêcie tylnych foteli 3.

Przy sk³adaniu lub wyjmowaniu tylnego fotela 
pod³okietniki 3 musz¹ byæ z³o¿one w pozycji 
pionowej. Wyj¹æ równie¿ dolne boczne 
kieszenie schowków 3, od³¹czaj¹c je od 
zacisków stabilizuj¹cych.
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Dostêp do tylnych foteli 3
Dla u³atwienia dostêpu do tylnych foteli 
nale¿y z³o¿yæ oparcie fotela z przodu. W razie 
potrzeby wyj¹æ z zaczepów sprz¹czki 
dwusprz¹czkowych pasów bezpieczeñstwa.

Sk³adanie foteli 3
W niektórych wersjach samochodu przestrzeñ 
baga¿ow¹ mo¿na powiêkszyæ poprzez 
z³o¿enie tylnej kanapy.

Wyj¹æ zag³ówki. Poci¹gn¹æ do góry boczny 
uchwyt w celu zwolnienia blokady oparcia 
i z³o¿yæ oparcie na siedzisko, w razie potrzeby 
wyjmuj¹c z zaczepów sprz¹czki 
dwusprz¹czkowych pasów bezpieczeñstwa.

Zwolniæ oba prêty blokuj¹ce z ty³u kanapy, 
poci¹gaj¹c je do ty³u.

Unieœæ i z³o¿yæ kanapê tak, aby jej rama 
spoczywa³a we w³aœciwej pozycji.

W celu roz³o¿enia kanapy, przytrzymuj¹c j¹, 
zwolniæ prêt blokuj¹cy poprzez poci¹gniêcie 
do siebie. Powoli opuœciæ kanapê, pozwalaj¹c 
na roz³o¿enie siê wsporników. Opuœciæ kanapê 
do koñca, sprawdzaj¹c, czy wsporniki 
znajduj¹ siê na swoim miejscu i czy s¹ 
zablokowane. Unieœæ oparcie, za³o¿yæ 
zag³ówki i zamocowaæ pasy bezpieczeñstwa.

9 Ostrze¿enie

Zwróciæ uwagê na ustawienie oparcia fotela 
z powrotem we w³aœciwej pozycji i na 
prawid³owe zamocowanie zaczepów pasa 
bezpieczeñstwa – patrz strony 39, 40. 

9 Ostrze¿enie

Przy sk³adaniu foteli zachowaæ ostro¿noœæ – 
nie zbli¿aæ r¹k do elementów ruchomych. 
Po z³o¿eniu sprawdziæ zamocowanie kanapy. 

9 Ostrze¿enie

Przy rozk³adaniu fotela zwróciæ uwagê 
na jego prawid³owe umiejscowienie 
w punktach zamocowania, na pe³ne 
zatrzaœniêcie zaczepów blokuj¹cych, 
prawid³owe ustawienie oparcia i zapiêcie 
pasów bezpieczeñstwa. 
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Wyjmowane fotele tylne 3 
W niektórych wersjach samochodu mo¿na 
zwiêkszyæ przestrzeñ baga¿ow¹ poprzez 
wyjêcie tylnych foteli.

Zwolniæ zamocowania, naciskaj¹c 
i przesuwaj¹c do przodu zaczepy blokuj¹ce 
umieszczone z lewej i z prawej strony. 

Po uniesieniu obu zaczepów pchn¹æ fotel w ty³ 
i zwolniæ z punktów mocowania w pod³odze. 
Wtedy fotel mo¿na wyj¹æ. 

Fotele mo¿na wyjmowaæ tylko przez drzwi 
przesuwne.

9 Ostrze¿enie

Wyjmowane fotele maj¹ du¿¹ masê! 
Skorzystaæ z pomocy innych osób.

Przy zak³adaniu foteli zwróciæ uwagê 
na ich prawid³owe umiejscowienie 
w punktach zamocowania i na pe³ne 
zablokowanie zaczepów. 

9 Ostrze¿enie

Fotele ze sk³adanymi oparciami B zawsze 
musz¹ byæ prawid³owo umiejscowione przed 
fotelami nieruchomymi A.

W przypadku nieprawid³owego umiejscowienia 
dostêp pasa¿erów do tylnych foteli jest 
znacznie utrudniony. Nieprzestrzeganie 
podanych zaleceñ stwarza ryzyko utraty ¿ycia. 
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Trójstopniowy system 
bezpieczeñstwa biernego
W sk³ad systemu wchodz¹:

z trzypunktowe pasy bezpieczeñstwa,

z napinacze pasów bezpieczeñstwa foteli 
przednich, 

z poduszki powietrzne kierowcy i pasa¿era 
na przednim fotelu 3.

W zale¿noœci od si³y uderzenia, kolejno 
uaktywniaj¹ siê poszczególne zabezpieczenia:

z Automatyczna blokada pasów 
bezpieczeñstwa uniemo¿liwia ich 
wysuniêcie, zapewniaj¹c utrzymanie 
pasa¿erów w fotelach.

z Zaczepy przednich pasów bezpieczeñstwa 
s¹ œci¹gane do do³u. Powoduje to 
natychmiastowe naprê¿enie pasów, dziêki 
czemu cia³o kierowcy i pasa¿era od samego 
pocz¹tku zostaje przygotowane na nag³e 
wyhamowanie i podlega mniejszym 
obci¹¿eniom.

z Poduszki powietrzne, nape³niane 
w przypadku silnego zderzenia czo³owego, 
zapewniaj¹ dodatkow¹ amortyzacjê dla 
kierowcy i pasa¿era na przednim fotelu 3. 
Boczne poduszki powietrzne 3 chroni¹ 
kierowcê i pasa¿era podró¿uj¹cego 
na fotelu przednim w przypadku zderzeñ 
bocznych.

Trzypunktowe pasy 
bezpieczeñstwa 
Samochód wyposa¿ony jest w trzypunktowe 
pasy bezpieczeñstwa z systemem 
automatycznego zwijania i blokowania. Dziêki 
sprê¿ynowemu mechanizmowi napinaj¹cemu, 
pasy zapewniaj¹ swobodê ruchu, jednoczeœnie 
œciœle przylegaj¹c do cia³a. 

Pasy skonstruowano w taki sposób, aby 
blokowa³y siê w przypadku dzia³ania 
w dowolnym kierunku znacznych 
przyspieszeñ i si³ hamuj¹cych.

Osoby bez zapiêtych pasów bezpieczeñstwa 
w razie wypadku nara¿aj¹ na ciê¿kie 
obra¿enia nie tylko siebie, lecz równie¿ innych 
pasa¿erów oraz kierowcê. 

Ka¿dy pas bezpieczeñstwa przeznaczony jest 
wy³¹cznie dla jednej osoby. W przypadku 
przewo¿enia dzieci w wieku do 12 lat lub o 
wzroœcie poni¿ej 150 cm pas nale¿y stosowaæ 
wy³¹cznie w po³¹czeniu z fotelikiem 
dzieciêcym.

9 Ostrze¿enie

Poduszki powietrzne stanowi¹ jedynie 
uzupe³nienie systemu trzypunktowych 
pasów bezpieczeñstwa oraz ich napinaczy. 
Z tego wzglêdu podczas jazdy nale¿y 
zawsze zapinaæ pasy. Nieprzestrzeganie 
podanych zaleceñ stwarza ryzyko 
odniesienia obra¿eñ cia³a lub nawet utraty 
¿ycia. Nale¿y odpowiednio poinstruowaæ 
pasa¿erów.

Nale¿y koniecznie szczegó³owo zapoznaæ 
siê z przedstawionym na kolejnych stronach 
opisem trójstopniowego systemu 
bezpieczeñstwa biernego! 

9 Ostrze¿enie

Pasy bezpieczeñstwa nale¿y zapinaæ przed 
ka¿d¹ jazd¹, równie¿ w mieœcie. Dotyczy to 
tak¿e pasa¿erów siedz¹cych z ty³u. W razie 
wypadku zapiête pasy czêsto ratuj¹ ¿ycie!

Równie¿ kobiety ciê¿arne musz¹ zawsze 
zapinaæ pasy bezpieczeñstwa. 
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Kontrola pasów bezpieczeñstwa 
Nale¿y okresowo sprawdzaæ uszkodzenia 
i poprawnoœæ dzia³ania wszystkich elementów 
pasów bezpieczeñstwa. Zniszczone czêœci 
wymieniæ. Po wypadku nale¿y wymieniæ 
w warsztacie pasy bezpieczeñstwa 
i napinacze pasów.

Nie dokonywaæ ¿adnych przeróbek pasów 
bezpieczeñstwa, ich zamocowañ, 
mechanizmów zwijaj¹cych ani zaczepów. 

Uwa¿aæ, aby nie uszkodziæ lub nie 
przykleszczyæ taœmy pasa bezpieczeñstwa 
przedmiotami o ostrych krawêdziach.

Napinacze pasów bezpieczeñstwa 3
Pasy bezpieczeñstwa s¹ wyposa¿one 
w napinacze. W przypadku silnego uderzenia 
w przód lub w ty³ samochodu zaczepy pasów 
zostaj¹ œci¹gniête w dó³, powoduj¹c 
b³yskawiczne naprê¿enie czêœci ramieniowej 
i biodrowej.

Zadzia³anie napinaczy pasów 
bezpieczeñstwa
Po zadzia³aniu napinaczy nale¿y je wymieniæ 
w warsztacie.

Pasy bezpieczeñstwa pozostaj¹ sprawne 
nawet po zadzia³aniu napinaczy.

9 Ostrze¿enie

Napinacze s¹ aktywne, gdy ich kontrolka 
zgaœnie. 
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Lampka kontrolna napinaczy pasów 
bezpieczeñstwa 
Napinacze pasów bezpieczeñstwa s¹ 
elektronicznie monitorowane wspólnie 
z poduszkami powietrznymi, a ich sprawnoœæ 
jest sygnalizowana za pomoc¹ kontrolki 
umieszczonej na desce rozdzielczej. Kontrolka 
zapala siê po w³¹czeniu zap³onu, a nastêpnie 
gaœnie. Jeœli kontrolka nie zapali siê lub zapali 
siê podczas jazdy, dosz³o do usterki 
w uk³adzie poduszek powietrznych lub 
napinaczy pasów (patrz równie¿ strona 49).

Zintegrowana funkcja autodiagnostyki 
umo¿liwia szybkie usuwanie usterek.

Wa¿ne
z Zabrania siê mocowania lub umieszczania 

w obszarze dzia³ania napinaczy pasów 
bezpieczeñstwa jakichkolwiek przedmiotów 
lub urz¹dzeñ dodatkowych nie 
przeznaczonych dla danego modelu 
samochodu. W przeciwnym razie 
zadzia³anie napinaczy grozi odniesieniem 
obra¿eñ cia³a.

z Nie wprowadzaæ ¿adnych modyfikacji 
do konstrukcji napinaczy pasów 
bezpieczeñstwa, poniewa¿ mo¿e to 
skutkowaæ ich przypadkow¹ aktywacj¹, 
skutkuj¹c¹ wy³¹czeniem pojazdu z ruchu 
i powa¿nymi obra¿eniami cia³a.

z Elektroniczne modu³y steruj¹ce elementami 
napinaczy pasów bezpieczeñstwa 
i poduszek powietrznych znajduj¹ siê 
wewn¹trz konsoli œrodkowej. Aby unikn¹æ 
zak³óceñ w dzia³aniu tych uk³adów, 
w pobli¿u konsoli nie wolno umieszczaæ 
¿adnych urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych pole 
magnetyczne.

z W przypadku zadzia³ania napinaczy pasów 
bezpieczeñstwa zaleca siê zdemontowanie 
foteli przednich w warsztacie.

z W przypadku korzystania z foteli tylnych 
uwa¿aæ, aby elementy pasów 
bezpieczeñstwa foteli przednich nie zosta³y 
uszkodzone przez buty lub inne 
przedmioty. Unikaæ zabrudzenia zwijaczy.

z Napinacze pasów pasów dzia³aj¹ tylko 
jeden raz, a ich zadzia³anie sygnalizuje 
œwiecenie lampki kontrolnej v na desce 
rozdzielczej. Jeœli napinacze pasów 
zadzia³a³y, nale¿y je wymieniæ 
w warsztacie.

z Podczas z³omowania samochodu nale¿y 
przestrzegaæ odpowiednich przepisów 
bezpieczeñstwa. Pojazd nale¿y przekazaæ 
firmie specjalizuj¹cej siê w recyklingu czêœci 
samochodowych.9 Ostrze¿enie

Przyczynê usterki nale¿y usun¹æ 
w warsztacie.

9 Ostrze¿enie

Nieumiejêtne obchodzenie siê z pasami 
(np. podczas monta¿u lub demonta¿u) mo¿e 
doprowadziæ do nag³ego zadzia³ania 
napinaczy, a w konsekwencji do obra¿eñ cia³a. 
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Pos³ugiwanie siê pasami 
bezpieczeñstwa 
Zapinanie pasa bezpieczeñstwa
Równomiernym ruchem wyci¹gn¹æ pas 
bezpieczeñstwa z mechanizmu zwijaj¹cego 
i prze³o¿yæ w poprzek cia³a, uwa¿aj¹c, aby nie 
by³ poskrêcany. 

W³o¿yæ sprz¹czkê pasa w zaczep. Oparcie 
fotela nie mo¿e byæ zbytnio odchylone do ty³u 
(zalecany k¹t odchylenia wynosi oko³o 25°). 
Czêœæ biodrowa nie mo¿e byæ poskrêcana 
i musi œciœle przylegaæ do cia³a. Podczas jazdy 
regularnie napinaæ pas, ci¹gn¹c za jego czêœæ 
ramieniow¹. 

Grube ubranie utrudnia w³aœciwe u³o¿enie 
pasa bezpieczeñstwa. Pas nie mo¿e uciskaæ 
twardych lub kruchych przedmiotów 
znajduj¹cych siê w kieszeniach ubrania 
(takich jak d³ugopis, klucze czy okulary), 
gdy¿ mo¿e to spowodowaæ obra¿enia cia³a. 
Nie wk³adaæ pod pas bezpieczeñstwa 
¿adnych przedmiotów, np. torby.

Regulacja wysokoœci górnego 
punktu zamocowania 3
z Nie regulowaæ wysokoœci zamocowania 

pasów podczas jazdy.

z Przesun¹æ regulator wysokoœci w wybrane 
po³o¿enie.

Prawid³owo wyregulowany pas powinien 
spoczywaæ na barku kierowcy/pasa¿era. 
Nie mo¿e spoczywaæ na szyi ani na ramieniu.

9 Ostrze¿enie

Czêœæ biodrowa pasa powinna œciœle 
przylegaæ do miednicy, nie wywieraj¹c 
nacisku na brzuch - dotyczy to zw³aszcza 
kobiet ciê¿arnych.
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Odpinanie pasa 
W celu odpiêcia pasa nacisn¹æ czerwony 
przycisk na jego zaczepie. Pas zwinie siê 
samoczynnie.

Dwusprz¹czkowy pas bezpieczeñstwa 3 
Przed zapiêciem pasa w³o¿yæ doln¹ sprz¹czkê 
w zaczep znajduj¹cy siê po zewnêtrznej 
stronie fotela.

Pas mo¿e byæ teraz u¿ywany 
w normalny sposób.

9 Ostrze¿enie

W razie niezamocowania dolnej sprz¹czki pas 
bezpieczeñstwa nie spe³nia swego zadania.

Przy odpinaniu pasa bezpieczeñstwa zawsze 
odpinaæ zaczep œrodkowy przed zaczepem 
bocznym.

Przed wyjêciem foteli lub w celu u³atwienia 
dostêpu do tylnych foteli 3 nale¿y wyj¹æ doln¹ 
sprz¹czkê z zaczepu – patrz strona 33. 
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Foteliki dzieciêce 3 
Foteliki dzieciêce Opla zaprojektowano 
specjalnie do tego samochodu. Dziêki temu 
w razie kolizji zapewniaj¹ one dziecku 
maksymalne bezpieczeñstwo. Z tego wzglêdu 
zaleca siê stosowanie fotelików marki Opel. 

Dobór w³aœciwego fotelika
Dziecko powinno byæ jak najd³u¿ej 
przewo¿one w samochodzie ty³em do 
kierunku jazdy. Fotelik mo¿na zmieniæ, je¿eli 
dziecko osi¹gnie taki wiek, ¿e jego g³ówka nie 
mo¿e byæ d³u¿ej podpierana na wysokoœci 
oczu. W razie wypadku nadal bardzo s³abe 
krêgi szyjne dziecka s¹ w pozycji pó³le¿¹cej 
ty³em do kierunku jazdy mniej nara¿one 
na przeci¹¿enia ni¿ w pozycji siedz¹cej.

Uwaga
z Dzieci w wieku do 12 lat lub poni¿ej 150 cm 

wzrostu powinny podró¿owaæ wy³¹cznie 
w odpowiednich fotelikach dzieciêcych.

z Fotelik powinien byæ dostosowany do masy 
cia³a dziecka.

z Sprawdziæ, czy mocowany fotelik dzieciêcy 
jest zgodny z typem samochodu.

z Powierzchnie fotelika dzieciêcego Opla 
mo¿na okresowo czyœciæ zwil¿on¹ szmatk¹.

z Nie zaklejaæ ani obk³adaæ fotelików 
dodatkowymi materia³ami.

z Fotelik dzieciêcy poddany obci¹¿eniom 
podczas wypadku drogowego musi zostaæ 
wymieniony na nowy. Nale¿y równie¿ zleciæ 
warsztatowi sprawdzenie pasów 
bezpieczeñstwa, zaczepów ISOFIX oraz 
zaczepów mocuj¹cych.

z Sprawdziæ, czy miejsce zamocowania 
w samochodzie jest w³aœciwe.

z Nale¿y przestrzegaæ do³¹czonych do 
fotelika dzieciêcego instrukcji monta¿u oraz 
u¿ytkowania.

9 Ostrze¿enie

Jeœli na fotelu pasa¿era z przodu ma byæ 
zamontowany fotelik dzieciêcy, nale¿y 
wy³¹czyæ system poduszek powietrznych dla 
tego fotela; w przeciwnym wypadku 
uaktywnienie przedniej lub bocznej poduszki 
powietrznej mo¿e spowodowaæ uraz 
œmiertelny u dziecka. 

Dotyczy to zw³aszcza sytuacji przewo¿enia 
dziecka w foteliku zamontowanym ty³em do 
kierunku jazdy.
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 Do montowania w modelu Vivaro dopuszcza 
siê nastêpuj¹ce foteliki dzieciêce Opla:

W przypadku mocowania fotelika innego 
producenta nale¿y sprawdziæ, czy spe³nia on 
odpowiednie wymogi bezpieczeñstwa.

Lokalne przepisy mog¹ zabraniaæ 
montowania fotelika dzieciêcego w pewnych 
miejscach. Nale¿y stosowaæ siê do 
obowi¹zuj¹cych przepisów lokalnych.Grupa, masa i wiek1)

1) Zaleca siê u¿ywanie fotelika do 
momentu osi¹gniêcia przez dziecko 
górnego limitu masy.

Fotelik 
dzieciêcy 
Opla

0

0+

Noworodki – do 10 kg, 
0 - 10 miesiêcy

Noworodki – do 13 kg, 
0 – 2 lata

Baby Safe

I 9 – 18 kg,
8 miesiêcy – 4 lata

Duo-ISOFIX

II

III

15 – 25 kg,
3 – 7 lat

22 – 36 kg,
6 – 12 lat

Kid

9 Ostrze¿enie

Nieprzestrzeganie podanych zaleceñ 
stwarza ryzyko odniesienia obra¿eñ cia³a 
lub nawet utraty ¿ycia. 
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Przednie fotele – wszystkie warianty

Grupa, masa i wiek Monta¿ 
wzglêdem 
kierunku 
jazdy

 Pojedynczy fotel pasa¿era z przodu 1)

1) Jeœli istnieje taka mo¿liwoœæ, odsun¹æ fotel jak najdalej w ty³. Pas bezpieczeñstwa powinien przebiegaæ mo¿liwie jak najbardziej w linii prostej pomiêdzy barkiem 
a górnym punktem mocowania.

Kanapa dla pasa¿erów z przodu 

 bez poduszki 
powietrznej

 przednia 
poduszka 

powietrzna – 
bez poduszki 

bocznej

 z boczn¹ 
poduszk¹ 

powietrzn¹

 bez poduszki 
powietrznej

 z poduszk¹ 
powietrzn¹ 

miejsce 
œrodkowe

miejsce 
zewnêtrzne

miejsce 
œrodkowe

miejsce 
zewnêtrzne

0:
0+:

do 10 kg lub do ok. 10 miesi¹ca
do 13 kg lub do ok. 2 lat

Ty³em U U2)

2) Podczas montowania fotelika w tej pozycji sprawdziæ, czy system poduszek powietrznych fotela pasa¿era zosta³ wy³¹czony. Patrz strona 50.

U2) X U X U2)

I: od 9 do 18 kg lub od ok. 
8 miesiêcy do 4 lat

Przodem U U2) U2) UF U UF U2)

II:
III:

od 15 do 25 kg lub od ok. 3 do 7 lat
od 22 do 36 kg lub od ok. 6 do 12 lat

Przodem U U2) U2) UF U UF U2)

U = Mo¿na zastosowaæ foteliki uniwersalne dla tej grupy wagowej w po³¹czeniu z trzypunktowym pasem bezpieczeñstwa.
UF = Mo¿na zastosowaæ foteliki uniwersalne dla tej grupy wagowej przeznaczone do monta¿u przodem do kierunku jazdy w po³¹czeniu z trzypunktowym pasem 

bezpieczeñstwa.
X = Pozycja fotela nieodpowiednia dla dzieci w tej grupie wagowej.

9 Ostrze¿enie

Jeœli na fotelu pasa¿era z przodu ma byæ zamontowany fotelik dzieciêcy, nale¿y wy³¹czyæ system poduszek powietrznych dla tego fotela; 
w przeciwnym wypadku uaktywnienie przedniej lub bocznej poduszki powietrznej mo¿e spowodowaæ uraz œmiertelny u dziecka.

Dotyczy to zw³aszcza sytuacji przewo¿enia dziecka w foteliku zamontowanym ty³em do kierunku jazdy.
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Kombi – fotele tylne

Grupa, masa i wiek Monta¿ 
wzglêdem 
kierunku 
jazdy

 Kanapa w 2. rzêdzie Kanapa w 3. rzêdzie 

 miejsce zewnêtrzne  miejsce œrodkowe  miejsce zewnêtrzne  miejsce œrodkowe

0:
0+:

do 10 kg lub do ok. 10 miesi¹ca
do 13 kg lub do ok. 2 lat

Ty³em U U, + X X

I: od 9 do 18 kg lub od ok. 8 miesiêcy do 4 lat Przodem U U, + X X

II:
III:

od 15 do 25 kg lub od ok. 3 do 7 lat
od 22 do 36 kg lub od ok. 6 do 12 lat

Przodem U U X X

U = Mo¿na zastosowaæ foteliki uniwersalne dla tej grupy wagowej w po³¹czeniu z trzypunktowym pasem bezpieczeñstwa.
+ = Dostêpne s¹ fotele z systemem zamocowañ ISOFIX. Przy monta¿u z wykorzystaniem zamocowañ ISOFIX dopuszcza siê wy³¹cznie foteliki ISOFIX zatwierdzone 

do u¿ywania w tym samochodzie. 
X = pozycja fotela nieodpowiednia dla dzieci w tej grupie wagowej.
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Tour – fotele tylne

Grupa, masa i wiek Monta¿ 
wzglêdem 
kierunku 
jazdy

 Kanapa w 2. rzêdzie Kanapa w 3. rzêdzie 

 miejsce 
zewnêtrzne

 miejsce œrodkowe  miejsce zewnêtrzne  miejsce œrodkowe

0:
0+:

do 10 kg lub do ok. 10 miesi¹ca
do 13 kg lub do ok. 2 lat

Ty³em U U, + X1)

1) W pojazdach z 2-miejscow¹ kanap¹ w 2. rzêdzie i kierownic¹ po lewej stronie uniwersalny fotelik dzieciêcy mo¿na montowaæ w 3. rzêdzie, ale wy³¹cznie na 
prawym miejscu zewnêtrznym, ze wzglêdu na wiêksz¹ przestrzeñ przed nim.

X

I: od 9 do 18 kg lub od ok. 8 miesiêcy do 4 lat Przodem U U, + X1) X

II:
III:

od 15 do 25 kg lub od ok. 3 do 7 lat
od 22 do 36 kg lub od ok. 6 do 12 lat

Przodem U U X1) X

U = Mo¿na zastosowaæ foteliki uniwersalne dla tej grupy wagowej w po³¹czeniu z trzypunktowym pasem bezpieczeñstwa.
+ = Dostêpne s¹ fotele z systemem zamocowañ ISOFIX. Przy monta¿u z wykorzystaniem zamocowañ ISOFIX dopuszcza siê wy³¹cznie foteliki ISOFIX zatwierdzone 

do u¿ywania w tym samochodzie.
X = pozycja fotela nieodpowiednia dla dzieci w tej grupie wagowej.
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Poduszki powietrzne 3
Czo³owe poduszki powietrzne
Jeœli samochód jest wyposa¿ony w czo³owe 
poduszki powietrzne, na kole kierownicy 
oraz nad schowkiem w desce rozdzielczej 3 
znajduje siê napis „Airbag”. 

System czo³owych poduszek powietrznych 
sk³ada siê z:
z poduszek powietrznych z generatorami 

gazu, umieszczonych w kole kierownicy 
i nad schowkiem w desce rozdzielczej 3; 

z elektronicznego uk³adu steruj¹cego 
z czujnikiem zderzenia; 

z lampki kontrolnej poduszek 
powietrznych v w desce rozdzielczej.

z Wy³¹czenie poduszki powietrznej 
pasa¿era 3

Czo³owe poduszki powietrzne s¹ 
uaktywniane:
z w zale¿noœci od si³y zderzenia, 
z w zale¿noœci od rodzaju kolizji, 
z je¿eli kierunek uderzenia mieœci siê 

w zakresie przedstawionym na rysunku,
z niezale¿nie od bocznych poduszek 

powietrznych i kurtyn powietrznych 3.

Przyk³ady:
z Zderzenie z niepodatn¹ przeszkod¹: 

uaktywnienie czo³owych poduszek 
powietrznych nastêpuje przy ma³ej 
prêdkoœci. 

z Zderzenie z podatn¹ przeszkod¹ (np. 
innym pojazdem): uaktywnienie czo³owych 
poduszek powietrznych nastêpuje przy 
wiêkszej prêdkoœci. 

Po uaktywnieniu czo³owe poduszki 
powietrzne 3 w ci¹gu kilku milisekund 
nape³niaj¹ siê gazem, zapewniaj¹c 
bezpieczn¹ amortyzacjê dla kierowcy oraz 
pasa¿era z przodu. Podczas zderzenia 
kierowca i pasa¿er przemieszczaj¹ siê do 
przodu w sposób ograniczony, dziêki czemu 
ryzyko odniesienia obra¿eñ górnej czêœci cia³a 
i g³owy jest znacznie mniejsze. 
z Po uaktywnieniu poduszek powietrznych 

nie nale¿y siê obawiaæ ograniczenia 
widocznoœci przez szybê przedni¹. 
W czasie wypadku poduszki nape³niaj¹ 
siê i opró¿niaj¹ tak szybko, ¿e czêsto jest 
to niezauwa¿alne. 

9 Ostrze¿enie

Czo³owe poduszki powietrzne zapewniaj¹ 
optymaln¹ ochronê tylko przy odpowiednim 
ustawieniu foteli, oparæ i zag³ówków. Fotel 
nale¿y ustawiæ odpowiednio do wzrostu 
kierowcy, w takim po³o¿eniu, aby kierowca 
siedz¹c w pozycji wyprostowanej, z lekko 
ugiêtymi rêkoma, móg³ trzymaæ kierownicê 
w okolicy jej górnych ramion. Fotel pasa¿era 
powinien byæ jak najdalej odsuniêty, a oparcie 
ustawione pionowo. Nie opieraæ g³owy, 
tu³owia, r¹k ani nóg na elementach, za którymi 
znajduj¹ siê poduszki powietrzne. 

Nie umieszczaæ ¿adnych przedmiotów 
w obszarze nape³niania siê poduszek 
powietrznych.

Zwróciæ uwagê na prawid³owe zapiêcie 
trzypunktowych pasów bezpieczeñstwa 
(patrz strona 39). 
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Czo³owe poduszki powietrzne nie uaktywniaj¹ 
siê w przypadku: 
z wy³¹czonego zap³onu, 
z lekkich zderzeñ czo³owych, 
z dachowania, 
z uderzeñ bocznych oraz tylnych. 

Czo³owe poduszki powietrzne nie 
zadzia³aj¹ wiêc w przypadku kiedy nie 
zapewnia³yby osobom siedz¹cym z przodu 
maksymalnej ochrony.

Boczne poduszki powietrzne 3
Boczne poduszki powietrzne s¹ zamontowane 
po zewnêtrznej stronie oparæ przednich foteli, 
chroni¹c kierowcê i pasa¿era na przednim 
fotelu w przypadku silnych zderzeñ bocznych.

System bocznych poduszek powietrznych 
sk³ada siê z: 
z bocznych poduszek powietrznych 

w oparciach fotela kierowcy i pasa¿era 
wraz z nape³niaczami,

z elektronicznego uk³adu steruj¹cego,

z czujników zderzenia bocznego,

z lampki kontrolnej poduszek 
powietrznych v na desce rozdzielczej.

Boczne poduszki powietrzne s¹ uaktywniane:
z w zale¿noœci od si³y zderzenia,

z w zale¿noœci od rodzaju kolizji,

z je¿eli kierunek uderzenia mieœci siê 
w zakresie przedstawionym na rysunku,

z niezale¿nie od czo³owych poduszek 
powietrznych.

9 Ostrze¿enie

Z tego wzglêdu nale¿y zawsze zapinaæ pasy 
bezpieczeñstwa. System czo³owych 
poduszek powietrznych stanowi jedynie 
uzupe³nienie ochrony trzypunktowymi 
pasami bezpieczeñstwa. W razie wypadku 
osoba bez zapiêtych pasów bezpieczeñstwa 
nara¿ona jest w wiêkszym stopniu 
na odniesienie ciê¿kich obra¿eñ cia³a, 
a nawet na wypadniêcie z samochodu. 

Pas bezpieczeñstwa przyczynia siê do 
utrzymania prawid³owej pozycji cia³a, przy 
której poduszka powietrzna mo¿e zapewniæ 
optymaln¹ ochronê w czasie zderzenia. 
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Po uaktywnieniu boczne poduszki powietrzne 
nape³niaj¹ siê w ci¹gu kilku milisekund, 
zapewniaj¹c bezpieczn¹ amortyzacjê dla 
kierowcy lub pasa¿era z przodu w okolicach 
drzwi. Dziêki temu przy zderzeniu bocznym 
znacznie zmniejsza siê ryzyko odniesienia 
obra¿eñ górnej czêœci cia³a.

Boczne poduszki powietrzne nie uaktywniaj¹ 
siê w przypadku:
z wy³¹czonego zap³onu;

z zderzeñ czo³owych,

z dachowania,

z zderzeñ tylnych,

z zderzeñ bocznych, w których uderzenie 
nastêpuje poza obszarem kabiny 
samochodu.

Kurtyny powietrzne 3 
O zamontowaniu kurtyn powietrznych 
informuj¹ napisy AIRBAG na górnych obiciach 
s³upków nadwozia. 

System kurtyn powietrznych sk³ada siê z:
z poduszek powietrznych w bocznych 

elementach konstrukcji dachu po stronie 
kierowcy i pasa¿era oraz z nape³niaczy,

z elektronicznego uk³adu steruj¹cego,

z czujników zderzenia bocznego,

z lampki kontrolnej poduszek 
powietrznych v na desce rozdzielczej.

Kurtyny powietrzne s¹ uaktywniane:
z w zale¿noœci od si³y zderzenia, 

z w zale¿noœci od rodzaju kolizji,

z je¿eli kierunek uderzenia mieœci siê 
w zakresie przedstawionym na rysunku 
powy¿ej,

z razem z bocznymi poduszkami 
powietrznymi,

z niezale¿nie od czo³owych poduszek 
powietrznych.

9 Ostrze¿enie

Nie umieszczaæ ¿adnych przedmiotów 
w obszarze nape³niania siê poduszek 
powietrznych oraz miêdzy oparciami foteli 
przednich a karoseri¹. Nie opieraæ r¹k ani 
ramion na elementach, za którymi znajduj¹ 
siê poduszki powietrzne. Wa¿ne wskazówki 
– patrz strona 51.

Zwróciæ uwagê na prawid³owe zapiêcie 
trzypunktowych pasów bezpieczeñstwa – 
patrz strona 39. 
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Kurtyny powietrzne nape³niaj¹ siê w czasie 
kilku milisekund, zapewniaj¹c bezpieczn¹ 
amortyzacjê w okolicy g³owy pasa¿era lub 
kierowcy podczas wypadku. Dziêki temu 
ryzyko odniesienia obra¿eñ g³owy podczas 
zderzeñ bocznych jest znacznie mniejsze.

Kurtyny powietrzne nie uaktywniaj¹ siê 
w przypadku:
z wy³¹czonego zap³onu;

z zderzeñ czo³owych,

z dachowania,

z zderzeñ tylnych,

z zderzeñ bocznych, w których uderzenie 
nastêpuje poza obszarem kabiny 
samochodu.

Lampka kontrolna poduszek powietrznych v 
Czo³owe i boczne poduszki powietrzne 3 oraz 
kurtyny powietrzne 3 s¹ elektronicznie 
monitorowane wspólnie z napinaczami pasów 
bezpieczeñstwa, a ich sprawnoœæ jest 
sygnalizowana za pomoc¹ kontrolki 
umieszczonej w desce rozdzielczej. Kontrolka 
zapala siê po w³¹czeniu zap³onu, a nastêpnie 
gaœnie. Jeœli kontrolka nie zapali siê lub zapali 
siê podczas jazdy, oznacza to wyst¹pienie 
usterki w systemie poduszek powietrznych lub 
napinaczy pasów. 

Poduszki mog¹ wówczas nie uaktywniæ siê 
w razie wypadku.

Zintegrowana funkcja autodiagnostyki 
umo¿liwia szybkie usuwanie usterek.9 Ostrze¿enie

Nie umieszczaæ ¿adnych przedmiotów 
w obszarze nape³niania siê poduszek 
powietrznych. Nie opieraæ r¹k ani ramion 
na elementach, za którymi znajduj¹ siê 
poduszki powietrzne. Wa¿ne wskazówki – 
patrz strona 51. 

Nale¿y zawsze zwracaæ uwagê 
na prawid³owe zapiêcie trzypunktowych 
pasów bezpieczeñstwa – patrz strona 39. 

9 Ostrze¿enie

Przyczynê usterki nale¿y usun¹æ 
w warsztacie.
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Wy³¹czenie poduszki powietrznej 
pasa¿era 3
Jeœli na fotelu pasa¿era z przodu ma byæ 
zamontowany fotelik dzieciêcy, nale¿y 
wy³¹czyæ przedni¹ i boczn¹ poduszkê 
powietrzn¹. Po wy³¹czeniu systemów dla 
fotela pasa¿era nadal dzia³aj¹ napinacze 
pasów bezpieczeñstwa oraz wszystkie 
poduszki powietrzne po stronie kierowcy. 

Prze³¹cznik do wy³¹czania/w³¹czania systemu 
poduszki powietrznej znajduje siê w przednich 
drzwiach po stronie pasa¿era.

Wybrane ustawienia pozostaj¹ aktywne 
po wy³¹czeniu zap³onu. Kontrolka H 
sygnalizuj¹ca wy³¹czenie poduszki 
powietrznej pasa¿era znajduje siê na desce 
rozdzielczej.

Wy³¹czanie:
Po otwarciu drzwi po stronie pasa¿era 
wcisn¹æ prze³¹cznik i obróciæ go w lewo 
do po³o¿enia „OFF”.

System poduszek powietrznych dla fotela 
pasa¿era zostanie wy³¹czony.

Po w³¹czeniu zap³onu kontrolka H œwieci, 
sygnalizuj¹c wy³¹czenie systemu poduszek 
powietrznych. Na fotelu pasa¿era mo¿na 
wtedy bezpiecznie umieœciæ fotelik dzieciêcy.



Fotele i wnêtrze samochodu 51

W³¹czanie:
Po otwarciu drzwi po stronie pasa¿era 
wcisn¹æ prze³¹cznik i obróciæ go w prawo 
do po³o¿enia „ON”. Poduszka powietrzna 
pasa¿era zostanie w³¹czona. 

Po w³¹czeniu zap³onu kontrolka H zaœwieci 
na krótko i zgaœnie, sygnalizuj¹c w³¹czenie 
czo³owej poduszki powietrznej pasa¿era.

Jeœli kontrolka H œwieci razem z kontrolk¹ v, 
dosz³o do usterki w uk³adzie.

Wa¿ne
z W obszarze nape³niania siê poduszek 

powietrznych nie wolno mocowaæ ani 
umieszczaæ jakichkolwiek dodatkowych 
urz¹dzeñ czy przedmiotów, nie 
przeznaczonych dla danego modelu 
samochodu. W przeciwnym razie 
uaktywnienie poduszek grozi odniesieniem 
obra¿eñ.

z Pomiêdzy poduszkami powietrznymi 
a osobami znajduj¹cymi siê wewn¹trz 
samochodu nie mog¹ znajdowaæ siê ¿adne 
przedmioty, poniewa¿ mo¿e to 
doprowadziæ do obra¿eñ cia³a.

z Na ko³o kierownicy, deskê rozdzielcz¹, 
oparcia foteli przednich w okolicy os³on 
poduszek powietrznych i fotele nie wolno 
niczego naklejaæ. Miejsca te nie mog¹ byæ 
niczym zas³oniête.

z Elektroniczne modu³y steruj¹ce elementami 
napinaczy pasów bezpieczeñstwa 
i poduszek powietrznych znajduj¹ siê 
wewn¹trz konsoli œrodkowej. Aby unikn¹æ 
zak³óceñ w dzia³aniu tych uk³adów, 
w pobli¿u konsoli nie wolno umieszczaæ 
¿adnych urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych pole 
magnetyczne.

z Ko³o kierownicy, tablicê rozdzielcz¹, 
oparcia przednich foteli, elementy dachu 
oraz fotel pasa¿era czyœciæ tylko such¹ 
szmatk¹ lub specjalnym œrodkiem do 
czyszczenia. Nie stosowaæ agresywnych 
œrodków czyszcz¹cych.

z Na przednie fotele zak³adaæ wy³¹cznie 
pokrowce przeznaczone dla samochodu 
Opel Vivaro z bocznymi poduszkami 
powietrznymi 3. Przy ich zak³adaniu 
uwa¿aæ, aby nie zas³oniæ poduszek 
powietrznych znajduj¹cych siê na zewn¹trz 
oparæ foteli przednich.

z Systemy poduszek powietrznych dzia³aj¹ 
niezale¿nie od siebie, odpowiednio do si³y 
uderzenia i rodzaju kolizji. Boczne poduszki 
powietrzne 3 oraz kurtyny powietrzne 3 
s¹ uaktywniane jednoczeœnie.

z Ka¿da poduszka powietrzna mo¿e zostaæ 
uaktywniona tylko raz. Poduszkê, która 
zadzia³a³a, nale¿y niezw³ocznie wymieniæ 
w warsztacie.

z Skutki wypadku oraz fakt zadzia³ania b¹dŸ 
niezadzia³ania poduszek powietrznych 
uzale¿nione s¹ od prêdkoœci, kierunków 
ruchu i odkszta³calnoœci mechanicznej 
pojazdów oraz w³aœciwoœci przeszkody. 
Stopieñ uszkodzenia pojazdu i wynikaj¹ce 
z tego koszty nie s¹ wyznacznikiem 
spe³nienia warunków zadzia³ania bocznej 
poduszki powietrznej.

9 Ostrze¿enie

Przyczynê usterki nale¿y usun¹æ w warsztacie.
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z Nie wolno dokonywaæ ¿adnych przeróbek 
elementów systemu poduszek 
powietrznych, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ 
utratê zezwolenia na dopuszczenie 
samochodu do ruchu.

z Demonta¿ ko³a kierownicy, deski 
rozdzielczej, wszelkich elementów 
wykoñczenia, uszczelek drzwi, klamek oraz 
przednich foteli najlepiej wykonywaæ 
w warsztacie.

z Podczas z³omowania samochodu nale¿y 
przestrzegaæ odpowiednich przepisów 
bezpieczeñstwa. Pojazd nale¿y przekazaæ 
firmie specjalizuj¹cej siê w recyklingu czêœci 
samochodowych.

Na mo¿liwoœæ wy³¹czenia systemów poduszek 
powietrznych pasa¿era wskazuje naklejka po 
stronie deski rozdzielczej, widoczna po 
otwarciu drzwi pasa¿era.

9 Ostrze¿enie

Przy niew³aœciwym postêpowaniu mo¿e 
dojœæ do nag³ego nape³nienia poduszek, 
co grozi obra¿eniami cia³a. 

9 Ostrze¿enie

Pasa¿er nie powinien trzymaæ na kolanach 
fotelików dzieciêcych ani innych ciê¿kich 
przedmiotów. W razie wypadku istnieje 
zagro¿enie ¿ycia. 

9 Ostrze¿enie

Jeœli na fotelu pasa¿era z przodu ma byæ 
zamontowany fotelik dzieciêcy, nale¿y 
wy³¹czyæ system poduszek powietrznych 
dla tego fotela; w przeciwnym wypadku 
uaktywnienie przedniej lub bocznej poduszki 
powietrznej mo¿e spowodowaæ uraz 
œmiertelny u dziecka. 

Dotyczy to zw³aszcza sytuacji przewo¿enia 
dziecka w foteliku zamontowanym ty³em do 
kierunku jazdy.
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Siatka przestrzeni baga¿owej 3
Siatkê przestrzeni baga¿owej mo¿na 
zamocowaæ za przednimi lub tylnymi fotelami 
w celu oddzielenia przewo¿onego baga¿u lub 
zwierz¹t od pasa¿erów. 

Mocowanie (z przodu lub z ty³u)
Odchyliæ pokrywy w celu uzyskania dostêpu 
do mocowañ, w³o¿yæ koñce poprzeczki 
w punkty zamocowania i zabezpieczyæ. 
Przypi¹æ pasy do zaczepów stabilizacyjnych 
za przednimi fotelami lub do pierœcieni 
w ramie tylnej kanapy, a nastêpnie 
naci¹gn¹æ.

Demonta¿
Odchyliæ do góry regulatory d³ugoœci pasów 
i odczepiæ pasy.

Os³ona przestrzeni baga¿owej 3
Zdejmowanie:
Unieœæ os³onê i odczepiæ z bocznych prowadnic.

Uwagi dotycz¹ce za³adunku samochodu 
Patrz strona 55.

9 Ostrze¿enie

LuŸne przedmioty przewo¿one 
w przestrzeni baga¿owej powinny byæ 
odpowiednio zamocowane. 

9 Ostrze¿enie

Nie k³aœæ na os³onê ciê¿kich ani ostrych 
przedmiotów.

LuŸne przedmioty przewo¿one 
w przestrzeni baga¿owej powinny byæ 
odpowiednio zamocowane. 
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Zaczepy stabilizacyjne 3
Zaczepy stabilizacyjne w przestrzeni 
baga¿owej umo¿liwiaj¹ zamocowanie 
³adunku za pomoc¹ pasów mocuj¹cych 3 
lub siatki 3.

Maksymalna si³a dzia³aj¹ca na zaczepy nie 
powinna przekraczaæ 5000 N pod k¹tem 30°.

Szyny do mocowania ³adunku 3
Szyny do mocowania ³adunku zamontowane 
w przestrzeni baga¿owej posiadaj¹ punkty 
zamocowania umo¿liwiaj¹ce zabezpieczenie 
³adunku.

z Wyci¹gn¹æ ko³ek punktu zamocowania, 
pokonuj¹c opór sprê¿yny.

z Przesun¹æ punkt zamocowania w wybrane 
po³o¿enie.

z Umieœciæ punkt zamocowania 
bezpoœrednio nad najbli¿szym otworem 
blokuj¹cym.

z Wyj¹æ ko³ek z otworu, zwracaj¹c uwagê 
na jego prawid³owe umiejscowienie 
i zablokowanie punktu zamocowania.

z Zamocowaæ baga¿ za pomoc¹ pasów 3 
zaczepionych w punktach zamocowania.

Maksymalne obci¹¿enie ka¿dego punktu 
zamocowania wynosi 75 kg. Aby uniemo¿liwiæ 
jego przekroczenie, nale¿y unikaæ stosowania 
pasów z zapadkami.

9 Ostrze¿enie

LuŸne przedmioty przewo¿one 
w przestrzeni baga¿owej powinny byæ 
odpowiednio zamocowane. 
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Uwagi dotycz¹ce za³adunku samochodu
z Ciê¿kie przedmioty powinny byæ jak 

najbardziej wysuniête do przodu. Je¿eli 
przewo¿one przedmioty s¹ uk³adane 
warstwowo, najciê¿sze powinny byæ 
umieszczone na spodzie. W razie 
gwa³townego hamowania niezamocowane 
przedmioty w przestrzeni baga¿owej 
zostan¹ z du¿¹ si³¹ wyrzucone do przodu.

z Ciê¿kie przedmioty nale¿y zabezpieczyæ 
pasami mocuj¹cymi 3 przytwierdzonymi do 
zaczepów stabilizacyjnych. Przesuwanie siê 
ciê¿kiego baga¿u w trakcie gwa³townego 
hamowania lub na zakrêcie mo¿e 
powodowaæ zmianê zachowania siê 
samochodu na drodze.

z Przedmioty przewo¿one luzem 
w przestrzeni baga¿owej nale¿y 
zabezpieczyæ siatk¹ baga¿ow¹ 3 
przed przesuwaniem siê. 

z Przy przewo¿eniu przedmiotów 
w przestrzeni baga¿owej nale¿y 
zamocowaæ siatkê zabezpieczaj¹c¹ 3 
– patrz strona 53.

z Aby zapobiec odbijaniu siê przedmiotów 
w tylnej szybie, nale¿y zamkn¹æ os³onê 
przestrzeni baga¿owej 3.

z Jeœli przy przewo¿eniu przedmiotów 
w przestrzeni baga¿owej fotele tylne nie 
s¹ z³o¿one 3 lub wyjête 3, musz¹ byæ 
zablokowane w pozycji wyprostowanej – 
patrz strona 34. 

z Trójk¹t ostrzegawczy 3 oraz apteczka 
pierwszej pomocy 3 powinny zawsze 
znajdowaæ siê w dostêpnym miejscu.

z Nie nale¿y umieszczaæ ¿adnych 
przedmiotów na os³onie przestrzeni 
baga¿owej 3 ani na desce rozdzielczej. 
Odbijaj¹ siê one w szybie, ograniczaj¹c 
widocznoœæ kierowcy, a w razie nag³ego 
hamowania s¹ w niekontrolowany sposób 
rozrzucane po ca³ym samochodzie.

z Nie nale¿y umieszczaæ ¿adnych 
przedmiotów w obszarach nape³niania siê 
poduszek powietrznych 3, gdy¿ w razie ich 
uaktywnienia mo¿e dojœæ do obra¿eñ cia³a.

z Przewo¿ony ³adunek nie mo¿e utrudniaæ 
pos³ugiwania siê hamulcem postojowym 
i dŸwigni¹ zmiany biegów ani ograniczaæ 
swobody ruchu kierowcy. Nie umieszczaæ 
we wnêtrzu luŸnych obiektów.

z Przy przewo¿eniu du¿ych przedmiotów nie 
wolno otwieraæ tylnych drzwi, gdy¿ do 
wnêtrza kabiny mog¹ przedostawaæ siê 
truj¹ce gazy spalinowe. Ponadto tablica 
rejestracyjna samochodu jest dobrze 
widoczna i w³aœciwie podœwietlona tylko 
przy zamkniêtych drzwiach.

z Masy, ³adownoœæ i obci¹¿enie dachu – 
patrz strona 166.

z Baga¿ przewo¿ony na dachu (patrz 
równie¿ strona 96) zwiêksza wra¿liwoœæ 
samochodu na boczne podmuchy wiatru 
i pogarsza jego w³aœciwoœci jezdne 
na skutek podwy¿szenia œrodka ciê¿koœci.

9 Ostrze¿enie

Nieprzestrzeganie podanych zaleceñ 
stwarza ryzyko odniesienia obra¿eñ cia³a 
lub nawet utraty ¿ycia. Nale¿y odpowiednio 
poinstruowaæ pasa¿erów. 
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Schowek górny 3 
Ca³kowite obci¹¿enie schowka nie mo¿e 
przekraczaæ 30 kg.

Popielniczki 3
Popielniczki s¹ wyjmowane, aby mo¿na z nich 
swobodnie korzystaæ.

S³u¿¹ wy³¹cznie do gromadzenia popio³u; nie 
nale¿y do nich wrzucaæ ³atwopalnych œmieci.

Otwieranie: odchyliæ pokrywkê.

Opró¿nianie: wyj¹æ popielniczkê z wnêki 
uchwytu na napoje i opró¿niæ.

Uchwyty na napoje
U¿ycie uchwytu na napoje wymaga wyjêcia 
wk³adu popielniczki. 

9 Ostrze¿enie

Nieprzestrzeganie podanych zaleceñ 
stwarza ryzyko odniesienia obra¿eñ cia³a 
lub nawet utraty ¿ycia. Nale¿y odpowiednio 
poinstruowaæ pasa¿erów. 
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Trójk¹t ostrzegawczy  ̈3,
apteczka pierwszej pomocy + 3
Apteczkê pierwszej pomocy i trójk¹t 
ostrzegawczy mo¿na schowaæ pod 
przednimi fotelami.

Gniazdka zasilania
Zapalniczka ) 3
Wcisn¹æ zapalniczkê przy w³¹czonym 
zap³onie. Po roz¿arzeniu siê spirali dop³yw 
pr¹du zostaje automatycznie przerwany. 
Nale¿y wówczas wyj¹æ zapalniczkê.

Gniazdko elektryczne 
Gniazdko zapalniczki mo¿na wykorzystaæ 
do zasilania opcjonalnych urz¹dzeñ 
elektrycznych przy w³¹czonym zap³onie.

Dodatkowe gniazdko elektryczne 3 znajduje 
siê z ty³u samochodu. 

U¿ywanie gniazdek elektrycznych przy 
wy³¹czonym silniku mo¿e spowodowaæ 
roz³adowanie akumulatora.

Maksymalny pobór mocy pod³¹czanych 
urz¹dzeñ elektrycznych nie mo¿e 
przekraczaæ 120 W.

Do gniazdka nie nale¿y pod³¹czaæ ¿adnych 
Ÿróde³ zasilania, np. ³adowarek czy 
akumulatorów.

Przy³¹czone urz¹dzenie elektryczne musi 
spe³niaæ wymagania normy Unii Europejskiej 
DIN VDE 40 839, dotycz¹cej zgodnoœci 
elektromagnetycznej. W przeciwnym razie 
mo¿e dojœæ do zak³óceñ w dzia³aniu urz¹dzeñ 
elektronicznych samochodu.

Stosowanie urz¹dzeñ o nieodpowiednich 
parametrach mo¿e spowodowaæ 
uszkodzenie gniazdka.

9 Ostrze¿enie

Przedmioty schowane pod przednimi 
fotelami musz¹ byæ odpowiednio 
zamocowane.
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Lampki kontrolne 
Opisane lampki kontrolne nie wystêpuj¹ we 
wszystkich wersjach samochodu. Opis dotyczy 
wszystkich wersji deski rozdzielczej.

Znaczenia kolorów lampek kontrolnych:

Ü
Nieu¿ywana

9
Œwiat³a mijania
Lampka kontrolna œwieci w kolorze zielonym po 
w³¹czeniu œwiate³ mijania – patrz strony 10, 75.

P
Œwiat³a drogowe, b³yskanie œwiat³ami 
drogowymi
Lampka kontrolna œwieci w kolorze niebieskim 
po w³¹czeniu œwiate³ drogowych oraz przy 
b³yskaniu œwiat³ami – patrz strony 10, 75.

r
Tylne œwiat³o przeciwmgielne
Lampka kontrolna œwieci w kolorze ¿ó³tym po 
w³¹czeniu tylnego œwiat³a przeciwmgielnego
– patrz strony 10, 77.

>
Przednie œwiat³a przeciwmgielne 3 
Lampka kontrolna œwieci w kolorze zielonym 
po w³¹czeniu przednich œwiate³ 
przeciwmgielnych – patrz strony 10, 77.

u
Uk³ad ABS 3
Lampka kontrolna œwieci w kolorze ¿ó³tym 
– patrz strona 112.

z Czerwony Niebezpieczeñstwo, 
wa¿ne przypomnienie

z ¯ó³ty Ostrze¿enie, uwaga, usterka
z Zielony Potwierdzenie w³¹czenia
z Niebieski Potwierdzenie w³¹czenia
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8

Filtr cz¹stek sta³ych w silniku wysokoprê¿nym 3
Lampka kontrolna œwieci w kolorze 
¿ó³tym, gdy konieczna jest regeneracja filtra 
– patrz strona 105.

F
Nieu¿ywana

v
ESP®Plus (Electronic Stability Program) 3
Lampka kontrolna œwieci w kolorze ¿ó³tym 
– patrz strona 107.

F
WskaŸnik zu¿ycia oleju silnikowego 3
Lampka kontrolna œwieci w kolorze ¿ó³tym 
na wyœwietlaczu skrzyni biegów – patrz 
strony 67, 106.

kg
Przek³adnia Easytronic – 
program do jazdy z ³adunkiem 3
WskaŸnik na wyœwietlaczu skrzyni biegów œwieci 
w kolorze ¿ó³tym po w³¹czeniu programu do 
jazdy z ³adunkiem – patrz strona 93.

T
Przek³adnia Easytronic – peda³ hamulca 3
Lampka kontrolna œwieci w kolorze ¿ó³tym 
na wyœwietlaczu skrzyni biegów – patrz strona 90.

W
Uk³ad elektroniczny przek³adni Easytronic 3
Lampka na krótko zapala siê i œwieci 
w kolorze ¿ó³tym po w³¹czeniu zap³onu. Œwieci 
na wyœwietlaczu skrzyni biegów w przypadku 
wyst¹pienia usterki – patrz strona 95.

A
Tryb automatyczny przek³adni Easytronic 3
WskaŸnik œwieci na wyœwietlaczu skrzyni 
biegów w kolorze ¿ó³tym po w³¹czeniu trybu 
automatycznego – patrz strona 91.

V
Przek³adnia Easytronic – program zimowy 3 
WskaŸnik œwieci na wyœwietlaczu skrzyni 
biegów w kolorze ¿ó³tym po w³¹czeniu 
programu zimowego – patrz strona 92.

O

kierunkowskazy
Odpowiednia lampka kontrolna miga 
w kolorze zielonym po w³¹czeniu danego 
kierunkowskazu.

Szybkie miganie sygnalizuje przepalenie 
¿arówki kierunkowskazu.

W³¹czenie kierunkowskazu jest sygnalizowane 
dŸwiêkowym sygna³em ostrzegawczym. 
Podczas jazdy z przyczep¹ wysokoœæ sygna³u 
dŸwiêkowego jest inna.

Dalsze informacje – patrz strona 10, 77.

C
Wy³¹czenie silnika
Jeœli kontrolka C zaœwieci siê w kolorze 
czerwonym równoczeœnie z kontrolk¹ p, I, E 
lub R, nale¿y wy³¹czyæ silnik i zwróciæ siê do 
warsztatu.

o
elektroniczna blokada rozruchu 
(immobilizer)
Jeœli kontrolka miga w kolorze czerwonym 
przy w³¹czonym zap³onie, oznacza to 
wyst¹pienie usterki w uk³adzie immobilizera. 
Silnika nie mo¿na wówczas uruchomiæ 
– patrz strona 18.

A
Serwis/ uk³ad elektroniczny silnika 3
Jeœli kontrolka A zaœwieci siê w kolorze 
¿ó³tym równoczeœnie z kontrolk¹ u lub v, 
nale¿y przerwaæ jazdê. Nale¿y zwróciæ siê 
do warsztatu.

D
Uk³ad wstêpnego podgrzewania silnika/
filtr paliwa/uk³ad elektroniczny silnika
Lampka na krótko zapala siê i œwieci 
w kolorze ¿ó³tym po w³¹czeniu podgrzewania 
wstêpnego – patrz strona 14.

Œwiecenie siê kontrolki w sposób 
ci¹g³y sygnalizuje:

z Obecnoœæ wody w filtrze paliwa silnika 
wysokoprê¿nego 3. Usun¹æ pozosta³oœci 
wody z filtra paliwa – patrz strona 142.

z Awariê uk³adu elektronicznego silnika 
- zwróciæ siê do warsztatu.
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Y
Poziom paliwa
Jeœli kontrolka œwieci w kolorze ¿ó³tym: 
wyczerpuje siê zapas paliwa; jak najszybciej 
zatankowaæ.

Nie wolno dopuszczaæ do ca³kowitego 
opró¿nienia zbiornika paliwa!

Silnika wysokoprê¿nego nie mo¿na 
uruchomiæ, gdy zbiornik paliwa zosta³ 
ca³kowicie opró¿niony. Nale¿y najpierw 
odpowietrzyæ uk³ad paliwowy.

Dalsze informacje – patrz strona 101, 164. 170.

E
Wy³¹czenie silnika
Zapala siê i œwieci w kolorze czerwonym 
równoczeœnie z kontrolk¹ C w przypadku 
zbyt wysokiej temperatury p³ynu 
ch³odz¹cego. Zatrzymaæ samochód i zwróciæ 
siê do warsztatu.

p
Alternator
Œwieci w kolorze czerwonym po w³¹czeniu 
zap³onu. Gaœnie po uruchomieniu silnika.

Jeœli zapali siê podczas jazdy:
Zatrzymaæ samochód i wy³¹czyæ silnik. 
Gdy kontrolka œwieci siê, akumulator nie jest 
³adowany i mo¿e nie dzia³aæ ch³odzenie 
silnika. Wspomaganie uk³adu hamulcowego 
(serwo) mo¿e straciæ skutecznoœæ. Przerwaæ 
jazdê i zwróciæ siê do warsztatu.

I
Ciœnienie oleju silnikowego
Œwieci w kolorze czerwonym po w³¹czeniu 
zap³onu. Po chwili gaœnie. Lampka mo¿e 
zaœwieciæ siê na biegu ja³owym przy 
rozgrzanym silniku, ale po zwiêkszeniu 
obrotów powinna zgasn¹æ. 

Jeœli zapali siê podczas jazdy: 
Uk³ad smarowania silnika mo¿e nie dzia³aæ, co 
grozi zatarciem silnika i/lub zablokowaniem 
kó³ napêdzanych: 

z Wcisn¹æ peda³ sprzêg³a. 
z Przestawiæ dŸwigniê zmiany biegów 

w po³o¿enie neutralne.
z Wy³¹czyæ zap³on (po³o¿enie A). 

Hamowanie i obracanie kierownic¹ bêdzie 
wymagaæ u¿ycia du¿o wiêkszej si³y.

Przed zwróceniem siê do warsztatu 
naprawczego nale¿y sprawdziæ poziom oleju 
silnikowego. Jeœli jest on zbyt niski, nale¿y 
uzupe³niæ ubytek, stosuj¹c w³aœciwy olej 
– patrz strony 139, 159, 164.

Jeœli poziom oleju jest prawid³owy, nale¿y 
zwróciæ siê do warsztatu.

R
Uk³ad hamulcowy
Œwieci w kolorze czerwonym po w³¹czeniu 
zap³onu, gdy zaci¹gniêty jest hamulec 
postojowy lub poziom p³ynu hamulcowego 
jest zbyt niski. 

Dalsze informacje – patrz strona 110, 145. 

v
Poduszki powietrzne 3, napinacze pasów 
bezpieczeñstwa 3
Lampka kontrolna œwieci w kolorze ¿ó³tym
– patrz strony 37, 46.

H
Wy³¹czenie poduszki powietrznej pasa¿era 3
Œwieci w kolorze ¿ó³tym po w³¹czeniu zap³onu 
i œwieci, jeœli poduszka powietrzna pasa¿era 
zosta³a wy³¹czona.

Jeœli kontrolka H œwieci razem z kontrolk¹ v 
lub A, zwróciæ siê do warsztatu.

Dalsze informacje – patrz strona 50.

9 Ostrze¿enie

Nie wyjmowaæ kluczyka z wy³¹cznika 
zap³onu a¿ do ca³kowitego zatrzymania 
samochodu. W przeciwnym razie mo¿e 
zadzia³aæ blokada kierownicy. 

9 Ostrze¿enie

Jeœli lampka kontrolna œwieci siê przy 
zwolnionym hamulcu postojowym, nale¿y 
natychmiast przerwaæ jazdê i zatrzymaæ 
samochód. Zwróciæ siê do warsztatu.
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X
Nieu¿ywana.

U
Sygnalizacja otwartych drzwi 3 
Dzia³a tylko przy w³¹czonym zap³onie. 
Œwieci w kolorze czerwonym, gdy otwarte 
s¹ drzwi kierowcy, pasa¿era lub boczne 
drzwi za³adunkowe.

U
Nieu¿ywana.

Z
Emisja spalin 3
Lampka œwieci w kolorze ¿ó³tym po 
w³¹czeniu zap³onu. i gaœnie bezpoœrednio 
po uruchomieniu silnika. 

Je¿eli lampka œwieci siê przy w³¹czonym 
silniku:
Wyst¹pi³a usterka w uk³adzie kontroli emisji 
spalin. Mo¿e nast¹piæ przekroczenie 
dopuszczalnych norm emisji spalin. Zwróciæ 
siê do warsztatu.

Je¿eli lampka miga przy w³¹czonym silniku:
Wyst¹pi³a awaria gro¿¹ca uszkodzeniem 
katalizatora, patrz strona 103. Nale¿y 
niezw³ocznie zwróciæ siê do warsztatu.

B
Nieu¿ywana

Wyœwietlacz zestawu wskaŸników
Obrotomierz
Korzystanie ze wskazañ obrotomierza u³atwia 
oszczêdzanie paliwa. Obrotomierz pokazuje 
prêdkoœæ obrotow¹ silnika w obrotach 
na minutê.

Zakres niebezpieczny z prawej strony: 
przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej 
prêdkoœci obrotowej; niebezpieczeñstwo 
uszkodzenia silnika.

W miarê mo¿liwoœci nale¿y na ka¿dym 
biegu jechaæ w zakresie stosunkowo niskich 
prêdkoœci obrotowych (od ok. 2000 do 
3000 obr./min) i z równomiern¹ prêdkoœci¹.

Prêdkoœciomierz
Wskazuje prêdkoœæ jazdy samochodu.

Niektóre wersje pojazdu s¹ wyposa¿one 
w regulator prêdkoœci 31), który ogranicza 
prêdkoœæ maksymaln¹. Jeœli uk³ad regulatora 
prêdkoœci jest zainstalowany, na desce 
rozdzielczej znajduje siê etykieta ostrzegawcza.

1) W niektórych warunkach drogowych 
(np. przy zje¿d¿aniu ze wzniesieñ) prêdkoœæ 
mo¿e przekroczyæ ustawion¹ wartoœæ graniczn¹. 
Do kontrolowania szybkoœci zobowi¹zany 
jest wówczas kierowca.
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WskaŸnik poziomu paliwa
Wskazanie poziomu paliwa:

Iloœæ wyœwietlanych kresek odzwierciedla 
poziom paliwa. 

Jeœli wskaŸnik sygnalizuje niski poziom paliwa, 
zapala siê kontrolka Y = uzupe³niæ paliwo. 
Patrz strony 100, 101.

Nie wolno dopuszczaæ do ca³kowitego 
opró¿nienia zbiornika paliwa!

WskaŸnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego
Pokazuje temperaturê p³ynu ch³odz¹cego silnik:

Ze wzglêdów konstrukcyjnych wskaŸnik 
temperatury silnika pokazuje temperaturê 
p³ynu ch³odz¹cego tylko przy jego 
wystarczaj¹cym poziomie.

Kreski 
wyœwietlaj¹ 
siê w dolnym 
zakresie

= Normalna 
temperatura pracy 
silnika nie zosta³a 
jeszcze osi¹gniêta. 

Kreski 
wyœwietlaj¹ 
siê w œrodkowym 
zakresie

= Normalna 
temperatura pracy 
silnika.

Kreski s¹ 
wyœwietlane 
w najwy¿szym 
zakresie lub 
kontrolka E 
zapala siê 3 

= Zbyt wysoka 
temperatura. 
Zatrzymaæ 
samochód i wy³¹czyæ 
silnik. 
Niebezpieczeñstwo 
uszkodzenia silnika; 
niezw³ocznie 
sprawdziæ poziom 
p³ynu ch³odz¹cego. 
Patrz strona 143.
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Wyœwietlacz wielofunkcyjny 
Wyœwietlacz skrzyni biegów 3
Pokazuje wybrany bieg i tryb pracy przek³adni 
Easytronic.

WskaŸnik poziomu oleju silnikowego 3
Wskazanie poziomu oleju jest prawid³owe 
tylko jeœli samochód jest zaparkowany 
na poziomej powierzchni, a silnik jest zimny. 
Jest ono zerowane dopiero po wy³¹czeniu 
zap³onu na czas nie krótszy ni¿ 2 minuty.

Pojawienie siê komunikatu „OIL” (Olej) 
oznacza koniecznoœæ uzupe³nienia poziomu 
oleju. Aby uzyskaæ bardziej dok³adne 
wskazanie poziomu oleju, nacisn¹æ 
i przytrzymaæ przycisk przywracania 
– patrz strona 66.

Kwadraciki pojawiaj¹ce siê na wyœwietlaczu 
okreœlaj¹ poziom oleju. W miarê zmniejszania 
siê poziomu oleju kwadraciki s¹ zastêpowane 
kreskami.

Ponowne naciœniêcie przycisku przywracania 
powoduje powrót do normalnego trybu 
wyœwietlania.

Sprawdzanie i uzupe³nianie poziomu p³ynów 
– patrz strona 138.

N Po³o¿enie neutralne lub bieg ja³owy
R Bieg wsteczny
A Tryb automatyczny
kg Program jazdy z ³adunkiem
V Program zimowy
T Hamulec zasadniczy
W Uk³ad elektroniczny skrzyni biegów

F WskaŸnik zu¿ycia oleju silnikowego.

A: Poziom maksymalny

B: Poziom œredni

C: Poziom minimalny = sprawdziæ 
i uzupe³niæ olej silnikowy1)

1) Kontrolka A zapala siê, jeœli poziom oleju 
silnikowego jest za niski.
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Elektroniczny licznik przebiegu/zegar 3
W trybie normalnym licznik przebiegu 
ca³kowitego i zegar s¹ wyœwietlane.

Przycisk zerowania znajduje siê przy 
prêdkoœciomierzu. Jednokrotne naciœniêcie 
przycisku powoduje wyœwietlenie licznika 
przebiegu dziennego. 

W celu wyzerowania licznika nacisn¹æ 
i przytrzymaæ przycisk; wskazanie zacznie 
migaæ i po 1 sekundzie zostanie wyzerowane. 
Ponowne naciœniêcie przycisku powoduje 
powrót do trybu normalnego.

Aby ustawiæ zegar: W trybie normalnym 
nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk; 
wskazanie minut zacznie siê zwiêkszaæ. 

Po zwolnieniu przycisku cyfry zegara bêd¹ 
migaæ jeszcze przez 5 sekund, co pozwala 
na dokoñczenie nastawiania.

Komputer pok³adowy 3 
Oprócz funkcji elektronicznego licznika 
przebiegu komputer pok³adowy wyœwietla 
równie¿ inne monitorowane dane na temat 
samochodu:

z iloœæ zu¿ytego paliwa,
z œrednie zu¿ycie paliwa,
z chwilowe zu¿ycie paliwa,
z zasiêg,
z przejechany dystans,
z œrednia prêdkoœæ jazdy.

Naciœniêcie przycisku znajduj¹cego siê 
na koñcu dŸwigni prze³¹cznika wycieraczek 
i spryskiwacza przedniej szyby powoduje 
zmianê wyœwietlanych informacji.

Iloœæ zu¿ytego paliwa
Wskazanie iloœci paliwa zu¿ytego od 
momentu ostatniego wyzerowania. Pomiar 
mo¿na w ka¿dej chwili rozpocz¹æ od pocz¹tku 
– patrz strona 66. 
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Œrednie zu¿ycie paliwa
Wyœwietlana wartoœæ œrednia jest obliczana 
na podstawie przejechanej odleg³oœci i iloœci 
paliwa zu¿ytej od momentu ostatniego 
wyzerowania wskazañ. Pomiar mo¿na 
w ka¿dej chwili rozpocz¹æ od nowa 
– patrz strona 66. 

Chwilowe zu¿ycia paliwa
Wartoœæ wyœwietlana jest po osi¹gniêciu 
prêdkoœci 25 km/h.

Zasiêg
Zasiêg jest obliczany na podstawie aktualnej 
iloœci paliwa w zbiorniku i œredniego zu¿ycia 
od momentu ostatniego wyzerowania 
wskazañ – patrz strona 66. 

Zasiêg nie bêdzie wyœwietlany, gdy w³¹czona 
jest lampka kontrolna poziomu paliwa.
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Przejechany dystans
Wskazanie odleg³oœci przebytej od momentu 
ostatniego wyzerowania wskazañ. Pomiar 
mo¿na w ka¿dej chwili rozpocz¹æ od nowa.

Œrednia prêdkoœæ jazdy
Wskazanie œredniej prêdkoœci jazdy od momentu 
ostatniego wyzerowania wskazañ. Pomiar 
mo¿na w ka¿dej chwili rozpocz¹æ od nowa.

Przerwy w podró¿y z wy³¹czeniem zap³onu nie 
s¹ uwzglêdniane w obliczeniach.

Zerowanie wskazañ 
komputera pok³adowego 
W celu wyzerowania wskazañ 
komputera pok³adowego nale¿y wybraæ 
odpowiednie wskazanie, a nastêpnie 
nacisn¹æ przycisk zerowania.

Nastêpuj¹ce wskazania komputera 
pok³adowego zostan¹ wyzerowane:

z iloœæ zu¿ytego paliwa,
z œrednie zu¿ycie paliwa,
z zasiêg,
z przejechany dystans,
z œrednia prêdkoœæ jazdy.

Przerwa w dop³ywie pr¹du
W razie przerwy w dop³ywie pr¹du lub spadku 
napiêcia akumulatora zapisane wskazania 
komputera pok³adowego zostan¹ utracone.
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WskaŸnik zu¿ycia oleju silnikowego 3
Po ka¿dym w³¹czeniu zap³onu 
na wyœwietlaczu przez ok. 5 sekund 
wskazywana jest odleg³oœæ, któr¹ mo¿na 
przejechaæ przed kolejn¹ wymian¹ oleju 
silnikowego i filtra.

Gdy do wymiany oleju silnikowego pozostanie 
3000 km, wskazanie pozosta³ej odleg³oœci 
oraz symbol F w kolorze czerwonym bêd¹ 
wyœwietlane przez ok. 30 sekund w ramach 
przypomnienia. Nale¿y jak najszybciej 
umówiæ siê na wykonanie prac w warsztacie.

Wiêcej informacji, procedura zerowania 
wskaŸnika zu¿ycia oleju silnikowego 
– patrz strona 106.

Wyœwietlacz trójfunkcyjny 3
Wyœwietlacz pokazuje godzinê, temperaturê 
zewnêtrzn¹ i informacje zwi¹zane 
z radioodtwarzaczem lub datê. 

Gdy zap³on jest wy³¹czony, krótkie naciœniêcie 
jednego z dwóch przycisków przy wyœwietlaczu 
powoduje wyœwietlenie godziny, daty 
i temperatury zewnêtrznej przez ok. 15 sekund. 

Ustawianie daty i godziny
Wy³¹czyæ radioodtwarzacz. Naciskaæ 
przyciski Ö i ; obok wyœwietlacza: 

Wcisn¹æ i przytrzymaæ przez ok. 2 sekundy 
przycisk Ö: 

Miga wskazanie dni.
;: Ustawiæ dzieñ.
Ö: Miga wskazanie miesiêcy.
;: Ustawiæ miesi¹c.
Ö: Miga wskazanie lat.
;: Ustawiæ rok.
Ö: Miga wskazanie godzin.
;: Ustawiæ godzinê.
Ö: Miga wskazanie minut.
;: Ustawiæ minuty.
Ö: Wyzerowanie wskazania sekund 

i uaktywnienie zegara.
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Jeœli niezbêdne jest ustawienie tylko godziny, 
naciskaæ Ö w trybie ustawiania do momentu, 
gdy zacznie migaæ wskazanie godzin/minut. 
Automatyczne ustawianie daty i godziny 3
Mo¿liwe w przypadku odbioru programu 
radiowego ze stacji nadaj¹cych sygna³ 
czasu w systemie RDS1). 
Automatyczne ustawienie daty i godziny 
odbywa siê po w³¹czeniu radioodtwarzacza 
i odebraniu sygna³u RDS. Ustawianie 
automatyczne jest sygnalizowane 
symbolem } na wyœwietlaczu. Jeœli sygna³ 
czasu nie jest odbierany lub jest niedok³adny, 
datê i godzinê nale¿y ustawiæ rêcznie. 
Wy³¹czanie i w³¹czanie funkcji ustawiania 
automatycznego (np. w przypadku 
odbierania niedok³adnego sygna³u czasu 
ze stacji nadawczej): 

Sygnalizacja usterki
Pojawienie siê na wyœwietlaczu wskazania --.- °C 
lub F sygnalizuje usterkê. W celu usuniêcia 
przyczyny usterki zwróciæ siê do warsztatu.

W razie przerwy w dop³ywie pr¹du lub spadku 
napiêcia akumulatora nale¿y ponownie 
ustawiæ datê i godzinê. 

Po ponownym pod³¹czeniu lub na³adowaniu 
akumulatora ustawiæ datê i godzinê w sposób 
opisany w punkcie „Ustawianie daty 
i godziny”. W przypadku radioodtwarzaczy 
z systemem RDS 3 godzina zostaje ustawiona 
automatycznie po wybraniu stacji nadaj¹cej 
sygna³ czasu w systemie RDS.

Temperatura zewnêtrzna
Spadek temperatury sygnalizowany jest 
natychmiast, a jej wzrost z pewnym 
opóŸnieniem.

Jeœli temperatura zewnêtrzna spadnie 
poni¿ej 3 °C, na wyœwietlaczu trójfunkcyjnym 
wyœwietlony zostanie symbol : ostrzegaj¹cy 
przed mo¿liwym oblodzeniu jezdni.

Jeœli temperatura wzroœnie, symbol : zgaœnie 
przy temperaturze 5 °C.

1)
RDS = Raudio Data System.

Nacisn¹æ Ö i przytrzymaæ przez ok. 2 sekundy; 
uaktywniony zostanie tryb 
ustawiania zegara.

Nacisn¹æ Ö dwa razy (a¿ zacznie migaæ 
wskazanie lat).

Nacisn¹æ Ö i przytrzymaæ przez ok. 3 sekundy, 
a¿ na wyœwietlaczu zacznie migaæ 
} i pojawi siê napis „RDS TIME” (w 
tym czasie miga wskazanie lat). 

Nacisn¹æ ; Na wyœwietlaczu pojawi siê napis: 
RDS TIME 0 = Funkcja 

wy³¹czona
RDS TIME 1 = Funkcja 

w³¹czona

Nacisn¹æ Ö trzy razy. 

9 Ostrze¿enie

Przestroga: Jezdnia mo¿e byæ oblodzona 
nawet wówczas, gdy wyœwietlacz pokazuje 
temperaturê kilku stopni powy¿ej 0 °C. 
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W samochodach z wyœwietlaczem 
kolorowym 3 pokazywany jest komunikat 
ostrzegaj¹cy o oblodzonej jezdni. 
Przy temperaturze poni¿ej -5 °C komunikat 
nie jest wyœwietlany.

Wyœwietlacz kolorowy 3
Wybieranie funkcji
Ka¿da funkcja wraz ze swoim menu jest 
pokazana na wyœwietlaczu.

Zaznaczanie lub wybór tych funkcji z menu 
odbywa siê za pomoc¹ prze³¹cznika 
czteropozycyjnego, pokrêt³a 
wielofunkcyjnego 3 systemu audio-
nawigacyjnego lub przycisków 3 
na kierownicy.

Wybór pozycji menu za pomoc¹ przycisku 
czteropozycyjnego:

Wybór pozycji z menu odbywa siê za pomoc¹ 
przycisków/przycisku czteropozycyjnego 
systemu audio-nawigacyjnego.

Wybór funkcji za pomoc¹ pokrêt³a 
wielofunkcyjnego 3:

W celu zamkniêcia menu obróciæ pokrêt³o 
wielofunkcyjne w lewo lub w prawo do 
pozycji Return (Powrót) lub Main 
(Ekran g³ówny) i j¹ wybraæ.

9 Ostrze¿enie

Przestroga: Jezdnia mo¿e byæ oblodzona 
nawet wówczas, gdy wyœwietlacz pokazuje 
temperaturê kilku stopni powy¿ej 0 °C. 

Slippery road
-2,5 °C

 OK

Obrót Zaznaczanie pozycji lub 
poleceñ menu, wybór funkcji.

Naciœniêcie Wybór zaznaczanej pozycji, 
potwierdzenie polecenia.
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Wybór za pomoc¹ przycisków 3 
na kierownicy:

Przyciski na kierownicy umo¿liwiaj¹ wybór 
opcji menu.

Ka¿da funkcja posiada ekran g³ówny (Main), 
który wybraæ mo¿na na samej górze 
wyœwietlacza (za wyj¹tkiem systemu audio-
nawigacyjnego CD 30):

z Informacje dotycz¹ce systemu audio 
z Informacje nawigacyjne 3 
Systemy audio-nawigacyjne 3 
– patrz Instrukcja u¿ytkowania systemu 
audio-nawigacyjnego.

Ustawienia systemowe
Dostêp do ustawieñ mo¿na uzyskaæ za 
pomoc¹ menu Settings (Ustawienia).

Nacisn¹æ przycisk Main (G³ówne) 3 systemu 
audio-nawigacyjnego (niektóre systemy audio-
nawigacyjne mog¹ nie posiadaæ tego przycisku) 
w celu wywo³ania ekranu g³ównego. 

Nacisn¹æ przycisk Settings (Ustawienia) 
systemu audio-nawigacyjnego. W przypadku 
systemu audio-nawigacyjnego CD 30 wybór 
menu nie jest mo¿liwy.

Wyœwietlone zostanie menu Settings 
(Ustawienia).

FM [TP] CDin

� 90.6 MHz

19,5° 19:36

7 Settings 19,5° 19:36

Time, Date 19:36

Language

Units 10 . 07 . 2004

Contrast

Day / Night

� Ign. logic
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Ustawianie daty i godziny
Z menu Settings (Ustawienia) wybraæ pozycjê 
Time, Date (Data, godzina).

Zostanie wyœwietlone menu Time, Date 
(Data, godzina).

Wybraæ odpowiednie pozycje menu:

Wprowadziæ odpowiednie ustawienia.

Korekta ustawieñ zegara 3 
Niektóre nadajniki RDS1) nie nadaj¹ dok³adnego 
sygna³u czasu. Jeœli czêsto wyœwietlany jest 
niedok³adny czas, nale¿y wy³¹czyæ funkcjê 
automatycznej synchronizacji zegara 3 i ustawiæ 
godzinê rêcznie. 

Aby skorygowaæ czas przy wykorzystaniu 
sygna³u RDS, nale¿y z menu Time, Date 
(Data/godzina) wybraæ pozycjê 
Synchron. clock automatical. 
(Automatyczna synchronizacja zegara).

Wybór jêzyka
Istnieje mo¿liwoœæ zmiany jêzyka 
komunikatów i pozycji menu pojawiaj¹cych 
siê na wyœwietlaczu.

Z menu Settings (Ustawienia) wybraæ pozycjê 
Language (Jêzyk).

Zostanie wyœwietlona lista dostêpnych jêzyków.

Wybraæ ¿¹dany jêzyk. 

Aktualnie wybrana pozycja menu oznaczona 
jest symbolem 6 wyœwietlanym przed jej nazw¹.

W systemach z zapowiedziami g³osowymi 3 
po zmianie jêzyka wyœwietlacza system 
zapyta o chêæ zmiany równie¿ jêzyka 
zapowiedzi – patrz instrukcja obs³ugi systemu 
audio-nawigacyjnego.

1) RDS = Raudio Data System.

7 Time, Date 19,5° 19:36

Time 19:36

Date 10 . 07 . 2004

� Synchron. clock automatical.

7 Settings 19,5° 19:36

Time, Date

Language Deutsch

Units English

Contrast Español

Day / Night ...

� Ign. logic

7 13 Languages 19,5° 19:36

� Deutsch

English

Español

Dutch

French

Italiano
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Wybór jednostek miary
Istnieje mo¿liwoœæ zmiany u¿ywanych 
jednostek miary.

Z menu Settings (Ustawienia) wybraæ 
pozycjê Units (Jednostki).

Zostanie wyœwietlona lista dostêpnych 
jednostek.

Wybraæ ¿¹dan¹ jednostkê. 

Przed nazw¹ aktualnie wybranej pozycji 
menu wyœwietlany jest symbol o.

Wybór trybu wyœwietlania informacji 3 
Tryb wyœwietlania informacji mo¿na dostosowaæ 
do warunków oœwietlenia: ciemny tekst 
na jasnym tle lub jasny tekst na ciemnym tle.

Z menu Settings (Ustawienia) wybraæ pozycjê 
Day/Night (Dzieñ/noc).

Wyœwietlone zostan¹ dostêpne opcje.

Automatic (Automatycznie): 
wybór automatyczny, w zale¿noœci 
od oœwietlenia pojazdu.

Always day design (Zawsze tryb dzienny): 
ciemny tekst na jasnym tle.

Always night design (Zawsze tryb nocny): 
Jasny tekst na ciemnym tle.

Przed nazw¹ aktualnie wybranej pozycji menu 
wyœwietlany jest symbol o. 

Ign. logic 
(Sprzê¿enie z wy³¹cznikiem zap³onu) 3
Patrz instrukcja obs³ugi systemu 
audio-nawigacyjnego.

Stoper 3 
Nacisn¹æ przycisk BC systemu 
audio-nawigacyjnego.

Wyœwietlone zostanie menu Timer (Stoper).

W celu uruchomienia stopera wybraæ 
pozycjê Start.

W celu wyzerowania wybraæ pozycjê Reset.

7 Settings 19,5° 19:36

Time, Date

Language � Europe-SI

Units � Japan

Contrast � Great Britain

Day / Night � USA

� Ign. logic

 2 19,5° 19:36

00:00:00

Timer

Start

Reset

Options
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Rodzaj informacji przedstawianych przez 
funkcjê stopera mo¿na wybraæ za pomoc¹ 
menu Options (Opcje) 3:

Czas jazdy bez postojów
Pomiar czasu jazdy. Czas postoju nie jest 
uwzglêdniany. 

Czas jazdy z postojami
Pomiar czasu jazdy. Czas postoju pojazdu jest 
uwzglêdniany, jeœli kluczyk znajduje siê 
w wy³¹czniku zap³onu. 

Czas podró¿y
Pomiar czasu od rêcznego uruchomienia 
za pomoc¹ pozycji Start do rêcznego 
zatrzymania za pomoc¹ pozycji Reset.

DŸwiêkowe sygna³y ostrzegawcze
Podczas jazdy w³¹czaj¹ siê:

z sygna³y wskaŸników,

z sygna³ zadzia³ania lampki kontrolnej 
niskiego poziomu paliwa,

z w przypadku przek³adni Easytronic 3 – 
sygna³ wysokiej temperatury sprzêg³a,

z sygna³ ostrze¿enia o niezapiêciu pasa 
bezpieczeñstwa 3.

Po zaparkowaniu samochodu i otwarciu 
drzwi kierowcy dŸwiêkowy sygna³ 
ostrzegawczy w³¹cza siê, gdy:

z nie wy³¹czono reflektorów.

z Przek³adnia Easytronic 3: nie wybrano 
po³o¿enia neutralnego, nie wciœniêto 
peda³u hamulca lub nie w³¹czono hamulca 
postojowego.

Zalecenia odnoœnie prowadzenia 
samochodu – patrz strona 96. 
Oszczêdzanie paliwa, ochrona œrodowiska 
– patrz strona 98.

Wycieraczki szyb
Aby w³¹czyæ, przestawiæ dŸwigniê w dó³.

W celu wy³¹czenia wycieraczek ustawiæ 
dŸwigniê w po³o¿eniu wyjœciowym. 

Dalsze informacje – patrz strona 146, 150.

K = Praca przerywana
1 = Praca powolna
2 = Praca szybka
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Automatyczna praca wycieraczek 
sterowana czujnikiem deszczu 3:
W celu w³¹czenia ustawiæ dŸwigniê 
w pozycji automatycznej pracy 
sterowanej czujnikiem deszczu K.

Czujnik deszczu rejestruje iloœæ wody 
na przedniej szybie samochodu, a nastêpnie 
odpowiednio reguluje czêstotliwoœæ pracy 
wycieraczek.

Czu³oœæ uk³adu mo¿na regulowaæ za pomoc¹ 
pierœcienia regulacyjnego:

Przy uruchamianiu silnika trzeba bêdzie 
ponownie wybraæ automatyczn¹ pracê 
wycieraczek.

Dalsze informacje – patrz strona 146, 150.

Spryskiwacze przedniej szyby
Aby w³¹czyæ, poci¹gn¹æ dŸwigniê 
w kierunku kierownicy.

Krótkie poci¹gniêcie
Wycieraczki wykonuj¹ jeden cykl pracy.

D³ugie poci¹gniêcie
Szyba przednia zostaje spryskana p³ynem 
zmywaj¹cym, a wycieraczki w tym samym 
czasie wykonuj¹ cztery cykle pracy.

Stan wycieraczek i dzia³anie spryskiwacza 
przedniej szyby nale¿y regularnie sprawdzaæ. 

W samochodach wyposa¿onych w czujnik 
deszczu 3 nale¿y utrzymywaæ w czystoœci 
pole czujnika.

Dalsze informacje – patrz strona 147.

Wycieraczki i spryskiwacze szyb 
drzwi tylnych oraz szyby tylnej 3
W celu aktywacji obróciæ prze³¹cznik.

Szyba zostaje spryskana p³ynem zmywaj¹cym 
po ustawieniu dŸwigni w drugim po³o¿eniu. 
Prze³¹cznik posiada sprê¿ynê i po zwolnieniu 
wraca do pozycji „wycieraczek”. 

Stan wycieraczek i dzia³anie spryskiwacza 
nale¿y regularnie sprawdzaæ.

Dalsze informacje – patrz strona 147, 150.

Mniejsza czu³oœæ = obróciæ pierœcieñ 
do przodu 

Wiêksza czu³oœæ = obróciæ pierœcieñ do ty³u

0 = Wy³¹czone
e = Wycieraczka
f = Spryskiwanie
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Oœwietlenie

Œwiat³a zewnêtrzne 
Prze³¹cznik obrotowy œwiate³: 

Prze³¹czanie œwiate³ mijania/drogowych oraz 
b³yskanie œwiat³ami drogowymi – patrz 
strona 76. 

W po³o¿eniu 0 i 9 w³¹czone s¹ równie¿ 
œwiat³a tylne oraz oœwietlenie tablicy 
rejestracyjnej.

Mechaniczne zabezpieczenie przed 
kradzie¿¹ 3 – patrz strona 23.

Wersja ze œwiat³ami do jazdy dziennej 3: 
Po w³¹czeniu zap³onu nastêpuje 
w³¹czenie œwiate³ mijania oraz 
podœwietlenia wskaŸników.

Œwiat³a do jazdy dziennej wy³¹czaj¹ siê 
z chwil¹ wy³¹czenia zap³onu.

Przy korzystaniu ze œwiate³ do jazdy dziennej 
i przednich œwiate³ przeciwmgielnych podczas 
pobytu za granic¹ nale¿y przestrzegaæ 
przepisów obowi¹zuj¹cych w danym kraju 3.

Podró¿e zagraniczne – patrz strona 79.

Œwiat³a zewnêtrzne .................................  75

Œwiat³a drogowe, sygna³ œwietlny..........  76

Automatyczne w³¹czanie 
œwiate³ mijania 3 ..................................  76

Kierunkowskazy.......................................  77

Tylne œwiat³o przeciwmgielne r, 
przednie œwiat³a przeciwmgielne > 3...  77

Œwiat³a cofania........................................  77

Œwiat³a awaryjne .....................................  77

Poziomowanie reflektorów ?.................  78

Oœwietlenie peryferyjne 3.......................  78

Oœwietlenie wnêtrza kabiny ...................  78

Oœwietlenie przestrzeni baga¿owej .......  79

Podœwietlenie przyrz¹dów i wskaŸników 
oraz zapalniczki ...................................  79

Przystosowanie reflektorów 
do wymogów przepisów innych krajów  79

0 = Wy³¹czone

0 = Œwiat³a pozycyjne

9 P = Œwiat³a mijania lub drogowe
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Œwiat³a drogowe, sygna³ œwietlny
W celu zmiany œwiate³ z mijania na drogowe 
przesun¹æ dŸwigniê w stronê kierownicy 
i zwolniæ po wyczuciu przeskoku dŸwigni. 

Przesuniêcie dŸwigni w stronê kierownicy 
bez przekraczania wyczuwalnego 
oporu spowoduje b³yœniêcie œwiat³ami.

Po w³¹czeniu œwiate³ drogowych 
lub sygna³u œwietlnego œwieci siê niebieska 
lampka kontrolna P.

Automatyczne w³¹czanie 
œwiate³ mijania 3
Przy w³¹czonym silniku œwiat³a mijania 
w³¹czaj¹ i wy³¹czaj¹ siê automatycznie 
w zale¿noœci od widocznoœci na drodze.

Prze³¹cznik œwiate³ zewnêtrznych jest 
wy³¹czony przy wy³¹czonym zap³onie.

W³¹czanie:

1. W³¹czyæ zap³on.

2. Obróciæ prze³¹cznik œwiate³ w po³o¿enie 0 
i z powrotem w 0.

3. Powtórzyæ czynnoœæ 2. w odstêpie 
ok. 5 sekund. 

4. Dwukrotnie rozlegnie siê dŸwiêkowy 
sygna³ potwierdzenia.

Wy³¹czanie: 

1. W³¹czyæ zap³on.

2. Obróciæ prze³¹cznik œwiate³ w po³o¿enie 0 
i z powrotem w 0.

3. Powtórzyæ czynnoœæ 2. w odstêpie 
ok. 5 sekund.

4. Rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy 
potwierdzenia. 

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa zaleca siê, 
aby funkcja automatycznego w³¹czania 
œwiate³ mijania by³a uaktywniona.

W przypadku z³ych warunków 
atmosferycznych (np. podczas mg³y) œwiat³a 
mijania nale¿y w³¹czyæ rêcznie.
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Kierunkowskazy
W celu aktywacji przesun¹æ dŸwigniê w górê 
lub w dó³ z po³o¿enia spoczynkowego.

Przy obracaniu kierownicy z powrotem 
dŸwignia automatycznie wraca do po³o¿enia 
spoczynkowego. Nie nast¹pi to w przypadku 
niewielkiego manewru kierownic¹, 
na przyk³ad przy zmianie pasa ruchu. 

W przypadku zmiany pasa ruchu wystarczy 
lekko nacisn¹æ dŸwigniê, nie pokonuj¹c 
wyczuwalnego oporu. Po zwolnieniu dŸwignia 
powraca do po³o¿enia spoczynkowego.

U¿ywanie kierunkowskazów podczas 
ci¹gniêcia przyczepy – patrz strona 59 i 117.

Tylne œwiat³o przeciwmgielne r, 
przednie œwiat³a przeciwmgielne > 3

Prze³¹cznik obrotowy, kontrolki > i r w desce 
rozdzielczej: 

Œwiat³a przeciwmgielne mo¿na w³¹czyæ tylko 
przy w³¹czonym zap³onie oraz w³¹czonych 
œwiat³ach mijania lub drogowych.

Œwiat³a cofania 
Zapalaj¹ siê przy w³¹czonym zap³onie, 
po w³¹czeniu biegu wstecznego.

Œwiat³a awaryjne
Aby w³¹czyæ, nacisn¹æ przycisk .̈

Aby wy³¹czyæ, ponownie nacisn¹æ przycisk .̈

Po w³¹czeniu œwiate³ awaryjnych kontrolka 
w przycisku miga wraz z kierunkowskazami.

Mechaniczne zabezpieczenie przed 
kradzie¿¹ 3 – patrz strona 23.

DŸwignia w górê = skrêt w prawo
DŸwignia w dó³ = skrêt w lewo 0 = Wy³¹czone

> = W³¹czone przednie œwiat³a 
przeciwmgielne

> i r = W³¹czone tylne i przednie 
œwiat³a przeciwmgielne
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Poziomowanie reflektorów ?
Poziomowanie reflektorów wykonuje siê 
w zale¿noœci od obci¹¿enia pojazdu, 
przy w³¹czonych œwiat³ach mijania. 

W³aœciwe ustawienie œwiate³ ogranicza 
oœlepianie innych u¿ytkowników drogi. 

Oœwietlenie peryferyjne 3
Reflektory pozostaj¹ w³¹czone i œwiec¹ przez 
krótki czas po zaparkowaniu pojazdu. 

W³¹czanie:

1. Wy³¹czyæ zap³on.

2. Wyj¹æ kluczyk zap³onu.

3. Otworzyæ drzwi po stronie kierowcy.

4. Poci¹gn¹æ dŸwigniê do kierownicy.

Œwiat³a mijania œwiec¹ przez ok. 30 sekund. 
To dzia³anie mo¿na powtórzyæ do czterech 
razy w czasie maksymalnie 2 minut.

W³¹czenie zap³onu lub obrócenie prze³¹cznika 
œwiate³ powoduje anulowanie funkcji przed 
automatycznym wy³¹czeniem œwiate³.

Oœwietlenie wnêtrza kabiny 
Obs³uga przez naciœniêcie klosza lampki. 
W po³o¿eniu œrodkowym lampka dzia³a jako 
oœwietlenie wnêtrza i zapala siê po otwarciu 
przednich drzwi.

Po zamkniêciu drzwi lampka gaœnie 
z 15-sekundowym opóŸnieniem.

W³¹czenie zap³onu powoduje jej 
natychmiastowe zgaœniêcie.

z Brak obci¹¿enia = 0
z Z obci¹¿eniem do maksymalnej 

dopuszczalnej masy
= 4
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Oœwietlenie przestrzeni baga¿owej 
Furgon
Obs³uga przez naciœniêcie klosza lampki.

Kombi / Tour / Model z podwójn¹ kabin¹
Obs³uga przez naciœniêcie 
klosza lampki – 3 po³o¿enia:

z Zawsze w³¹czone
z W zale¿noœci od stanu oœwietlenia kabiny
z Zawsze wy³¹czone

Podœwietlenie przyrz¹dów 
i wskaŸników oraz zapalniczki
Zapala siê po w³¹czeniu œwiate³ 
zewnêtrznych. 

Przystosowanie reflektorów do 
wymogów przepisów innych krajów 
Asymetryczne œwiat³a mijania zapewniaj¹ 
lepsz¹ widocznoœæ pobocza drogi.

W krajach o ruchu lewostronnym œwiat³a takie 
mog¹ oœlepiaæ kierowców jad¹cych 
z naprzeciwka.

Aby temu zapobiec, na szkle tradycyjnych 
reflektorów w odpowiednim miejscu nale¿y 
nakleiæ czarn¹ taœmê. Zwróciæ siê do 
warsztatu.
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System audio-

nawigacyjny

Odbiór radiowy3 
Radioodtwarzacz obs³uguje siê zgodnie 
z do³¹czon¹ do niego instrukcj¹ obs³ugi. 

Warunki odbioru radiowego w samochodzie 
ró¿ni¹ siê od warunków domowych. 

Anteny samochodowe umieszczone 
wzglêdnie blisko ziemi nie s¹ w stanie 
zapewniæ takiej jakoœci odbioru, jak 
usytuowane na du¿ych wysokoœciach anteny 
odbiorników domowych.

z Zmieniaj¹ca siê odleg³oœæ od nadajnika, 
z nak³adanie siê sygna³ów wskutek odbiæ 
z oraz ró¿nego rodzaju przeszkody 

na drodze fal radiowych 
mog¹ powodowaæ trzaski, szumy, 
zniekszta³cenia, a nawet ca³kowity 
zanik odbioru.

Przyciski steruj¹ce na kierownicy 3
Radioodtwarzacz i system audio-nawigacyjny 
mo¿na obs³ugiwaæ za pomoc¹ przycisków 
na kierownicy. 

Sposób obs³ugi radioodbiornika 3 i systemu 
audio-nawigacyjnego 3 opisano 
w do³¹czonych do nich instrukcjach obs³ugi.

Odbiór radiowy3.....................................  80

Przyciski steruj¹ce na kierownicy 3 .......  80

Tachograf elektroniczny 3.....................  81

Gniazdo AUX 3.......................................  81

System audio-nawigacyjny 3, 
radioodbiornik 3 ..................................  81

Telefony komórkowe i radiotelefony 
(radia CB) 3 ..........................................  81
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Tachograf elektroniczny 3
Tachograf obs³uguje siê zgodnie z do³¹czon¹ 
do niego instrukcj¹ obs³ugi.

Stosowaæ siê do przepisów dotycz¹cych 
u¿ytkowania.

Gniazdo AUX 3
Gniazdo AUX znajduje siê na desce 
rozdzielczej – patrz strona 7.

Za pomoc¹ wtyku typu jack o œrednicy 3,5 mm 
do gniazda AUX mo¿na pod³¹czyæ 
zewnêtrzne urz¹dzenie audio, np. przenoœny 
odtwarzacz CD.

Gniazdo AUX nale¿y chroniæ przed wilgoci¹ 
i zanieczyszczeniami.

Wiêcej informacji znajduje siê w instrukcji 
obs³ugi systemu audio-nawigacyjnego.

System audio-nawigacyjny 3, 
radioodbiornik 3 
Systemy te obs³uguje siê zgodnie 
z do³¹czonymi do nich instrukcjami obs³ugi. 

Do systemu nawigacyjnego do³¹czona jest 
p³yta CD zawieraj¹ca szczegó³owy opis 
regionu lokalnego.

W centrum Opel Partner mo¿na nabyæ p³yty 
CD dla innych krajów/regionów.

Telefony komórkowe i radiotelefony 
(radia CB) 3
Przy instalacji i korzystaniu z telefonu 
komórkowego nale¿y przestrzegaæ zaleceñ 
monta¿owych firmy Opel i instrukcji obs³ugi 
producenta telefonu. W przeciwnym razie mo¿e 
dojœæ do utraty zezwolenia na dopuszczenie 
samochodu do ruchu (zgodnie z dyrektyw¹ 
Unii Europejskiej 95/54/UE). 

Warunki bezproblemowego u¿ytkowania:

z odpowiednio zainstalowana antena 
zewnêtrzna, zapewniaj¹ca maksymalny 
zasiêg;

z maksymalna moc nadawcza 10 W;

z Monta¿ telefonu w odpowiednim miejscu 
(patrz uwagi na stronie 51).

Przed przyst¹pieniem do instalacji warto 
zasiêgn¹æ informacji na temat odpowiednich 
miejsc monta¿u anteny zewnêtrznej i telefonu 
oraz na temat korzystania z urz¹dzeñ o mocy 
nadawczej powy¿ej 10 W. 

W sprawach monta¿u zaleca siê kontakt 
z centrum Opel Partner. Centra dysponuj¹ 
odpowiednimi uchwytami i ró¿norodnymi 
zestawami monta¿owymi oraz zapewniaj¹ 
prawid³owy monta¿.

Zestawu g³oœnomówi¹cego bez anteny 
zewnêtrznej, zgodnego ze standardem 
telefonii GSM 900/1800/1900 oraz UMTS, 
mo¿na u¿ywaæ wy³¹cznie wtedy, gdy 
maksymalna moc nadawcza telefonu 
komórkowego nie przekracza 2 W 
w przypadku sieci GSM 900 oraz 1 W w innych 
przypadkach. Zawsze nale¿y przestrzegaæ 
instrukcji producentów telefonu komórkowego 
i zestawu g³oœnomówi¹cego.

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie zaleca siê 
korzystania z telefonu komórkowego podczas 
jazdy. Nawet korzystanie z zestawu 
g³oœnomówi¹cego mo¿e odwracaæ uwagê 
kierowcy. Nale¿y przestrzegaæ 
obowi¹zuj¹cych w danym kraju przepisów 
w tym zakresie.

9 Ostrze¿enie

Telefony komórkowe i radiotelefony (radia 
CB) z wbudowan¹ anten¹ mog¹ podczas 
pracy w samochodzie zak³ócaæ dzia³anie 
jego uk³adów elektronicznych. 

Z tego wzglêdu nale¿y korzystaæ z anten 
zewnêtrznych. 
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Ogrzewanie, wentylacja 

i klimatyzacja

Uk³ad ogrzewania i wentylacji 
System wymiany powietrza firmy Opel: 
umo¿liwia utrzymywanie temperatury 
praktycznie na niezmiennym poziomie bez 
wzglêdu na prêdkoœæ wentylatora, poprzez 
mieszanie zimnego i gor¹cego powietrza. 

Kratki nawiewu powietrza
Œrodkowe kratki nawiewu powietrza
Zapewniaj¹ przyjemny nawiew powietrza 
na wysokoœci twarzy, regulowany za pomoc¹ 
pokrêt³a regulacji temperatury.

Otwieranie kratek nawiewu poprzez 
obracanie pokrêt³a regulacyjnego:

Intensywnoœæ nawiewu powietrza regulowana 
jest pokrêt³em regulacji prêdkoœci dmuchawy.

Strumieñ powietrza mo¿na kierowaæ w ró¿ne 
strony poprzez przechylanie i obracanie ¿eberek.

Kratki nawiewu powietrza ......................  82

Uk³ad ogrzewania i wentylacji ...............  83

Przycisk recyrkulacji ................................  86

Klimatyzacja 3 ........................................  86

Klimatyzacja tylnej czêœci kabiny 3 ......  87

Ogrzewanie tylnej szyby 3, 
ogrzewanie lusterek zewnêtrznych 3.....  88

Ogrzewanie przednich foteli 3 ..............  89 Obrócenie w lewo = otwarta
Obrócenie w prawo = zamkniêta
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Boczne kratki nawiewu powietrza
W zale¿noœci od ustawienia pokrêt³a regulacji 
temperatury przez kratki kierowane jest 
ch³odne lub ogrzane powietrze.

Kratki nawiewu otwiera i zamyka siê za 
pomoc¹ pokrêt³a regulacyjnego.

Strumieñ powietrza mo¿na kierowaæ w ró¿ne 
strony poprzez przechylanie i obracanie 
kratek regulacyjnych.

Intensywnoœæ dop³ywu powietrza mo¿na 
zwiêkszyæ poprzez w³¹czenie dmuchawy.

Wyloty nawiewu na szyby boczne
Ustawiæ pokrêt³o rozdzia³u powietrza 
w po³o¿eniu V lub J: na szybê przedni¹ 
i szyby boczne kierowane jest ch³odne 
lub ogrzane powietrze (szczególnie w okolicy 
lusterek zewnêtrznych).

Tylne kratki nawiewu powietrza 3
Dzia³aj¹ po ustawieniu pokrêt³a rozdzia³u 
powietrza w po³o¿eniu L, K lub J.

Do tylnej czêœci kabiny kierowane jest ch³odne 
lub ogrzane powietrze.

Wiêksza czêœæ powietrza jest kierowana 
do œrodkowej i prawej kratki, zapewniaj¹c 
optymalny rozdzia³ powietrza.

Uk³ad ogrzewania i wentylacji
Prawe pokrêt³o: rozdzia³ powietrza

Pokrêt³o mo¿na ustawiæ w dowolnym 
po³o¿eniu poœrednim, dostosowuj¹c rozdzia³ 
powietrza do indywidualnych potrzeb.

Po obróceniu pokrêt³a w po³o¿enie M lub L 
nale¿y otworzyæ kratki nawiewu powietrza.

M Na twarz
L Na twarz i na stopy
K Na stopy
J Na szyby i na stopy
V Na szyby
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Lewe pokrêt³o: regulacja temperatury Œrodkowe pokrêt³o: Pokrêt³o regulacji 
prêdkoœci dmuchawy
Cztery zakresy prêdkoœci: 

Intensywnoœæ nawiewu powietrza regulowana 
jest pokrêt³em dmuchawy. Dlatego dmuchawê 
nale¿y w³¹czaæ tak¿e w czasie jazdy.

Wentylacja 
z Ustawiæ pokrêt³o regulacji temperatury 

na niebieskim polu.

z W³¹czyæ dmuchawê.

z Aby osi¹gn¹æ maksymaln¹ skutecznoœæ 
przewietrzania górnej czêœci kabiny, 
ustawiæ pokrêt³o rozdzia³u powietrza 
w po³o¿eniu M i otworzyæ wszystkie kratki 
nawiewu powietrza.

z Aby przewietrzyæ doln¹ czêœæ kabiny, 
ustawiæ pokrêt³o rozdzia³u powietrza 
w po³o¿eniu K.

z Aby przewietrzyæ jednoczeœnie górn¹ 
i doln¹ czêœæ kabiny, ustawiæ pokrêt³o 
rozdzia³u powietrza w po³o¿eniu L. 

zakres czerwony = ciep³o

zakres niebieski = zimno
0 Wy³¹czona
4 Wysoka prêdkoœæ
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Ogrzewanie
Skutecznoœæ ogrzewania zale¿y od 
temperatury silnika, w zwi¹zku z czym 
ogrzewanie dzia³a najefektywniej przy 
rozgrzanym silniku. 

W celu mo¿liwie szybkiego ogrzania wnêtrza 
samochodu:

z Ustawiæ pokrêt³o regulacji temperatury 
na czerwonym polu.

z W³¹czyæ dmuchawê.

z Ustawiæ pokrêt³o rozdzia³u powietrza 
w wybranym po³o¿eniu.

Prawid³owo wyregulowana wentylacja 
i ogrzewanie w znacznej mierze przyczyniaj¹ 
siê do zwiêkszenia komfortu podró¿owania 
oraz dobrego samopoczucia pasa¿erów 
i kierowcy.

Ogrzewanie na wysokoœci stóp
z Ustawiæ pokrêt³o regulacji temperatury 

na czerwonym polu.

z Ustawiæ pokrêt³o rozdzia³u powietrza 
w po³o¿eniu K. 

z W³¹czyæ dmuchawê.

Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb
z Ustawiæ pokrêt³o regulacji temperatury 

na czerwonym polu. 

z W³¹czyæ dmuchawê.

z Ustawiæ pokrêt³o rozdzia³u powietrza 
w po³o¿eniu V. 

z W razie potrzeby otworzyæ kratki nawiewu 
powietrza i skierowaæ je na szyby boczne.

z Zamkn¹æ œrodkowe kratki nawiewu 
powietrza.

z W³¹czyæ ogrzewanie tylnej szyby.

Aby zapewniæ równoczesne ogrzewanie 
powietrza na poziomie stóp, ustawiæ pokrêt³o 
rozdzia³u powietrza w po³o¿eniu J.
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Przycisk recyrkulacji
Podczas „normalnej” pracy uk³ady 
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 
korzystaj¹ z powietrza zewnêtrznego. 
Aby zapobiec przedostawaniu siê spalin 
lub nieprzyjemnego zapachu do wnêtrza 
samochodu w ruchu miejskim, nacisn¹æ 
przycisk 4; zaœwieci siê kontrolka i powietrze 
bêdzie kr¹¿yæ w obiegu zamkniêtym.

Ze wzglêdu na stopniowe pogarszanie siê 
jakoœci powietrza i zwiêkszenie jego 
wilgotnoœci, z recyrkulacji nale¿y korzystaæ 
jedynie przez krótki okres czasu.

Klimatyzacja 3 
Uk³ad klimatyzacji, we wspó³pracy z uk³adem 
ogrzewania i wentylacji, zapewnia 
maksymalny komfort podró¿owania 
w ka¿dych warunkach pogodowych.

Jego dzia³anie polega na sch³adzaniu 
powietrza i usuwaniu z niego wilgoci. 
Klimatyzacja dzia³a tylko przy temperaturze 
zewnêtrznej powy¿ej ok. +4°C, przy 
uruchomionym silniku i w³¹czonej dmuchawie: 

Po w³¹czeniu uk³ad klimatyzacji jest 
obs³ugiwany za pomoc¹ elementów 
regulacyjnych systemu ogrzewania 
i wentylacji.

Dla zapewnienia maksymalnej skutecznoœci 
dzia³ania klimatyzacji nale¿y zamkn¹æ szyby, 
co zapobiegnie ucieczce sch³odzonego 
powietrza.

W³¹czenie klimatyzacji u³atwia usuniêcie 
zaparowania przedniej szyby.

Przy bardzo wysokich temperaturach 
zewnêtrznych przed w³¹czeniem klimatyzacji 
nale¿y opuœciæ szyby w celu umo¿liwienia 
ucieczki gor¹cego powietrza.

Przy w³¹czonej klimatyzacji musi byæ otwarta 
przynajmniej jedna kratka nawiewu 
powietrza, aby na skutek braku przep³ywu 
powietrza nie dosz³o do oblodzenia 
parownika.

Przy w³¹czonej klimatyzacji wzrasta zu¿ycie 
paliwa. Nie nale¿y jej w³¹czaæ bez potrzeby.

Obs³uga okresowa
W celu zapewnienia w³aœciwego stanu 
technicznego uk³adu klimatyzacji nale¿y j¹ 
w³¹czaæ na krótko raz w miesi¹cu, niezale¿nie 
od pogody i pory roku (jest to mo¿liwe tylko 
przy temperaturze zewnêtrznej powy¿ej +4°C). 

Naprawê wszelkich usterek nale¿y powierzaæ 
wyspecjalizowanym warsztatom.

Nacisn¹æ przycisk AC – 
kontrolka zacznie œwieciæ

= w³¹czanie

Ponownie nacisn¹æ 
przycisk AC

= wy³¹czanie
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Ch³odzenie schowka w desce rozdzielczej 3
Przesuniêcie prze³¹cznika w górê powoduje 
w³¹czenie ch³odzenia zawartoœci schowka 
g³ównego, umieszczonego w desce 
rozdzielczej.

Klimatyzacja tylnej czêœci kabiny 3
Dzia³anie klimatyzacji tylnej czêœci kabiny 3 
polega na sch³adzaniu powietrza 
i usuwaniu z niego wilgoci. Dzia³a ona 
tylko przy temperaturze zewnêtrznej 
powy¿ej ok. +4°C, przy uruchomionym silniku.

Jest w³¹czana równoczeœnie 
z klimatyzacj¹ przodu kabiny. 

Prze³¹cznik dmuchawy w tylnej 
czêœci kabiny 3
Dmuchawa u³atwia przep³yw powietrza do 
tylnej czêœci kabiny. W³¹czenie dmuchawy 
przy w³¹czonej klimatyzacji umo¿liwia 
rozdzia³ sch³odzonego powietrza.

Intensywnoœæ nawiewu powietrza zale¿y 
od prêdkoœci dmuchawy.

3 prêdkoœci: 

Przy w³¹czonej klimatyzacji musi byæ otwarta 
przynajmniej jedna górna kratka nawiewu 
powietrza, aby na skutek braku przep³ywu 
powietrza nie dosz³o do oblodzenia parownika.

Nacisn¹æ przycisk AC = w³¹czanie

Ponownie nacisn¹æ 
przycisk AC

= wy³¹czanie 0 Wy³¹czona
3 Wysoka prêdkoœæ
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Ogrzewanie tylnej czêœci kabiny 31)

Dmuchawa powoduje przep³yw powietrza 
przez tylne kratki nawiewu do tylnej czêœci 
kabiny. 

Intensywnoœæ nawiewu powietrza zale¿y od 
prêdkoœci dmuchawy.

3 prêdkoœci: 

Ogrzewanie tylnej szyby 3, 
ogrzewanie lusterek zewnêtrznych 3 
Dzia³a tylko przy pracuj¹cym silniku. 

Przycisk Ü w desce rozdzielczej. 

Po w³¹czeniu ogrzewania szyby i lusterek 
zapala siê kontrolka w przycisku. 

Wy³¹czyæ natychmiast po usuniêciu 
zaparowania lub oblodzenia szyby. 
Ogrzewanie wy³¹cza siê automatycznie 
po ok. 10 minutach.

1) Wariant krajowy: Ogrzewanie przestanie 
dzia³aæ, jeœli poziom paliwa w pojeŸdzie 
spadnie poni¿ej 11 litrów.

0 Wy³¹czona
3 Wysoka prêdkoœæ

Nacisn¹æ = w³¹czanie

Ponownie nacisn¹æ = wy³¹czanie
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Ogrzewanie przednich foteli 3
Przycisk ß w bocznym panelu siedzenia. 
Dzia³a tylko przy pracuj¹cym silniku.

Uk³ad podgrzewania foteli jest sterowany za 
pomoc¹ termostatu, dziêki czemu wy³¹cza siê 
automatycznie po podgrzaniu foteli do 
odpowiedniej temperatury. Kontrolka œwieci 
siê nie tylko gdy trwa podgrzewanie foteli, 
ale tak¿e po w³¹czeniu uk³adu.

Nacisn¹æ = w³¹czanie
Ponownie nacisn¹æ = wy³¹czanie
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Jazda i prowadzenie Przek³adnia Easytronic 3
Pó³automatyczna przek³adnia Easytronic 
umo¿liwia rêczn¹ (tryb manualny) lub 
automatyczn¹ (tryb automatyczny) zmianê 
biegów, w obu przypadkach z ca³kowicie 
automatyczn¹ obs³ug¹ sprzêg³a.

Wyœwietlacz skrzyni biegów
Pokazuje tryb pracy, program i aktualny bieg.

Uruchamianie silnika
Wcisn¹æ peda³ hamulca, w³¹czyæ zap³on. 
Jeœli kontrolka T œwieci w kolorze czerwonym 
na wyœwietlaczu skrzyni biegów, oznacza to, 
¿e peda³ hamulca nie zosta³ wciœniêty. 
Po ukazaniu siê litery „N” na wyœwietlaczu 
skrzyni biegów mo¿na uruchomiæ silnik.

Przed uruchomieniem silnika nie trzeba 
wybieraæ po³o¿enia „N” skrzyni biegów. 
Jeœli w³¹czony jest bieg inny ni¿ „N”, wcisn¹æ 
peda³ hamulca: po chwili prze³o¿enie skrzyni 
biegów zostanie automatycznie prze³¹czone 
na neutralne.

Przek³adnia Easytronic 3........................  90

Zalecenia eksploatacyjne ......................  96

Oszczêdzanie paliwa, 
ochrona œrodowiska .............................  98

Paliwo, tankowanie .................................  100

Katalizator i emisja spalin ......................  103

Uk³ady poprawiaj¹ce 
bezpieczeñstwo podczas jazdy ..........  107

Uk³ad hamulcowy ...................................  110

Uk³ad przeciwdzia³aj¹cy blokowaniu 
kó³ podczas hamowania (ABS) u 3 ..  112

Ko³a i opony.............................................  113

Baga¿nik dachowy 3..............................  117

Hak holowniczy 3 ...................................  117

Holowanie ................................................  117

9 Ostrze¿enie

Nieprzestrzeganie podanych zaleceñ 
stwarza ryzyko odniesienia obra¿eñ cia³a 
lub nawet utraty ¿ycia. 
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Obs³uga przek³adni Easytronic 
DŸwigniê zmiany biegów nale¿y przesuwaæ 
do koñca w odpowiednim kierunku. 
Po zwolnieniu automatycznie wraca ona 
do po³o¿enia œrodkowego. Zwracaæ uwagê 
na wskaŸnik biegu/trybu na wyœwietlaczu 
skrzyni biegów.

Wybieranie biegu neutralnego
Przesun¹æ dŸwigniê zmiany biegów 
w kierunku N.

Tryb pracy automatycznej
Po uruchomieniu silnika przek³adnia 
Easytronic dzia³a w trybie automatycznym. 
Na wyœwietlaczu skrzyni biegów bêdzie 
widoczny symbol „A”.

W celu w³¹czenia pierwszego biegu wcisn¹æ 
peda³ hamulca i przesun¹æ dŸwigniê zmiany 
biegów w kierunku +.

Po zwolnieniu peda³u hamulca samochód 
powoli rusza bez wciskania peda³u 
przyspieszenia.

Mo¿na równie¿ ruszyæ szybciej, zwalniaj¹c 
peda³ hamulca i wciskaj¹c peda³ 
przyspieszenia. 

W trybie automatycznym zmiana biegów 
odbywa siê automatycznie w zale¿noœci od 
warunków jazdy.

tryb rêczny
Rêczna zmiana biegów mo¿liwa jest w trybie 
manualnym. Zmiana z trybu 
automatycznego na rêczny nastêpuje 
poprzez przesuniêcie dŸwigni zmiany biegów 
w kierunku A/M. Aktualny bieg pokazywany 
jest na wyœwietlaczu.

W celu w³¹czenia pierwszego biegu przesun¹æ 
dŸwigniê zmiany biegów w kierunku + lub - : 
na wyœwietlaczu skrzyni biegów zaœwieci 
siê symbol 1.

Przesuwanie dŸwigni zmiany biegów 
w kierunku:

Przy zbyt niskich obrotach silnika nastêpuje 
automatyczna redukcja biegu, nawet w trybie 
manualnym. Zapobiega to „d³awieniu siê” 
silnika.

W przypadku wybrania biegu wy¿szego przy 
zbyt niskiej prêdkoœci lub biegu ni¿szego przy 
zbyt wysokiej prêdkoœci, zmiana biegu nie 
nast¹pi. Zapobiega to pracy silnika na zbyt 
niskich lub zbyt wysokich obrotach.

Poszczególne biegi mo¿na pomijaæ poprzez 
kilkakrotne przesuniêcie dŸwigni w krótkich 
odstêpach czasu.

+ Zmiana biegu na wy¿szy.
- Zmiana biegu na ni¿szy.
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Wybieranie biegu wstecznego
W³¹czaæ tylko po zatrzymaniu pojazdu.

Przy wciœniêtym pedale hamulca przesun¹æ 
dŸwigniê zmiany biegów w kierunku R. W³¹czony 
zostanie bieg wsteczny, a na wyœwietlaczu 
skrzyni biegów pojawi siê litera „R”.

Po zwolnieniu peda³u hamulca samochód 
powoli ruszy. Nale¿y delikatnie przyspieszyæ.

Program zimowy V
W przypadku trudnoœci podczas ruszania 
na œliskiej nawierzchni nacisn¹æ przycisk V. 
Na wyœwietlaczu skrzyni biegów pojawi siê 
symbol V. Przek³adnia prze³¹czy siê w tryb 
automatyczny i samochód ruszy 
z odpowiedniego biegu.

Program zimowy zostaje wy³¹czony poprzez:

z ponowne naciœniêcie przycisku V,
z wy³¹czenie zap³onu.

Jeœli temperatura sprzêg³a bêdzie zbyt 
wysoka, s³yszalny bêdzie przerywany 
dŸwiêkowy sygna³ ostrzegawczy. W takim 
przypadku nale¿y wcisn¹æ peda³ hamulca, 
wybraæ po³o¿enie „N” i w³¹czyæ hamulec 
postojowy, aby sprzêg³o ostyg³o.

Po przejœciu w tryb manualny aktywny 
program zimowy zostanie anulowany.
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Program do jazdy z ³adunkiem
Program jazdy z ³adunkiem mo¿na w³¹czyæ 
zarówno w trybie manualnym, jak 
i automatycznym. W obu przypadkach 
schemat zmiany biegów zostanie 
automatycznie dostosowany do jady 
ze zwiêkszonym ³adunkiem. Nacisn¹æ 
przycisk kg, aby wybraæ program jazdy 
z ³adunkiem. Na wyœwietlaczu skrzyni biegów 
pojawi siê symbol kg. Przek³adnia Easytronic 
zastosuje w³aœciwe schematy zmiany biegów.

Program jazdy z ³adunkiem zostaje 
wy³¹czony poprzez:

z ponowne naciœniêcie przycisku kg,
z wy³¹czenie zap³onu.

Wymuszona redukcja biegów
Wciœniêcie peda³u przyspieszenia 
z pokonaniem punktu oporu: poni¿ej 
okreœlonej prêdkoœci nastêpuje zmiana 
biegu na ni¿szy.
Ca³a energia silnika zostaje wykorzystana 
na przyspieszanie.

Gdy prêdkoœæ obrotowa silnika osi¹gnie górn¹ 
granicê, nastêpuje automatyczna zmiana 
biegu na wy¿szy, nawet w trybie manualnym.

Bez u¿ycia wymuszonej redukcji biegu taka 
automatyczna zmiana biegu na wy¿szy nie 
nastêpuje w trybie manualnym.

Hamowanie silnikiem
Tryb automatyczny: Przy zje¿d¿aniu ze 
wzniesienia przek³adnia Easytronic prze³¹cza 
siê na wy¿sze biegi przy stosunkowo wysokich 
obrotach silnika. Podczas hamowania 
w odpowiednim momencie nastêpuje zmiana 
biegu na ni¿szy. 

Tryb manualny: Aby w pe³ni wykorzystaæ 
efekt hamowania silnikiem przy zje¿d¿aniu 
ze wzniesienia, nale¿y w odpowiednim 
momencie zredukowaæ bieg.
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Zatrzymywanie samochodu
W trybie manualnym lub automatycznym po 
zatrzymaniu pojazdu nastêpuje 
automatyczne w³¹czenie pierwszego biegu 
i sprzêg³a. W trybie R pozostaje w³¹czony bieg 
wsteczny.

W razie koniecznoœci zatrzymania siê 
na wzniesieniu nale¿y bezwzglêdnie 
zaci¹gn¹æ hamulec postojowy lub wcisn¹æ 
peda³ hamulca. Aby zapobiec przegrzaniu 
sprzêg³a, zostanie w³¹czony przerywany 
sygna³ dŸwiêkowy przypominaj¹cy 
o koniecznoœci wciœniêcia peda³u hamulca 
lub zaci¹gniêcia hamulca postojowego.

Przy d³u¿szym postoju, na przyk³ad w korku 
ulicznym, zaleca siê wy³¹czyæ silnik.

Parkowanie
Przed opuszczeniem samochodu:

z zaci¹gn¹æ hamulec postojowy,
z wyj¹æ kluczyk zap³onu.

Ostatnio wybrany bieg (sygnalizowany 
lampk¹ kontroln¹ na wyœwietlaczu skrzyni 
biegów) pozostanie w³¹czony. W pozycji N 
¿aden bieg nie jest w³¹czony.

Po wy³¹czeniu zap³onu przek³adnia Easytronic 
przestaje reagowaæ na ruchy dŸwigni zmiany 
biegów.

Jeœli zap³on nie zostanie wy³¹czony lub 
hamulec postojowy nie zostanie zaci¹gniêty, 
po otwarciu drzwi kierowcy bêdzie mo¿na 
us³yszeæ przerywany sygna³ dŸwiêkowy.

Uwalnianie ugrzêŸniêtego pojazdu
W celu „rozko³ysania” samochodu, który 
ugrz¹z³ w piasku, b³ocie, œniegu lub 
zag³êbieniu terenowym nale¿y lekko 
naciskaj¹c peda³ przyspieszenia przestawiaæ 
dŸwigniê na przemian w po³o¿enie R i A
 (lub + lub -). Utrzymywaæ mo¿liwie niskie 
obroty silnika w celu unikniêcia gwa³townego 
przyspieszenia samochodu przy odzyskaniu 
normalnej przyczepnoœci.

Powy¿sze wskazówki odnosz¹ siê wy³¹cznie 
do konkretnych, wymienionych okolicznoœci.
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Manewrowanie samochodem
Przy manewrowaniu do przodu i ty³u, np. 
podczas parkowania lub wje¿d¿ania do 
gara¿u, mo¿na wykorzystaæ powolny ruch 
samochodu wystêpuj¹cy po zwolnieniu 
peda³u hamulca.

Nie wolno naciskaæ równoczeœnie peda³u 
przyspieszenia i peda³u hamulca.

Jeœli temperatura sprzêg³a bêdzie zbyt 
wysoka, s³yszalny bêdzie przerywany 
dŸwiêkowy sygna³ ostrzegawczy. W takim 
przypadku nale¿y wcisn¹æ peda³ hamulca, 
wybraæ po³o¿enie „N” i w³¹czyæ hamulec 
postojowy, aby sprzêg³o ostyg³o.

Usterka W
W przypadku wyst¹pienia usterki przek³adni 
Easytronic na wyœwietlaczu skrzyni biegów 
zapali siê kontrolka W.

Jazdê mo¿na kontynuowaæ, zachowuj¹c 
ostro¿noœæ i rozwagê. W celu usuniêcia 
przyczyny usterki zwróciæ siê do 

Zintegrowana funkcja autodiagnostyki 
umo¿liwia szybkie usuwanie usterek.

Przerwa w dop³ywie pr¹du
Jeœli akumulator roz³aduje siê w momencie 
gdy w³¹czony jest bieg, nie jest mo¿liwe 
roz³¹czenie sprzêg³a. Samochód jest wówczas 
unieruchomiony.

Silnik mo¿na uruchomiæ, wykorzystuj¹c 
przewody rozruchowe – patrz strona 122. 

Jeœli przyczyn¹ przerwy w dop³ywie pr¹du nie 
jest roz³adowanie akumulatora, nale¿y 
zwróciæ siê do warsztatu.
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Zalecenia eksploatacyjne
Pierwsze 1000 km przebiegu 
Nale¿y jeŸdziæ ze zmienn¹ prêdkoœci¹. 
Nie wciskaæ do oporu peda³u przyspieszenia. 
Unikaæ jazdy na niskich obrotach. 

Odpowiednio zmieniaæ prze³o¿enia skrzyni 
biegów. Na wszystkich biegach wciskaæ peda³ 
przyspieszenia nie g³êbiej ni¿ do 3/4 jego 
skoku. 

Nie przekraczaæ 3/4 dopuszczalnej 
prêdkoœci samochodu. 

Podane informacje dotycz¹ silnika 
i elementów mechanizmu napêdowego, 
np. przek³adni g³ównej.

Nigdy nie jeŸdziæ z wy³¹czonym silnikiem 
Mo¿e nie dzia³aæ wówczas wiele uk³adów 
samochodu (np. wspomaganie uk³adu 
hamulcowego i wspomaganie uk³adu 
kierowniczego). Stwarza to zagro¿enie 
dla samego kierowcy, a tak¿e dla innych 
u¿ytkowników drogi. 

Wspomaganie uk³adu hamulcowego 
Po jednorazowym lub dwukrotnym wciœniêciu 
peda³u hamulca przy wy³¹czonym silniku 
przestaje dzia³aæ wspomaganie uk³adu 
hamulcowego. Skutecznoœæ hamulców nie 
zmniejsza siê, jednak hamowanie wymaga 
u¿ycia znacznie wiêkszej si³y. 

Wspomaganie uk³adu kierowniczego 
Po zatrzymaniu samochodu nie pozostawiaæ 
kierownicy na pe³nej blokadzie, gdy¿ mo¿e 
to spowodowaæ uszkodzenie si³ownika 
wspomagania uk³adu kierowniczego.

Gdy wspomaganie nie dzia³a – np. podczas 
holowania samochodu z wy³¹czonym 
silnikiem – kierowanie samochodem jest 
mo¿liwe, jednak wymaga u¿ycia znacznie 
wiêkszej si³y.

Jazda w terenie górzystym, ci¹gniêcie 
przyczepy 
Wentylator z napêdem elektrycznym: 
Wydajnoœæ ch³odzenia wentylatora nie jest 
uzale¿niona od prêdkoœci obrotowej silnika. 
Z tego wzglêdu, gdy podczas jazdy pod górê 
samochód radzi sobie na wy¿szym biegu, 
nie ma potrzeby zmieniania go na ni¿szy.

Jazda z obci¹¿onym baga¿nikiem 
dachowym 
Nie przekraczaæ dopuszczalnego obci¹¿enia 
dachu. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa baga¿ 
nale¿y roz³o¿yæ równomiernie i zabezpieczyæ 
pasami, aby nie przesuwa³ siê w czasie jazdy. 
Nie przekraczaæ prêdkoœci 120 km/h. Od 
czasu do czasu sprawdziæ, i w razie potrzeby 
poprawiæ, zamocowanie baga¿u. 

Wy³¹czanie silnika 
Jeœli temperatura silnika jest bardzo wysoka, 
np. w wyniku jazdy w terenie górzystym: 
w celu unikniêcia nadmiernej akumulacji 
ciep³a pozostawiæ silnik przez ok. 2 minuty 
na biegu ja³owym.

Po wy³¹czeniu silnika wentylatory ch³odz¹ce 
w komorze silnika mog¹ jeszcze przez pewien 
czas pracowaæ. 

Wersje z silnikiem wyposa¿onym 
w turbosprê¿arkê
Po jeŸdzie z wysokimi prêdkoœciami 
obrotowymi lub z du¿ym obci¹¿eniem 
silnika nale¿y przed wy³¹czeniem silnika 
przez pewien czas jechaæ bez jego 
nadmiernego obci¹¿ania lub przez ok. 
30 sekund pozostawiæ go na biegu ja³owym. 
W przeciwnym wypadku mo¿e dojœæ 
do uszkodzenia turbosprê¿arki.

Mniejsze zu¿ycie paliwa – 
wiêcej przejechanych kilometrów 
Prosimy o przestrzeganie zamieszczonych 
na poprzedniej stronie zaleceñ dotycz¹cych 
docierania silnika oraz podanych 
na nastêpnych stronach wskazówek 
odnoœnie oszczêdzania energii. 

Prawid³owa, poprawna technicznie 
i ekonomiczna jazda zapewni maksymaln¹ 
trwa³oœæ i sprawnoœæ samochodu.
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Odcinanie dop³ywu paliwa
W przypadku hamowania silnikiem, np. 
podczas zje¿d¿ania ze wzniesienia lub po 
wciœniêciu peda³u hamulca, dop³yw paliwa 
do silnika jest automatycznie odcinany. 
Aby nie przerywaæ dzia³ania tej funkcji, 
nie nale¿y wtedy wciskaæ peda³u 
przyspieszenia ani peda³u sprzêg³a.

Obroty silnika 
Silnik powinien pracowaæ na optymalnych 
obrotach w ka¿dych warunkach drogowych. 

Rozgrzewanie silnika 
Silnik powinien rozgrzewaæ siê podczas jazdy, 
a nie na biegu ja³owym. Dopóki silnik nie 
osi¹gnie w³aœciwej temperatury pracy, 
utrzymywaæ umiarkowan¹ prêdkoœæ. 

Po uruchomieniu zimnego silnika przek³adnia 
Easytronic 3 wybiera wy¿sze biegi przy 
stosunkowo wysokich obrotach. Dziêki temu 
katalizator szybko rozgrzewa siê do 
temperatury zapewniaj¹cej maksymaln¹ 
redukcjê emisji szkodliwych substancji.

W³aœciwy dobór biegu 
Na biegu ja³owym oraz w czasie jazdy 
na ni¿szych biegach silnik nie powinien 
pracowaæ na wysokich obrotach. Zbyt 
wysokie obroty na poszczególnych 
prze³o¿eniach czy zakresach jazdy oraz 
czêste zatrzymywanie siê i ruszanie 
wp³ywaj¹ na szybsze zu¿ycie silnika 
i zwiêkszaj¹ zu¿ycie paliwa.

Redukcja biegu 
W razie spadku prêdkoœci zmieniæ bieg 
na ni¿szy, staraj¹c siê nie dopuœciæ do 
poœlizgu sprzêg³a przy wysokich obrotach 
silnika. Jest to szczególnie istotne przy jeŸdzie 
pod górê.

Pos³ugiwanie siê sprzêg³em 3
Peda³ sprzêg³a nale¿y zawsze wciskaæ do 
koñca. Powoduje to sprawniejsz¹ zmianê 
biegów oraz zapobiega uszkodzeniu skrzyni 
biegów. Nie umieszczaæ dywaników pod 
peda³ami. 

Podczas jazdy nie opieraæ stopy na pedale 
sprzêg³a, gdy¿ prowadzi to do szybszego 
zu¿ycia tarczy sprzêg³a. 

Peda³y
W miejscu, gdzie spoczywaj¹ stopy, nie 
umieszczaæ ¿adnych przedmiotów, 
które mog³yby wœlizgn¹æ siê pod peda³y 
i ograniczyæ ich skok.

Aby nie ograniczyæ skoku peda³ów, 
nie umieszczaæ pod nimi dywaników.

Oszczêdzanie akumulatora podczas jazdy 
Podczas jazdy z nisk¹ prêdkoœci¹, a tak¿e po 
zatrzymaniu samochodu, np. w warunkach 
gêstego ruchu miejskiego, nale¿y w miarê 
mo¿liwoœci wy³¹czyæ zbêdne urz¹dzenia 
elektryczne (ogrzewanie tylnej szyby, 
dodatkowe reflektory itp.). 

Podczas uruchamiania silnika wcisn¹æ peda³ 
sprzêg³a w celu wyeliminowania oporu skrzyni 
biegów oraz zmniejszenia obci¹¿enia silnika 
rozrusznika i akumulatora. 
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Oszczêdzanie paliwa, 
ochrona œrodowiska
Technologia przysz³oœci
W fazie projektowania oraz w procesie 
produkcji samochodu Opel zastosowano 
materia³y nieszkodliwe dla œrodowiska, 
w znacznym stopniu nadaj¹ce siê do 
powtórnego przetworzenia. Równie¿ 
zastosowana technologia produkcji jest 
przyjazna dla œrodowiska. 

Odpady produkcyjne poddawane s¹ 
recyklingowi, a odzyskane materia³y 
ponownie wykorzystywane. Zmniejszenie 
iloœci zu¿ywanej wody oraz energii przyczynia 
siê do oszczêdzania zasobów naturalnych.

Nowoczesna konstrukcja samochodu oznacza 
tak¿e ³atwoœæ jego demonta¿u oraz 
posegregowania poszczególnych rodzajów 
materia³ów w celu ponownego wykorzystania. 

Do produkcji nie u¿yto surowców takich jak 
azbest czy kadm. W uk³adzie klimatyzacji 3 
zastosowano czynnik ch³odniczy 
niezawieraj¹cy freonu. 

Wykorzystano nowoczesne techniki 
lakiernicze, w których jako rozcieñczalnik 
stosuje siê wodê.

Z³omowanie samochodu 
Informacje na temat z³omowania oraz 
recyklingu samochodu mo¿na znaleŸæ 
w Internecie na stronie www.opel.com.

Styl jazdy przyjazny dla œrodowiska
z Konsekwencj¹ nieekonomicznej jazdy jest 

du¿e zu¿ycie paliwa oraz wysoki poziom 
ha³asu i emisji spalin.

z Dlatego nale¿y przestrzegaæ zasady: 
„Mniejsze zu¿ycie paliwa = wiêcej 
przejechanych kilometrów”.

z Ekonomiczna jazda przyczynia siê 
równie¿ do spadku poziomu ha³asu oraz 
zmniejszenia emisji spalin. Taki styl jazdy 
jest op³acalny i pozytywnie wp³ywa 
na otoczenie.

Zu¿ycie paliwa zale¿y w du¿ej mierze od stylu 
jazdy kierowcy. Poni¿sze wskazówki pomog¹ 
utrzymaæ zu¿ycie paliwa na optymalnym 
poziomie. 

Podczas tankowania samochodu warto 
skontrolowaæ zu¿ycie paliwa. Dziêki temu 
³atwo i szybko mo¿na wykryæ ewentualne 
nieprawid³owoœci, powoduj¹ce nadmierne 
zu¿ycie paliwa. 

Rozgrzewanie silnika 
z Jazda z ca³kowicie otwart¹ przepustnic¹ 

oraz praca nie rozgrzanego silnika 
na biegu ja³owym przyspieszaj¹ jego 
zu¿ycie, a tak¿e zwiêkszaj¹ zu¿ycie 
paliwa, poziom emisji spalin, zawartoœæ 
szkodliwych substancji w gazach 
spalinowych oraz poziom ha³asu. 

z Ruszaæ zaraz po uruchomieniu silnika. 
Do czasu rozgrzania silnika utrzymywaæ 
umiarkowane obroty. 

Równomierna prêdkoœæ 
z Nierównomierna jazda powoduje znaczne 

zwiêkszenie zu¿ycia paliwa, emisji spalin 
i zawartoœci szkodliwych substancji 
w gazach spalinowych. 

z Unikaæ niepotrzebnego przyspieszania 
i hamowania. JeŸdziæ z równomiern¹ 
prêdkoœci¹. 

W miarê mo¿liwoœci planowaæ jazdê 
i unikaæ czêstego zatrzymywania siê 
i ruszania, np. na skrzy¿owaniach czy 
w korkach ulicznych. Wybieraæ ³atwo 
przejezdne trasy. 

Bieg ja³owy 
z Silnik zu¿ywa paliwo równie¿ na biegu 

ja³owym. 

z W przypadku postoju d³u¿szego ni¿ 
jedna minuta silnik op³aca siê wy³¹czyæ. 
Piêæ minut pracy silnika na biegu ja³owym 
odpowiada w przybli¿eniu jednemu 
kilometrowi jazdy.
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Odcinanie dop³ywu paliwa
z W przypadku hamowania silnikiem, np. 

podczas zje¿d¿ania ze wzniesienia lub po 
wciœniêciu peda³u hamulca, dop³yw paliwa 
do silnika jest automatycznie odcinany – 
patrz strona 97.

z Aby nie przerywaæ dzia³ania tej funkcji, nie 
nale¿y wtedy wciskaæ peda³u 
przyspieszenia ani peda³u sprzêg³a. 

W³aœciwy dobór biegu 
z Jazda na zbyt wysokich obrotach silnika 

wp³ywa na jego szybsze zu¿ycie i zwiêksza 
zu¿ycie paliwa. 

z Nie obci¹¿aæ nadmiernie silnika. Unikaæ 
jazdy na wysokich obrotach.

Kierowanie siê wskazaniami obrotomierza 
pomaga oszczêdzaæ paliwo. W miarê 
mo¿liwoœci utrzymywaæ niskie obroty silnika 
na ka¿dym biegu i sta³¹ prêdkoœæ jazdy. 
JeŸdziæ na jak najwy¿szym biegu, mo¿liwie 
szybko zmieniaj¹c go z biegu ni¿szego. 
Nie redukowaæ biegu przedwczeœnie. 

Jazda z du¿¹ prêdkoœci¹ 
z Im wy¿sza prêdkoœæ jazdy, tym wiêksze 

zu¿ycie paliwa i wiêkszy poziom ha³asu. 
Podczas jazdy z pe³nym otwarciem 
przepustnicy znacznie podnosi siê zu¿ycie 
paliwa, poziom ha³asu oraz emisja spalin. 

z Nawet lekkie cofniêcie peda³u 
przyspieszenia pozwala zaoszczêdziæ 
sporo paliwa, bez odczuwalnego 
zmniejszenia prêdkoœci. 

Nie przekraczaj¹c 3/4 maksymalnej 
prêdkoœci samochodu mo¿na zaoszczêdziæ 
do 50% paliwa, bez wiêkszego wp³ywu 
na czas podró¿y.

Ciœnienie powietrza w oponach 
z Zbyt niskie ciœnienie w ogumieniu, 

powoduj¹ce zwiêkszone opory toczenia, 
przyczynia siê do zwiêkszenia kosztów 
eksploatacji samochodu na dwa sposoby: 
zwiêksza siê zu¿ycie paliwa oraz szybciej 
zu¿ywaj¹ siê opony. 

z Zaleca siê regularne kontrolowanie 
ciœnienia (co 14 dni). 

Odbiorniki energii elektrycznej 
z Pobór mocy przez urz¹dzenia elektryczne 

zwiêksza zu¿ycie paliwa. 

z W miarê mo¿liwoœci wy³¹czyæ wszystkie 
urz¹dzenia dodatkowo pobieraj¹ce pr¹d 
(np. uk³ad klimatyzacji 3 czy ogrzewanie 
szyby tylnej 3). 

Baga¿nik dachowy 3
z Baga¿nik dachowy mo¿e zwiêkszyæ zu¿ycie 

paliwa o ok. 1 l/100km ze wzglêdu na opór 
powietrza. 

z Nale¿y je zdemontowaæ, jeœli nie bêd¹ 
u¿ywane.

 Naprawa i przegl¹dy 
z Nieprawid³owo wykonane naprawy, 

regulacje oraz czynnoœci obs³ugi okresowej 
mog¹ spowodowaæ wzrost zu¿ycia paliwa. 
Nie wolno samodzielnie wykonywaæ prac 
zwi¹zanych z napraw¹ silnika. 

Sposób pozbywania siê odpadów mo¿e byæ 
niezgodny z przepisami o ochronie 
œrodowiska.

Niektóre czêœci nie podlegaj¹ recyklingowi.

Kontakt z niektórymi materia³ami 
eksploatacyjnymi mo¿e stwarzaæ 
zagro¿enie dla zdrowia.

z Naprawy i czynnoœci obs³ugi okresowej 
nale¿y powierzaæ centrum Opel Partner. 

Trudne warunki eksploatacyjne
z Strome podjazdy, ostre zakrêty, z³y stan 

nawierzchni i warunki zimowe powoduj¹ 
wzrost zu¿ycia paliwa. 

Zu¿ycie paliwa znacznie wzrasta w ruchu 
miejskim i przy niskich temperaturach, 
zw³aszcza w przypadku krótkich 
przejazdów, kiedy silnik nie osi¹ga 
normalnej temperatury pracy. 

z Przestrzeganie równie¿ w takich warunkach 
wymienionych powy¿ej zaleceñ pozwoli 
utrzymaæ zu¿ycie paliwa w optymalnych 
granicach.
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Paliwo, tankowanie
Zu¿ycie paliwa 
Wyposa¿enie dodatkowe (np. szerokie opony, 
klimatyzacja, hak holowniczy) zwiêksza masê 
w³asn¹, a w niektórych przypadkach równie¿ 
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ pojazdu. 
Skutkiem tego mo¿e byæ wzrost zu¿ycia 
paliwa i obni¿enie maksymalnej prêdkoœci. 

W nowym samochodzie przez pierwsze 
kilka tysiêcy kilometrów przebiegu 
wystêpuje zwiêkszone tarcie elementów 
silnika i skrzyni biegów. Ma to wp³yw 
na zwiêkszenie zu¿ycia paliwa.

Paliwo do silników benzynowych 
Dostêpne na stacjach benzynowych wysokiej 
jakoœci paliwo o zawartoœci etanolu poni¿ej 
5%, zgodne z norm¹ DIN EN 228 (katalizator 
– patrz strona 103, liczby oktanowe – patrz 
strona 164). Jakoœæ paliwa ma decyduj¹ce 
znaczenie dla mocy, prawid³owej pracy 
i trwa³oœci silnika. Istotn¹ rolê spe³niaj¹ przy 
tym ró¿ne dodatki zawarte w paliwie. 
W zwi¹zku z tym nale¿y stosowaæ wy³¹cznie 
paliwo wysokiej jakoœci, zawieraj¹ce 
odpowiednie dodatki.

Paliwa o zawartoœci etanolu powy¿ej 5% nie s¹ 
zgodne z norm¹ DIN EN 228 i nie wolno ich 
u¿ywaæ, chyba ¿e u¿ycie takiego paliwa 
przewiduje konstrukcja i homologacja danego 
pojazdu.

Paliwo o zbyt niskiej liczbie oktanowej mo¿e 
powodowaæ spalanie stukowe. Firma Opel nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za wynikaj¹ce 
z tego powodu uszkodzenia. 

Paliwo o wy¿szej ni¿ zalecana liczbie 
oktanowej mo¿na stosowaæ bez ograniczeñ. 

Koñcówka wê¿a dystrybutora z etylin¹ 
(benzyn¹ zawieraj¹c¹ o³ów) nie mieœci siê 
w otworze wlewowym samochodów 
zasilanych benzyn¹ bezo³owiow¹. 

K¹t wyprzedzenia zap³onu automatycznie 
dostosowuje siê do gatunku stosowanego 
paliwa (liczby oktanowej) – patrz strona 164. 

Ekonomiczn¹ jazdê zapewnia paliwo o liczbie 
oktanowej 95.

Paliwo do silników wysokoprê¿nych 
Do silników wysokoprê¿nych nale¿y stosowaæ 
dostêpny na stacjach benzynowych olej 
napêdowy spe³niaj¹cy wymagania normy 
DIN EN 590. Do tego celu absolutnie nie 
nadaj¹ siê oleje do silników okrêtowych, 
oleje opa³owe, a tak¿e oleje napêdowe 
w ca³oœci lub czêœciowo na bazie roœlinnej, 
takie jak olej rzepakowy, biopaliwa i wodne 
emulsje olejów napêdowych. 

P³ynnoœæ oleju napêdowego i jego podatnoœæ 
na filtrowanie s¹ uzale¿nione od temperatury 
zewnêtrznej. 

Dlatego w miesi¹cach zimowych dostêpne 
jest paliwo o lepszych w³aœciwoœciach 
niskotemperaturowych. Zimowy olej 
napêdowy nale¿y zatankowaæ przed 
nastaniem mrozów. 

Stosowanie zimowego oleju napêdowego 
o gwarantowanych przez producenta 
w³aœciwoœciach niskotemperaturowych, 
wraz z podgrzewanym w zale¿noœci od 
temperatury zewnêtrznej filtrem paliwa, 
eliminuje potrzebê stosowania jakichkolwiek 
dodatków. 

Paliwa do silników wysokoprê¿nych (oleju 
napêdowego) nie wolno mieszaæ z benzyn¹.
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 Uzupe³nianie paliwa

Otwór wlewu paliwa z korkiem bagnetowym 
znajduje siê po lewej stronie samochodu. 

Klapka wlewu paliwa jest blokowana 3 wraz 
z drzwiami samochodu – patrz strona 21.

Odblokowanie klapki wlewu paliwa 3: 
w³o¿yæ kluczyk i obróciæ w lewo. 

Zbiornik paliwa posiada zabezpieczenie 
chroni¹ce go przed przepe³nieniem. 

Poprawnoœæ tankowania zale¿y w du¿ej 
mierze od prawid³owego dzia³ania 
dystrybutora paliwa:

z W³o¿yæ koñcówkê wê¿a dystrybutora 
do oporu i w³¹czyæ dozowanie paliwa. 

z Po pierwszym automatycznym odciêciu 
dozowania paliwa zakoñczyæ tankowanie. 

Za³o¿yæ korek i przekrêciæ do oporu w prawo. 

Natychmiast wytrzeæ wszelkie œlady 
rozlanego paliwa.

9 Ostrze¿enie

Podczas tankowania nale¿y zachowaæ 
szczególn¹ ostro¿noœæ. 

Przed rozpoczêciem tankowania nale¿y 
wy³¹czyæ silnik i zewnêtrzne urz¹dzenia 
grzewcze z komorami spalania (oznaczone 
naklejk¹ na klapce wlewu paliwa). Nale¿y 
równie¿ wy³¹czyæ telefony komórkowe. 

Paliwo jest materia³em ³atwopalnym 
i wybuchowym. Z tego wzglêdu podczas 
tankowania zachowaæ ostro¿noœæ i nie 
u¿ywaæ otwartego ognia. Nie paliæ! 
Podobne œrodki ostro¿noœci obowi¹zuj¹ 
w przypadku wyczucia charakterystycznego 
zapachu oparów paliwa. Jeœli 
w samochodzie czuæ zapach paliwa, nale¿y 
bezzw³ocznie zwróciæ siê do warsztatu 
w celu usuniêcia przyczyny usterki.
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W przypadku przerwy w dop³ywie pr¹du 
klapka wlewu paliwa nie zostanie 
odblokowana wraz z centralnym zamkiem 3. 
Nale¿y odblokowaæ klapkê rêcznie.

Otwieranie
z Przesun¹æ fotel kierowcy, aby uzyskaæ 

dostêp do os³ony mechanizmu 
zwalniaj¹cego.

z Zdj¹æ os³onê i przesun¹æ pas 
bezpieczeñstwa w jedn¹ stronê.

z Podnieœæ uchwyt zwalniaj¹cy, 
aby odblokowaæ klapkê wlewu paliwa.

Zamykanie
z Zamkn¹æ klapkê wlewu paliwa i opuœciæ 

uchwyt zwalniaj¹cy, aby zablokowaæ 
klapkê.

z Zamocowaæ os³onê.

Jeœli przyczyn¹ przerwy w dop³ywie pr¹du 
nie jest roz³adowanie akumulatora, nale¿y 
zwróciæ siê do warsztatu.
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Katalizator i emisja spalin
Katalizator do silników benzynowych
Benzyna z zawartoœci¹ o³owiu (etylina) 
powoduje trwa³e uszkodzenie katalizatora 
i elementów uk³adu elektronicznego silnika.

W samochodach wyposa¿onych w katalizator 
otwór wlewu paliwa jest zwê¿ony, co 
uniemo¿liwia w³o¿enie do niego koñcówki 
wê¿a dystrybutora benzyny o³owiowej.

Nieprzestrzeganie poni¿szych wskazówek 
mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia 
katalizatora lub samochodu:

z W razie przerw w zap³onie, nierównomiernej 
pracy silnika po rozruchu na zimno, 
wyraŸnego spadku mocy silnika i innych 
nietypowych objawów wskazuj¹cych 
na usterkê w uk³adzie zap³onowym nale¿y 
jak najszybciej zwróciæ siê do warsztatu. 
W razie potrzeby przez pewien czas 
jechaæ z ni¿sz¹ prêdkoœci¹ i przy ni¿szych 
obrotach.

z Jeœli do katalizatora dostanie siê niespalone 
paliwo, mo¿e dojœæ do jego przegrzania 
i trwa³ego uszkodzenia.

W zwi¹zku z tym nale¿y unikaæ czêstego 
rozruchu zimnego silnika, niepotrzebnego 
przed³u¿ania pracy rozrusznika podczas 
uruchamiania silnika, ca³kowitego 
wyczerpania zapasu paliwa w zbiorniku 
(przerwy w dop³ywie paliwa prowadz¹ 
do przegrzania katalizatora) oraz 
uruchamiania silnika przez pchanie 
lub holowanie samochodu.

z Gdy zacznie migaæ kontrolka Z uk³adu 
kontroli emisji spalin, nale¿y zdj¹æ stopê 
z peda³u przyspieszenia i odczekaæ, a¿ 
kontrolka przestanie migaæ i zacznie 
œwieciæ w sposób ci¹g³y. W celu usuniêcia 
usterki zwróciæ siê do Lampka kontrolna 
uk³adu kontroli emisji toksycznych 
sk³adników spalin Z – patrz strony 61, 104.

Katalizator do silników wysokoprê¿nych
Nieprzestrzeganie poni¿szych wskazówek 
mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia 
katalizatora lub samochodu:

z W razie nierównomiernej pracy silnika, 
wyraŸnego spadku jego mocy i innych 
nietypowych objawów nale¿y jak 
najszybciej zwróciæ siê do warsztatu. 
Kontynuowanie jazdy jest dozwolone 
przez krótki okres czasu, na niskich 
obrotach silnika. 
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Kontrola emisji spalin 
Dziêki zaawansowanym rozwi¹zaniom 
konstrukcyjnym, g³ównie w zakresie uk³adu 
wtryskowego, zawartoœæ szkodliwych 
substancji w spalinach, np. tlenku wêgla (CO), 
wêglowodorów (HC) i tlenków azotu (NOx) 
zosta³a ograniczona do minimum.

Lampka kontrolna uk³adu kontroli 
emisji spalin Z
Lampka zapala siê po w³¹czeniu zap³onu 
i œwieci siê podczas uruchamiania silnika. 
Gaœnie wkrótce potem, jak silnik zacznie 
pracowaæ. 

Zapalenie siê lampki podczas pracy silnika 
sygnalizuje usterkê w uk³adzie kontroli emisji 
spalin. Wi¹¿e siê to z mo¿liwoœci¹ 
przekroczenia dopuszczalnych norm emisji 
spalin. Niezw³ocznie zwróciæ siê do warsztatu.

Lampka kontrolna A uk³adu 
elektronicznego silnika 
Lampka œwieci siê przez kilka sekund 
po w³¹czeniu zap³onu. 

Jeœli zaœwieci siê przy pracuj¹cym silniku, 
wyst¹pi³a usterka w uk³adzie elektronicznym 
silnika. Uk³ad elektroniczny prze³¹cza siê 
w tryb awaryjny, umo¿liwiaj¹cy 
kontynuowanie jazdy. W trybie takim mo¿e 
jednak wzrosn¹æ zu¿ycie paliwa, a osi¹gi 
samochodu mog¹ ulec pogorszeniu. 
W niektórych przypadkach usterkê mo¿na 
usun¹æ poprzez wy³¹czenie i ponowne 
uruchomienie silnika. Jeœli lampka ponownie 
zaœwieci siê przy uruchomionym silniku, nale¿y 
zwróciæ siê do warsztatu w celu usuniêcia 
przyczyny usterki.
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Filtr cz¹stek sta³ych w silniku 
wysokoprê¿nym 3
Filtr ten usuwa szkodliwe cz¹stki sta³e ze 
spalin. Wyposa¿ony jest w funkcjê 
automatycznego czyszczenia (regeneracji), 
która uaktywnia siê samoczynnie podczas 
jazdy. Czyszczenie odbywa siê poprzez 
spalanie wychwyconych cz¹stek sadzy 
w wysokiej temperaturze. W trakcie 
czyszczenia mo¿e wzrosn¹æ zu¿ycie paliwa, 
a z uk³adu wydechowego mo¿e siê 
wydobywaæ nietypowy zapach. Czyszczeniu 
filtra mo¿e tak¿e towarzyszyæ praca 
wentylatora ch³odz¹cego silnik.

Gdy na desce rozdzielczej zaœwieci 
siê kontrolka 8, wymagana jest 
interwencja kierowcy1).

Przeprowadzanie regeneracji2)

Gdy silnik pracuje w normalnej temperaturze 
roboczej, utrzymywaæ œredni¹ prêdkoœæ ok. 
60 km/h, a¿ zgaœnie kontrolka 8 . 
W niektórych przypadkach mo¿e to trwaæ 
nawet 20 minut.

Niemo¿noœæ osi¹gniêcia takich prêdkoœci lub 
przerwanie jazdy mo¿e uniemo¿liwiæ 
przeprowadzenie regeneracji. Ca³y proces 
trzeba bêdzie rozpocz¹æ jeszcze raz.

Jeœli kontrolka 8 lub gdy kontrolka 8 œwieci 
jednoczeœnie z kontrolk¹ A, zwróciæ siê do 
warsztatu w celu usuniêcia przyczyny usterki.

1) Podczas regeneracji z uk³ady wydechowego 
mo¿e wydobywaæ siê bia³y dym, co nie ma 
szkodliwego wp³ywu na pojazd.

9 Ostrze¿enie

Przed przyst¹pieniem do regeneracji filtra 
cz¹stek sta³ych upewniæ siê, ¿e warunki 
drogowe pozwol¹ na bezpieczn¹ jazdê 
z prêdkoœci¹ ponad 60 km/h przez 20 minut.

2) Jeœli pozwalaj¹ na to dopuszczalne prêdkoœci 
i warunki ruchu.
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WskaŸnik zu¿ycia oleju silnikowego 3 
Jeœli kontrolka A œwieci, a symbol F ca³y czas 
miga na wyœwietlaczu, nast¹pi³o utlenienie 
oleju silnikowego. 

Jeœli dojdzie do rozcieñczenia oleju, kontrolka 
A bêdzie œwieciæ wraz z kontrolk¹ E. W obu 
przypadkach nale¿y wymieniæ olej silnikowy 
oraz filtr oleju i wyzerowaæ wskaŸnik zu¿ycia 
oleju silnikowego.

Nale¿y jak najszybciej umówiæ siê 
na wykonanie prac w warsztacie.

Zerowanie wskaŸnika zu¿ycia oleju 
silnikowego:
Po wymianie oleju silnikowego i filtra oleju 
wymagane jest wyzerowanie wskaŸnika 
zu¿ycia oleju silnikowego. Dziêki temu bêdzie 
wiadomo, kiedy trzeba bêdzie ponownie 
wymieniæ olej i filtr.

W celu wyzerowania wskaŸnika zu¿ycia 
oleju silnikowego:
Tê procedurê nale¿y przeprowadziæ w ci¹gu 
100 sekund od w³¹czenia zap³onu.

1. W³¹czyæ zap³on, ale nie uruchamiaæ silnika.

2. Wcisn¹æ peda³ przyspieszenia do oporu 
i przytrzymaæ go w tym po³o¿eniu. 

3. Trzykrotnie wcisn¹æ peda³ hamulca.

4. Zwolniæ peda³y przyspieszenia i hamulca, 
a nastêpnie odczekaæ 10 sekund (przy 
w³¹czonym zap³onie). Na wyœwietlaczu 
skrzyni biegów gaœnie lampka kontrolna F.

5. Wy³¹czyæ i szybko ponownie w³¹czyæ 
zap³on, tj. w ci¹gu 3 sekund.

Jeœli kontrolka F nie znika z wyœwietlacza 
skrzyni biegów, przed powtórzeniem 
procedury przejechaæ minimum 15 km, 
a nastêpnie wy³¹czyæ zap³on na co 
najmniej 1 minutê.

Dalsze informacje – patrz strona 67.

Gazy spalinowe 

W czasie pierwszej jazdy samochodu 
odparowuje wosk i olej pokrywaj¹cy elementy 
uk³adu wydechowego. Wydzielaj¹ siê przy 
tym opary, które nie powinny byæ wdychane. 
Najlepiej, gdy wosk i olej odparuj¹ na wolnym 
powietrzu.

9 Ostrze¿enie

Gazy spalinowe zawieraj¹ truj¹cy tlenek 
wêgla, który jest bezbarwny i bezwonny. Jego 
wdychanie stanowi zagro¿enie dla ¿ycia. 

W razie stwierdzenia przedostawania siê 
spalin do wnêtrza samochodu nale¿y 
natychmiast otworzyæ okna i zwróciæ siê
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Obs³uga okresowa
Przegl¹dy okresowe wykonywaæ zgodnie 
z harmonogramem okreœlonym przez firmê 
Opel Partner. Centra Opel Partner dysponuj¹ 
odpowiednim sprzêtem i wyszkolonym 
personelem. Elektroniczne systemy 
diagnostyczne umo¿liwiaj¹ szybkie usuniêcie 
usterki i dokonanie niezbêdnych regulacji 
uk³adów elektronicznych. Uzyskuje siê 
w ten sposób gwarancjê prawid³owego 
funkcjonowania wszystkich elementów uk³adu 
elektrycznego, wtryskowego i zap³onowego, 
co zapewnia minimalny poziom emisji 
szkodliwych substancji i maksymaln¹ 
trwa³oœæ katalizatora.

W ten sposób u¿ytkownik samochodu 
w du¿ej mierze przyczynia siê do zachowania 
czystoœci powietrza i nie ³amie przepisów 
dotycz¹cych emisji spalin.

Kontrola oraz regulacja uk³adu wtryskowego 
i zap³onowego jest elementem przegl¹du 
okresowego. Dlatego wszystkie przegl¹dy 
okresowe nale¿y wykonywaæ w terminach 
podanych w rozdziale „Serwis i obs³uga 
okresowa” na stronie 154.

Uk³ady poprawiaj¹ce 
bezpieczeñstwo podczas jazdy 
Uk³ad stabilizacji toru jazdy (ESP®Plus) 3
Uk³ad ESP®Plus poprawia w razie koniecznoœci 
stabilnoœæ pojazdu, niezale¿nie od rodzaju 
nawierzchni i przyczepnoœci kó³. Realizuje on 
równie¿ funkcje uk³adu kontroli trakcji (TC).

Uk³ad stale kontroluje ruch samochodu. Gdy 
tylko ko³a strac¹ przyczepnoœæ lub samochód 
zacznie wpadaæ w poœlizg (podsterownoœæ, 
nadsterownoœæ), uk³ad natychmiast redukuje 
moc silnika (s³yszalna zmiana odg³osu pracy 
silnika) i odpowiednio przyhamowuje 
poszczególne ko³a. Dziêki temu samochód 
uzyskuje lepsz¹ stabilnoœæ na œliskiej 
nawierzchni.

Uk³ad ESP®Plus jest gotowy do pracy zaraz 
po w³¹czeniu zap³onu, gdy zgaœnie lampka 
kontrolna v.

Zadzia³anie uk³adu ESP®Plus jest 
sygnalizowane miganiem lampki v. 

W sytuacji krytycznej uk³ad ESP®Plus nie 
dopuszcza do poœlizgu i utraty panowania 
nad samochodem, sygnalizuj¹c jednoczeœnie 
koniecznoœæ dostosowania prêdkoœci do 
warunków panuj¹cych na drodze.

9 Ostrze¿enie

Œwiadomoœæ posiadania zaawansowanych 
uk³adów zabezpieczaj¹cych nie powinna 
sk³aniaæ do brawury za kierownic¹. 

Bezpieczeñstwo na drodze zapewnia tylko 
rozs¹dna i odpowiedzialna jazda. 
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Lampka kontrolna v 
Lampka œwieci w kolorze ¿ó³tym siê przez kilka 
sekund po w³¹czeniu zap³onu. Gdy zgaœnie, 
uk³ad jest gotowy do pracy.

Lampka miga podczas jazdy:
Uk³ad stabilizacji toru jazdy zadzia³a³. 
Mo¿e nast¹piæ redukcja mocy silnika 
(s³yszalna zmiana odg³osu pracy silnika) 
i lekkie wyhamowanie samochodu.

Lampka œwieci siê podczas jazdy: 
Jeœli kontrolka v œwieci razem z kontrolk¹ A, 
dosz³o do usterki w uk³adzie. Jazdê mo¿na 
kontynuowaæ. W zale¿noœci od stanu 
nawierzchni mo¿e dojœæ do utraty 
przyczepnoœci. 

Nale¿y usun¹æ przyczynê usterki. 
Zintegrowana funkcja autodiagnostyki 
umo¿liwia szybkie usuwanie usterek.

Wy³¹czanie 
Uk³ad kontroli trakcji i uk³ad ESP®Plus mo¿na 
wy³¹czyæ, naciskaj¹c przycisk v. 

Po wy³¹czeniu uk³adu zaœwieci siê kontrolka v 
na desce rozdzielczej. 

W celu ponownego w³¹czenia funkcji nale¿y 
ponownie nacisn¹æ przycisk v lub wy³¹czyæ 
i w³¹czyæ zap³on. 

Gdy pojazd osi¹gnie prêdkoœæ 50 km/h, 
dzia³anie uk³adu kontroli trakcji i uk³adu 
ESP®Plus zostanie automatycznie 
przywrócone.
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Pilot parkowania 3
Pilot parkowania u³atwia zaparkowanie 
samochodu ty³em, mierz¹c odleg³oœæ 
pomiêdzy ty³em samochodu a przeszkod¹ 
przy wykorzystaniu zjawiska odbicia fal 
ultradŸwiêkowych oraz emituj¹c odpowiedni 
sygna³ dŸwiêkowy w kabinie. 

Uk³ad mierzy odleg³oœæ za pomoc¹ czujników 
w tylnym zderzaku.

Pilot parkowania w³¹cza siê automatycznie 
przy w³¹czonym zap³onie po wybraniu biegu 
wstecznego. Stan gotowoœci potwierdzany 
jest krótkim sygna³em dŸwiêkowym.

Gdy pojazd podczas cofania zbli¿a siê powoli 
do przeszkody, w kabinie s³yszalny jest 
przerywany sygna³ dŸwiêkowy. 

Im mniejsza odleg³oœæ od przeszkody, tym 
krótsze odstêpy miêdzy kolejnymi sygna³ami. 
Gdy odleg³oœæ od przeszkody wynosi mniej 
ni¿ 25 cm, generowany jest sygna³ ci¹g³y.

Uk³ad mierzy odleg³oœæ za pomoc¹ czujników 
w tylnym zderzaku. 

Prawid³owe dzia³anie czujników i dok³adnoœæ 
odbieranych informacji mo¿na 
zagwarantowaæ tylko gdy czujniki s¹ 
nieuszkodzone oraz wolne od zabrudzeñ, 
œniegu czy lodu.

Usterka
Jeœli zostanie wykryta usterka, po wybraniu 
biegu wstecznego przez 5 sekund bêdzie 
generowany ci¹g³y sygna³ dŸwiêkowy.

Uk³ad mo¿na wy³¹czyæ na sta³e 
lub na pewien czas.

Wy³¹czanie na pewien czas
Po w³¹czeniu zap³onu i wybraniu biegu 
wstecznego nacisn¹æ przycisk E na desce 
rozdzielczej. Uk³ad zostanie czasowo wy³¹czony.

Po wybraniu biegu wstecznego nie bêdzie 
s³ychaæ ¿adnego sygna³u dŸwiêkowego, 
co oznacza wy³¹czenie uk³adu.

W celu ponownego w³¹czenia funkcji nale¿y 
ponownie nacisn¹æ przycisk E lub wy³¹czyæ 
i w³¹czyæ zap³on.

9 Ostrze¿enie

W pewnych sytuacjach wielokrotne odbicia 
fal dŸwiêkowych oraz zewnêtrzne Ÿród³a 
dŸwiêku mog¹ uniemo¿liwiæ prawid³owe 
wykrycie przeszkody. Dlatego podczas 
cofania nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ, nawet 
pomimo funkcjonowania pilota parkowania. 
Dotyczy to zw³aszcza sytuacji, gdy 
w pobli¿u znajduj¹ siê piesi.
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Wy³¹czanie na sta³e
Po w³¹czeniu zap³onu i wybraniu biegu 
wstecznego nacisn¹æ i przytrzymaæ przez ok. 
3 sekundy przycisk E na desce rozdzielczej. 

Uk³ad zostanie wy³¹czony i nie bêdzie dzia³a³. 
Po wybraniu biegu wstecznego nie bêdzie 
s³ychaæ ¿adnego sygna³u dŸwiêkowego.

Uruchamianie uk³adu po wy³¹czeniu na sta³e: 
Ponownie nacisn¹æ przycisk E i przytrzymaæ 
przez ok. 3 sekundy. Przy kolejnym wybraniu 
biegu wstecznego pilot parkowania bêdzie 
dzia³aæ.

W przypadku usterki pilota parkowania 
zwróciæ siê do warsztatu.

W przypadku koniecznoœci odholowania 
pojazdu zwróciæ siê do centrum Opel Partner.

Uk³ad hamulcowy
Sprawnoœæ hamulców jest wa¿nym elementem 
bezpieczeñstwa na drodze. 

Przez pierwsze 200 km po zamontowaniu 
nowych ok³adzin ciernych do hamulców 
tarczowych nale¿y unikaæ gwa³townego 
hamowania, co pozwoli d³u¿ej zachowaæ 
ich wysok¹ skutecznoœæ. 

Stopieñ zu¿ycia ok³adzin ciernych nie mo¿e 
przekroczyæ okreœlonej wartoœci. Dlatego 
regularne przegl¹dy okreœlone w rozdziale 
„Serwis i obs³uga okresowa” na stronie 154 
s¹ nieodzownym warunkiem zapewnienia 
bezpieczeñstwa jazdy.

Stosowanie sprawdzonych i zatwierdzonych 
ok³adzin zapewnia uzyskanie najlepszej 
skutecznoœci hamowania.

Ok³adziny zu¿yte do minimum wydaj¹ ha³as. 
Kontynuowanie jazdy jest mo¿liwe, jednak 
ok³adziny powinny zostaæ niezw³ocznie 
wymienione. W celu wymiany ok³adzin nale¿y 
skorzystaæ z pomocy warsztatu.

Hamulec zasadniczy 
Uk³ad hamulcowy sk³ada siê z dwóch 
niezale¿nych obwodów. W razie awarii 
jednego z nich samochód mo¿na wyhamowaæ 
za pomoc¹ drugiego. W takim przypadku 
nale¿y wcisn¹æ peda³ do oporu, z u¿yciem 
du¿o wiêkszej si³y. Wyd³u¿a siê tak¿e droga 
hamowania. Przed kontynuowaniem jazdy 
zwróciæ siê do warsztatu.

9 Ostrze¿enie

W trakcie cofania obszar parkowania 
powinien byæ wolny od jakichkolwiek 
przeszkód, które mog¹ doprowadziæ 
do kolizji z podwoziem.

Trudne do zauwa¿enia przypadki kolizji 
tylnej osi mog¹ spowodowaæ nietypowe 
zmiany we w³aœciwoœciach jezdnych 
samochodu.

W razie wyst¹pienia usterki zwróciæ siê
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Aby nie ograniczyæ skoku peda³ów, zw³aszcza 
w przypadku awarii jednego z obwodów 
hamulcowych, nie nale¿y umieszczaæ pod nimi 
¿adnych dywaników. 

Kilkukrotne wciœniêcie peda³u hamulca przy 
wy³¹czonym silniku powoduje wyczerpanie 
rezerwy wspomagania. Hamulce zachowuj¹ 
swoj¹ sprawnoœæ, ale wymagaj¹ znacznie 
wiêkszej si³y nacisku na peda³. Szczególn¹ 
ostro¿noœæ zachowaæ przy holowaniu. 

Przed rozpoczêciem jazdy sprawdziæ œwiat³a 
hamowania. Wkrótce po ruszeniu – przy ma³ej 
prêdkoœci – sprawdziæ skutecznoœæ hamulców, 
zw³aszcza gdy uleg³y one zawilgoceniu, np. 
podczas mycia samochodu. 

Poziom p³ynu hamulcowego wymaga 
regularnego sprawdzania – patrz strona 145. 

Hamulec postojowy 
Pewnie zaci¹gn¹æ hamulec postojowy, 
uwa¿aj¹c aby nie nacisn¹æ przycisku 
zwalniania. W przypadku parkowania 
na wzniesieniach hamulec postojowy nale¿y 
zaci¹gn¹æ jak najmocniej.

Mechaniczny hamulec postojowy dzia³a tylko 
na hamulce kó³ tylnych. Uruchamia siê on 
automatycznie po zaci¹gniêciu dŸwigni.

W celu zwolnienia hamulca postojowego 
nale¿y nieco unieœæ dŸwigniê, wcisn¹æ przycisk 
zwalniania, a nastêpnie ca³kowicie j¹ opuœciæ 
i zwolniæ przycisk.

Lampka kontrolna R uk³adu hamulcowego
Zapala siê i œwieci na czerwono po w³¹czeniu 
zap³onu, gdy zaci¹gniêty jest hamulec 
postojowy i/lub poziom p³ynu hamulcowego 
jest zbyt niski. Poziom p³ynu hamulcowego 
– patrz strona 145.

9 Ostrze¿enie

Jeœli lampka œwieci siê przy zwolnionym 
hamulcu postojowym, nale¿y: zatrzymaæ 
pojazd; natychmiast przerwaæ jazdê 
i zwróciæ siê do warsztatu.
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Uk³ad przeciwdzia³aj¹cy 
blokowaniu kó³ podczas 
hamowania (ABS) u 3 
Uk³ad ABS, przeciwdzia³aj¹cy blokowaniu kó³ 
podczas hamowania, stale kontroluje uk³ad 
hamulcowy i zapobiega blokowaniu siê kó³, 
niezale¿nie od stanu nawierzchni 
i przyczepnoœci opon. 

Uk³ad zaczyna regulowaæ ciœnienie w uk³adzie 
hamulcowym, gdy tylko jedno z kó³ znajdzie 
siê na granicy zablokowania. Samochód 
zachowuje sterownoœæ nawet w przypadku 
bardzo ostrego hamowania, np. na zakrêcie 
czy podczas manewru omijania przeszkody. 

Tak¿e w przypadku hamowania awaryjnego 
uk³ad ABS umo¿liwia ominiêcie przeszkody 
bez zdejmowania nogi z peda³u hamulca.

Dzia³anie uk³adu ABS daje siê odczuæ 
poprzez pulsowanie peda³u hamulca 
i charakterystyczny odg³os.

Lampka kontrolna u uk³adu ABS
Kontrolka uk³adu ABS œwieci na ¿ó³to po 
w³¹czeniu zap³onu. Jednoczeœnie 
przeprowadzany jest autotest systemu, który 
mo¿e byæ sygnalizowany akustycznie. Gdy 
kontrolka zgaœnie, uk³ad jest gotowy do pracy. 

Je¿eli lampka po kilku sekundach nie zgaœnie 
lub zaœwieci siê podczas jazdy, w uk³adzie 
ABS wyst¹pi³a usterka. Uk³ad hamulcowy 
nadal dzia³a, jednak bez uk³adu 
przeciwdzia³aj¹cego blokowaniu kó³ podczas 
hamowania. 

Jazdê mo¿na kontynuowaæ, zachowuj¹c 
ostro¿noœæ i rozwagê.

Nale¿y usun¹æ przyczynê usterki. 
Zintegrowana funkcja autodiagnostyki 
umo¿liwia szybkie usuniêcie usterki.

9 Ostrze¿enie

W celu zapewnienia optymalnej skutecznoœci 
hamowania wciskaæ peda³ hamulca do oporu, 
pomimo jego pulsowania. Nie zmniejszaæ 
nacisku stopy na peda³.

Œwiadomoœæ posiadania zaawansowanych 
uk³adów zabezpieczaj¹cych nie powinna 
sk³aniaæ do brawury za kierownic¹.

Bezpieczeñstwo na drodze zapewnia tylko 
rozs¹dna i odpowiedzialna jazda. 

9 Ostrze¿enie

W razie usterki uk³adu ABS, przy bardzo 
silnym hamowaniu mo¿e dojœæ do 
zablokowania tylnych kó³. Mo¿e to 
spowodowaæ zarzucanie samochodu 
i utratê kontroli nad nim. 



Jazda i prowadzenie 113

Ko³a i opony
Opony 
Zalecane ogumienie oraz ograniczenia 
dotycz¹ce opon, patrz strona 169.

Fabryczne opony dobrano odpowiednio 
do podwozia samochodu tak, aby 
zapewnia³y maksymalny komfort jazdy 
oraz bezpieczeñstwo. 

Zmiana rodzaju opon lub obrêczy kó³
W razie potrzeby zmiany opon lub obrêczy 
kó³ nale¿y skontaktowaæ siê z centrum 
Opel Partner. Mo¿na tam uzyskaæ informacje 
na temat technicznych mo¿liwoœci wykonania 
takiej operacji.

W przypadku zastosowania opon 
o rozmiarach innych ni¿ fabryczne 
(w tym opon zimowych) konieczne mo¿e 
byæ przeprogramowanie elektronicznego 
prêdkoœciomierza, by jego wskazania 
pozosta³y prawid³owe.

Zak³adanie nowych opon
Nowe opony powinny byæ zak³adane parami. 
Najlepiej wymieniaæ od razu ca³y komplet. 
Na jednej osi powinny znajdowaæ siê opony: 
z tego samego rozmiaru, 
z tego samego typu, 
z tego samego producenta, 
z o takim samym wzorze bie¿nika.

Utylizuj¹c opony nale¿y przestrzegaæ 
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

Niektóre typy opon maj¹ pogrubione 
krawêdzie przy obrêczach kó³, chroni¹ce 
ogumienie przed uszkodzeniami. 
W przypadku u¿ywania os³on ozdobnych 
w obrêczach stalowych z oponami 
o pogrubionych krawêdziach nale¿y u¿ywaæ

z os³on ozdobnych i opon zatwierdzonych 
przez firmê Opel i spe³niaj¹cych wszystkie 
wymogi okreœlone dla konkretnej 
kombinacji obrêcz/opona.

W przypadku u¿ywania os³on ozdobnych 
i opon nie zatwierdzonych przez firmê Opel 
opony nie mog¹ mieæ pogrubionych krawêdzi.

Ciœnienie powietrza w oponach 
W niskich temperaturach przynajmniej co 14 
dni oraz zawsze przed wyruszeniem w d³u¿sz¹ 
podró¿ nale¿y sprawdzaæ ciœnienie 
w oponach. Pamiêtaæ o sprawdzeniu ciœnienia 
w kole zapasowym.

Ciœnienie powietrza w oponach 
– patrz strona 169.

9 Ostrze¿enie

Nieodpowiednie opony i obrêcze kó³ mog¹ 
byæ przyczyn¹ wypadku, a tak¿e 
niedopuszczenia samochodu do ruchu.

9 Ostrze¿enie

U¿ywanie nieodpowiednich os³on 
ozdobnych i opon mo¿e prowadziæ do 
nag³ego spadku ciœnienia w oponie i – 
w konsekwencji – wypadku.
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Podwy¿szone ciœnienie w rozgrzanych 
oponach nie powinno byæ obni¿ane, poniewa¿ 
mog³oby dojœæ do jego spadku poni¿ej 
dopuszczalnego minimum. 

Po sprawdzeniu ciœnienia mocno dokrêciæ 
kapturki zaworów.

Niew³aœciwe ciœnienie w ogumieniu wp³ywa 
negatywnie na bezpieczeñstwo, zachowanie 
siê samochodu na drodze, komfort jazdy oraz 
zu¿ycie paliwa i opon.

Nape³nienie opon powietrzem do 
prawid³owego ciœnienia nie eliminuje 
ewentualnych ukrytych uszkodzeñ.

Stan opon i obrêczy kó³ 
Naje¿d¿anie na ostre krawê¿niki mo¿e 
doprowadziæ do wewnêtrznego uszkodzenia 
opon i obrêczy kó³, co przewa¿nie zostaje 
wykryte dopiero po pewnym czasie. W takim 
przypadku istnieje niebezpieczeñstwo 
rozerwania opony.
Na krawê¿niki nale¿y naje¿d¿aæ powoli i, 
w miarê mo¿liwoœci, pod k¹tem prostym. 
Podczas parkowania uwa¿aæ, aby opony 
nie ociera³y siê o krawê¿nik i nie zosta³y 
dociœniête do jego brzegu.
Ogumienie powinno byæ regularnie 
sprawdzane pod k¹tem uszkodzeñ 
(cia³a obce, przebicia, przeciêcia, pêkniêcia, 
wybrzuszenia z boku). Regularnej kontroli 
wymagaj¹ tak¿e obrêcze kó³. W razie 
stwierdzenia uszkodzenia lub nadmiernego 
zu¿ycia zwróciæ siê do warsztatu.

9 Ostrze¿enie

Zbyt niskie ciœnienie mo¿e doprowadziæ 
do nadmiernego rozgrzania siê opony i jej 
wewnêtrznego uszkodzenia, prowadz¹cego 
do odklejenia siê bie¿nika lub nawet 
rozerwania opony przy du¿ych 
prêdkoœciach jazdy.

9 Ostrze¿enie

Uszkodzona opona mo¿e ulec rozerwaniu.
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G³êbokoœæ bie¿nika
G³êbokoœæ bie¿nika nale¿y sprawdzaæ 
regularnie. Je¿eli zu¿ycie przednich opon jest 
wiêksze ni¿ tylnych, nale¿y je prze³o¿yæ do 
ty³u, aby opony o g³êbszym bie¿niku 
znajdowa³y siê na przedniej osi.

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa opony nale¿y 
wymieniæ, gdy g³êbokoœæ bie¿nika osi¹gnie 
2–3 mm. Minimalna g³êbokoœæ bie¿nika 
dopuszczalna przez przepisy (1,6 mm) zostaje 
osi¹gniêta, gdy wysokoœæ bie¿nika zrówna siê 
z jednym ze wskaŸników zu¿ycia opony (TWI). 
Szereg takich wskaŸników znajduje siê 
w jednakowych odstêpach na obwodzie 
bie¿nika. Ich umiejscowienie wskazuj¹ strza³ki 
na boku opony.

Wskazówki ogólne 
W przypadku zu¿ytych opon zwiêksza siê 
niebezpieczeñstwo poœlizgu 
hydrodynamicznego. 

Opony starzej¹ siê nawet gdy s¹ u¿ywane 
rzadko lub wcale. Nieu¿ywane przez 6 lat ko³o 
zapasowe 3 nadaje siê do u¿ytku tylko 
w sytuacjach awaryjnych, przy niskiej 
prêdkoœci jazdy.

Nie zak³adaæ u¿ywanych opon pochodz¹cych 
z niewiadomego Ÿród³a. 

Oznakowanie opon 
Znaczenie: 

np. 195/65 R 16 C 

195 = Szerokoœæ opony w mm
65 = WskaŸnik profilu w % 

(stosunek wysokoœci przekroju 
do szerokoœci opony w %)

R = Rodzaj opony: Radialna
16 = Œrednica obrêczy ko³a w calach
C = Transport lub zastosowania 

w celach komercyjnych
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Opony zimowe 3
Ograniczenia stosowania – patrz strona 169. 

Opony zimowe zwiêkszaj¹ bezpieczeñstwo 
jazdy przy temperaturze zewnêtrznej 
poni¿ej 7 °C i dlatego zaleca siê zak³adanie 
ich na wszystkie ko³a.

Konstrukcja opon letnich ogranicza ich 
przydatnoœæ w warunkach zimowych.

Jeœli dopuszczalna prêdkoœæ maksymalna 
dla opon zimowych jest ni¿sza od prêdkoœci 
maksymalnej samochodu, w zasiêgu wzroku 
kierowcy musi byæ umieszczona stosowna 
informacja, okreœlaj¹ca dopuszczaln¹ 
prêdkoœæ dla opon 31).

W przypadku stosowania opon zimowych ko³o 
zapasowe mo¿e mieæ nadal oponê letni¹. 
U¿ywanie ko³a zapasowego z za³o¿on¹ 
opon¹ letni¹ mo¿e spowodowaæ pogorszenie 
w³aœciwoœci jezdnych samochodu, szczególnie 
na œliskich nawierzchniach. Jak najszybciej 
wymieniæ uszkodzon¹ oponê, pamiêtaj¹c o 
dok³adnym wywa¿eniu ko³a. 

Nale¿y upewniæ siê, czy ciœnienie w oponach 
zimowych odpowiada zaleceniom ich 
producenta.

Os³ony ozdobne kó³ 3
W przypadku u¿ywania os³on ozdobnych kó³ 
i opon nie zatwierdzonych przez firmê Opel 
opony nie mog¹ mieæ pogrubionych krawêdzi 
– patrz strona 113..

£añcuchy na ko³a 3 
Ograniczenia stosowania – patrz strona 169. 

£añcuchy mo¿na zak³adaæ tylko na ko³a 
napêdowe (przednia oœ), w sposób 
symetryczny (musz¹ byæ roz³o¿one 
koncentrycznie). 

1) Przepisy danego kraju mog¹ stanowiæ inaczej.
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Dopuszczalne jest stosowanie ³añcuchów 
o drobnych ogniwach, które ³¹cznie 
z zamkniêciem nie odstaj¹ wiêcej ni¿ 
na 15 mm poza bie¿nik i po wewnêtrznych 
bokach opony.

Za³o¿one na ko³a ³añcuchy mog¹ stykaæ siê 
z os³onami ozdobnymi stalowych obrêczy kó³. 
Os³ony nale¿y wówczas zdj¹æ. 

Z ³añcuchami na ko³ach mo¿na jechaæ 
z prêdkoœci¹ najwy¿ej 50 km/h1). Odcinki 
pokonywane na drogach wolnych od œniegu 
powinny byæ krótkie, poniewa¿ na twardej 
nawierzchni ³añcuchy szybko siê œcieraj¹ 
i mog¹ pêkn¹æ.

Baga¿nik dachowy 3

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa i w celu unikniêcia 
uszkodzenia dachu nale¿y stosowaæ baga¿niki 
dachowe Opla przeznaczone do danego modelu 
samochodu.

Uwaga: Przednie zaczepy monta¿owe 
baga¿nika dachowego umieszczone nad 
kabin¹ s³u¿¹ wy³¹cznie do instalacji ca³ego 
baga¿nika dachowego i nie wolno do nich 
przytwierdzaæ poprzeczek dachowych.

Zalecenia odnoœnie prowadzenia samochodu 
– patrz strona 96.

Hak holowniczy 3 
Hak holowniczy mo¿e zostaæ zamontowany 
wy³¹cznie w warsztacie, gdzie mo¿na tak¿e 
uzyskaæ informacje o mo¿liwoœciach zwiêkszenia 
dopuszczalnej masy ca³kowitej przyczepy. 
Warsztaty dysponuj¹ szczegó³owymi 
instrukcjami monta¿u haka oraz dokonywania 
niezbêdnych modyfikacji w uk³adzie ch³odzenia 
i innych systemach pojazdu.

Wymiary monta¿owe haka holowniczego – 
patrz strona 173.

DŸwiêkowy sygna³ ostrzegawczy podczas 
ci¹gniêcia przyczepy 3
W pojazdach wyposa¿onych w hak 
holowniczy 3 wysokoœæ sygna³u 
ostrzegawczego sygnalizuj¹cego w³¹czenie 
kierunkowskazu jest inna po pod³¹czeniu 
przyczepy. Wysokoœæ sygna³u zmienia siê 
w przypadku usterki kierunkowskazu 
przyczepy lub samochodu ci¹gn¹cego.

Holowanie
masa ca³kowita ci¹gniêtej przyczepy2)

Maksymalna dopuszczalna masa ca³kowita 
ci¹gniêtej przyczepy uzale¿niona jest od 
wersji samochodu i mocy silnika. Jej 
przekraczanie jest zabronione. Rzeczywiste 
obci¹¿enie stanowi ró¿nicê pomiêdzy 
rzeczywistym ciê¿arem ca³kowitym przyczepy 
a rzeczywistym naciskiem na hak holowniczy.

Dlatego przy wa¿eniu ci¹gniêtej przyczepy 
na wadze powinny znajdowaæ siê tylko jej 
ko³a, bez kó³ka podpieraj¹cego.

1) Przepisy danego kraju mog¹ stanowiæ inaczej.

9 Ostrze¿enie

Nieprzestrzeganie podanych zaleceñ 
stwarza ryzyko odniesienia obra¿eñ cia³a 
lub nawet utraty ¿ycia. Nale¿y odpowiednio 
poinstruowaæ pasa¿erów.

2) Nale¿y stosowaæ siê do przepisów 
obowi¹zuj¹cych w danym kraju.
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Dopuszczalna masa ca³kowita ci¹gniêtej 
przyczepy podana jest w dowodzie 
rejestracyjnym samochodu. Jeœli nie okreœlono 
inaczej, dane takie maj¹ zastosowanie przy 
pokonywaniu wzniesieñ o nachyleniu do 12%.

Z maksymalnym dopuszczalnym obci¹¿eniem 
powinni jeŸdziæ wy³¹cznie kierowcy 
posiadaj¹cy odpowiednie doœwiadczenie 
w prowadzeniu pojazdów z du¿ymi 
przyczepami. 

Na wiêkszych wysokoœciach nad poziomem 
morza spada moc silnika, przez co pe³ne 
wykorzystanie dopuszczalnego obci¹¿enia 
przyczepy jest niemo¿liwe. 

Suma rzeczywistej masy ca³kowitej przyczepy 
i rzeczywistej masy ca³kowitej samochodu nie 
mo¿e przekroczyæ dopuszczalnej masy 
ca³kowitej zestawu. Jeœli na przyk³ad 
przekroczona zosta³a dopuszczalna masa 
ca³kowita samochodu, rzeczywista masa 
ca³kowita przyczepy musi byæ dobrana tak, 
aby nie przekroczyæ dopuszczalnej masy 
ca³kowitej zestawu. Dopuszczaln¹ masê 
ca³kowit¹ zestawu podano na tabliczce 
identyfikacyjnej – patrz strona 162.

Nacisk na hak holowniczy 
Nacisk na hak holowniczy to si³a wywierana 
przez dyszel przyczepy na hak holowniczy. 
Mo¿na go zmieniæ przez odpowiednie 
przemieszczenie ³adunku na przyczepie. 

Nale¿y d¹¿yæ do uzyskania zbli¿onej wartoœci 
nacisku do podanej na tabliczce 
identyfikacyjnej, zw³aszcza w przypadku 
przyczep o du¿ej masie. Nacisk ten nigdy nie 
powinien byæ mniejszy ni¿ 25 kg.

W przypadku przyczep o masie 1200 kg lub 
wiêkszej nacisk na hak holowniczy nie 
powinien byæ mniejszy ni¿ 50 kg.

Przy pomiarze nacisku na hak dyszel 
za³adowanej przyczepy powinien znajdowaæ 
siê na tej samej wysokoœci, jak po jej 
zamocowaniu do haka obci¹¿onego 
samochodu. Jest to szczególnie istotne 
w przypadku przyczep dwuosiowych. 

Obci¹¿enie tylnej osi samochodu 
podczas ci¹gniêcia przyczepy 
Po do³¹czeniu przyczepy do ca³kowicie 
za³adowanego samochodu (z wszystkimi 
pasa¿erami) nie mo¿e zostaæ przekroczone 
dopuszczalne obci¹¿enie tylnej osi. 

Ciœnienie powietrza w oponach 
Zwiêkszyæ ciœnienie w oponach samochodu 
ci¹gn¹cego przyczepê do wartoœci 
odpowiadaj¹cej maksymalnemu obci¹¿eniu 
(patrz strona 169). Sprawdziæ równie¿ 
ciœnienie w ogumieniu przyczepy.
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Zachowanie siê pojazdu i zalecenia 
dotycz¹ce jazdy z przyczep¹ 
W przypadku przyczepy z hamulcem nale¿y 
podczepiæ linkê asekuracyjn¹. 

Przed doczepieniem przyczepy nale¿y 
nasmarowaæ kulê haka holowniczego. 
Nie nale¿y tego robiæ, gdy u¿ywany jest 
stabilizator przechy³ów przyczepy, który 
oddzia³uje na kulê haka. 

Zachowanie siê samochodu na drodze 
w znacznym stopniu zale¿y od sposobu 
za³adowania przyczepy. £adunek powinien 
byæ zabezpieczony przed przesuwaniem siê i, 
w miarê mo¿liwoœci, usytuowany poœrodku 
przyczepy, nad jej osi¹. 

Dostêpne jest oryginalne wyposa¿enie 
dodatkowe Opla u³atwiaj¹ce jazdê 
z przyczep¹, np. szerokok¹tne lusterka 
do jazdy z du¿ymi przyczepami. 

W przypadku przyczep o s³abej stabilnoœci 
kierunkowej zaleca siê zastosowanie 
stabilizatora amortyzuj¹cego przechy³ 
przyczepy. 

Nie przekraczaæ prêdkoœci 80 km/h, 
nawet w krajach, gdzie jest to dozwolone. 

Przy skrêcie zwracaæ uwagê, czy do 
wykonania manewru jest wystarczaj¹ca iloœæ 
miejsca. Unikaæ wykonywania gwa³townych 
manewrów. 

W przypadku rozko³ysania przyczepy na boki 
ograniczyæ prêdkoœæ, nie korygowaæ 
kierownic¹, a w razie potrzeby mocno 
zahamowaæ. 

Wentylator z napêdem 
elektrycznym:Wydajnoœæ ch³odzenia 
wentylatora nie jest uzale¿niona od prêdkoœci 
obrotowej silnika. Z tego wzglêdu, gdy 
podczas jazdy pod górê samochód radzi 
sobie na wy¿szym biegu, nie ma potrzeby 
zmieniania go na ni¿szy.

Przy zje¿d¿aniu z d³ugiego wzniesienia 
wyhamowanie samochodu ci¹gn¹cego 
przyczepê wymaga wiêkszej si³y, dlatego 
nale¿y w³¹czyæ ten sam bieg i jechaæ 
z mniej wiêcej tak¹ sam¹ prêdkoœci¹ jak 
przy podje¿d¿aniu pod górê. 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e droga hamowania 
samochodu ci¹gn¹cego przyczepê jest zawsze 
d³u¿sza ni¿ samochodu bez przyczepy.

Ruszanie na pochy³oœciach 
Utrzymuj¹c prêdkoœæ obrotow¹ na sta³ym 
poziomie, stopniowo zwalniaæ peda³ sprzêg³a 
(pozwalaj¹c na poœlizg sprzêg³a), zwolniæ 
hamulec i wcisn¹æ peda³ przyspieszenia. 
W miarê mo¿liwoœci nie dopuszczaæ do 
spadku obrotów silnika.

W pojazdach wyposa¿onych w przek³adniê 
Easytronic 3 w trybie automatycznym 
wcisn¹æ dostatecznie mocno peda³ 
przyspieszenia.

Przed ruszeniem w trudnych warunkach 
(du¿a ca³kowita masa zestawu, teren 
górzysty ze stromymi podjazdami) nale¿y 
wy³¹czyæ wszystkie zbêdne odbiorniki pr¹du 
(np. ogrzewanie tylnej szyby).
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Postêpowanie 

w sytuacjach awaryjnych 

i pielêgnacja samochodu 

Uk³ad paliwowy silnika 
wysokoprê¿nego – odpowietrzanie
W przypadku ca³kowitego opró¿nienia zbiornika 
paliwa, przed uruchomieniem silnika niezbêdne 
jest odpowietrzenie uk³adu paliwowego.

Nale¿y zatankowaæ paliwo i wykonaæ 
poni¿sze czynnoœci:

1. Zdj¹æ nasadkê ochronn¹ 3 z pompy 
paliwowej.

2. Umieœciæ odpowiedni pojemnik na paliwo 
pod œrub¹ odpowietrzaj¹c¹. 

3. Poluzowaæ œrubê odpowietrzaj¹c¹ 
(oznaczon¹ strza³k¹) o jeden obrót.

4. Wykonuj¹c powolne i miarowe ruchy, 
rêcznie obs³ugiwaæ pompê paliwow¹ do 
momentu, gdy paliwo wyp³ywaj¹ce ze 
szczeliny powsta³ej przez poluzowanie 
œruby odpowietrzaj¹cej bêdzie pozbawione 
pêcherzyków powietrza.

5. Dokrêciæ œrubê odpowietrzaj¹c¹.

6. Za³o¿yæ nasadkê ochronn¹ 3 na pompê 
paliwow¹.

6 Usuwanie wody z filtra paliwa silnika 
wysokoprê¿nego – patrz strona 142.

Otwieranie pokrywy silnika .......................  121
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Uruchamianie silnika przy u¿yciu 

przewodów rozruchowych 3 .................  
122

Holowanie ..................................................  125
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9 Ostrze¿enie

Nieprzestrzeganie podanych zaleceñ 
stwarza ryzyko odniesienia obra¿eñ cia³a 
lub nawet utraty ¿ycia. Nale¿y odpowiednio 
poinstruowaæ pasa¿erów.
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Otwieranie pokrywy silnika
W celu otwarcia pokrywy silnika poci¹gn¹æ 
dŸwigniê zwalniaj¹c¹ umieszczon¹ pod desk¹ 
rozdzielcz¹, z lewej strony. Pokrywa silnika 
zostanie odblokowana i lekko siê uniesie. 
Przestawiæ dŸwigniê w pierwotne po³o¿enie.

OdnaleŸæ zaczep w os³onie ch³odnicy, nieco 
w prawo od osi samochodu patrz¹c z przodu. 
Poci¹gn¹æ za zaczep i unieœæ pokrywê silnika.

W celu unieruchomienia otwartej pokrywy 
silnika wysun¹æ wspornik umieszczony od 
spodu pokrywy i w³o¿yæ go w odpowiedni¹ 
szczelinê.

Przed zamkniêciem pokrywy silnika mocno 
wcisn¹æ wspornik w uchwyty. Opuszczaæ 
pokrywê silnika stopniowo, po czym zwolniæ, 
aby zatrzasnê³a siê pod w³asnym ciê¿arem.

Podwa¿aj¹c przedni¹ krawêdŸ pokrywy 
sprawdziæ, czy zosta³a prawid³owo zamkniêta. 
W razie potrzeby zamkn¹æ ponownie.
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Uruchamianie
Nie uruchamiaæ silnika przy u¿yciu 
urz¹dzeñ do rozruchu awaryjnego 
Grozi to uszkodzeniem elementów 
elektronicznych. 

Nie uruchamiaæ silnika przez pchanie 
lub holowanie samochodu.
Samochodów z katalizatorem nie wolno 
uruchamiaæ przez pchanie ani holowanie – 
patrz strona 103.

Uruchamianie silnika przy u¿yciu 
przewodów rozruchowych 3 
W razie roz³adowania akumulatora silnik 
mo¿na uruchomiæ za pomoc¹ przewodów 
rozruchowych i akumulatora innego 
samochodu.

z Nie zbli¿aæ siê do akumulatora z otwartym 
ogniem lub Ÿród³em iskier.

z Przy spadku temperatury zewnêtrznej 
poni¿ej 0 °C roz³adowany akumulator mo¿e 
zamarzn¹æ. Przed pod³¹czeniem 
przewodów rozruchowych odmroziæ 
akumulator.

z Nie dopuœciæ, aby elektrolit dosta³ siê do 
oczu, na skórê, ubranie czy lakierowane 
powierzchnie samochodu. Elektrolit 
akumulatorowy zawiera kwas siarkowy, 
który przy bezpoœrednim kontakcie mo¿e 
powodowaæ oparzenia skóry oraz korozjê 
elementów samochodu.

z Podczas pracy z akumulatorem zak³adaæ 
okulary i odzie¿ ochronn¹.

z Akumulator wspomagaj¹cy musi mieæ takie 
samo napiêcie (12 V), jak akumulator 
u¿ywany w samochodzie. Jego pojemnoœæ 
(Ah) nie mo¿e byæ du¿o mniejsza od 
pojemnoœci akumulatora roz³adowanego. 
Wartoœci napiêcia i pojemnoœci podane s¹ 
na obudowie akumulatora.

z Nale¿y korzystaæ z przewodów 
rozruchowych z izolowanymi zaciskami, 
o œrednicy co najmniej 16 mm2 (25 mm2 
w przypadku silników wysokoprê¿nych). 

z Nie od³¹czaæ roz³adowanego akumulatora 
od samochodowej instalacji elektrycznej.

z Wy³¹czyæ wszystkie zbêdne odbiorniki pr¹du. 

9 Ostrze¿enie

Jeœli niezbêdne jest na³adowanie 
akumulatora zamocowanego 
w samochodzie, w celu unikniêcia 
niebezpieczeñstwa eksplozji zapewniæ 
odpowiedni¹ wentylacjê w jego pobli¿u.

9 Ostrze¿enie

Podczas wykonywania tych czynnoœci 
zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ. 
Nieprzestrzeganie podanych poni¿ej 
zaleceñ grozi odniesieniem obra¿eñ cia³a 
lub uszkodzeniem samochodu na skutek 
rozsadzenia akumulatora, a tak¿e 
zniszczeniem instalacji elektrycznych 
w obydwu samochodach.
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z Nie pochylaæ siê nad akumulatorem 
w trakcie rozruchu. 

z Nie dopuszczaæ do zetkniêcia siê zacisków 
przewodów rozruchowych. 

z Podczas uruchamiania silnika przy u¿yciu 
przewodów rozruchowych samochody nie 
powinny siê stykaæ.

z Zaci¹gn¹æ hamulec postojowy. 
W samochodzie z manualn¹ skrzyni¹ 
biegów ustawiæ dŸwigniê zmiany biegów 
w po³o¿eniu neutralnym (w samochodzie 
z przek³adni¹ Easytronic 3 ustawiæ 
dŸwigniê w po³o¿eniu N).

z Nie pod³¹czaæ przewodu do bieguna 
ujemnego roz³adowanego akumulatora! 

z Miejsce pod³¹czenia powinno znajdowaæ 
siê jak najdalej od niego. 

z Poprowadziæ przewody w taki sposób, aby 
nie zaczepi³y siê przypadkowo o ruchome 
elementy silnika. 

z Uruchomiæ silnik samochodu 
z akumulatorem wspomagaj¹cym. 

z Po 5 minutach uruchomiæ silnik drugiego 
samochodu. Próby uruchomienia powinny 
byæ wykonywane w 1-minutowych 
odstêpach i trwaæ nie d³u¿ej ni¿ 15 sekund. 

z Po uruchomieniu oba silniki powinny przez 
ok. 3 minuty pracowaæ na biegu ja³owym, 
bez od³¹czania przewodów. 

z Aby unikn¹æ nadmiernego wzrostu 
napiêcia w instalacji elektrycznej, przed 
od³¹czeniem przewodów nale¿y 
w uruchamianym awaryjnie samochodzie 
w³¹czyæ jakiekolwiek urz¹dzenie 
elektryczne (np. œwiat³a lub ogrzewanie 
tylnej szyby). 

z Przewody od³¹czaæ dok³adnie w odwrotnej 
kolejnoœci.

Dostêp do akumulatora
Akumulator znajduje siê pod p³yt¹ pod³ogow¹ 
przy lewym przednim fotelu. Podnieœæ 
wyk³adzinê pod³ogow¹ i odkrêciæ 4 œruby 
za pomoc¹ narzêdzia znajduj¹cego siê 
w zestawie narzêdzi samochodowych 
lub w zestawie do naprawy opon 3. 

Podczas wymiany akumulatora zwróciæ 
uwagê na strza³kê skierowan¹ w przód 
na pokrywie akumulatora.
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Zdj¹æ pokrywê, aby uzyskaæ dostêp do 
akumulatora.

Pod³¹czyæ przewody rozruchowe w kolejnoœci 
pokazanej na rysunku powy¿ej:

1. Jeden koniec pierwszego przewodu 
pod³¹czyæ do bieguna dodatniego 1 
roz³adowanego akumulatora (znak „+” 
na obudowie lub zacisku akumulatora). 

2. Drugi koniec tego przewodu pod³¹czyæ 
do bieguna dodatniego 2 akumulatora 
wspomagaj¹cego (znak „+”). 

3. Jeden koniec drugiego przewodu pod³¹czyæ 
do bieguna ujemnego 3 roz³adowanego 
akumulatora (znak „-”).

4. Drugi koniec tego przewodu 4 po³¹czyæ 
z mas¹ samochodu wspomagaj¹cego, 
np. z kad³ubem silnika lub po³¹czeniem 
œrubowym jego zawieszenia.

z Nie pod³¹czaæ przewodu do ujemnego 
bieguna akumulatora wspomagaj¹cego! 
Miejsce pod³¹czenia powinno znajdowaæ 
siê jak najdalej od akumulatora.

z Poprowadziæ przewody w taki sposób, 
aby nie zaczepi³y siê przypadkowo 
o ruchome elementy silnika. 

z Przewody od³¹czaæ dok³adnie 
w odwrotnej kolejnoœci.

9 Ostrze¿enie

Nale¿y uwa¿aæ, by przewody nie zetknê³y 
siê przypadkowo z powierzchni¹ metalow¹ 
w obrêbie wnêki akumulatora.
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Holowanie
Holowanie awaryjne 
Wkrêciæ do koñca ucho holownicze 
(wchodz¹ce w sk³ad zestawu narzêdzi 
– patrz strona 126) w otwór holowniczy 
z przodu samochodu.

Podczepiæ linkê holownicz¹ 3 lub (lepiej) 
hol sztywny 3 do ucha holowniczego. 
W ¿adnym wypadku nie podczepiaæ linki/holu 
do zderzaka ani do elementów zawieszenia 
przedniego. Nie holowaæ samochodu za tylne 
ucho holownicze.

Przednie ucho holownicze mo¿na 
wykorzystywaæ wy³¹cznie do holowania, 
a nie wyci¹gania pojazdu.

W³¹czyæ zap³on, aby odblokowaæ kierownicê 
i umo¿liwiæ dzia³anie œwiate³ hamowania, 
sygna³u dŸwiêkowego i wycieraczek. 

Ustawiæ dŸwigniê przek³adni manualnej 
lub przek³adni Easytronic 3 w po³o¿eniu 
neutralnym. 

Ruszaæ powoli, unikaj¹c szarpniêæ. 
Przeci¹¿enie holu mo¿e doprowadziæ 
do uszkodzenia obu samochodów.

W³¹czyæ recyrkulacjê powietrza i zamkn¹æ 
szyby, aby do wnêtrza pojazdu nie dostawa³y 
siê spaliny pojazdu holuj¹cego. 

Zwróciæ siê do warsztatu. 

Pomoc drogowa 
Holowanie samochodu mo¿na zleciæ 
wyspecjalizowanej pomocy drogowej. 
Wskazane jest wczeœniejsze uzyskanie 
kosztorysu us³ugi, co pozwoli na unikniêcie 
zbêdnych kosztów i ewentualnych trudnoœci 
w uzyskaniu odszkodowania w towarzystwie 
ubezpieczeniowym. 

Holowanie innego pojazdu 
Podczepiæ linkê holownicz¹ 3, lub jeszcze 
lepiej hol sztywny 3, do ucha holowniczego. 
W ¿adnym wypadku nie podczepiaæ linki 
do tylnej osi ani do elementów zawieszenia.

Tylne ucho holownicze mo¿na wykorzystywaæ 
wy³¹cznie do holowania, a nie wyci¹gania 
pojazdu.

Ruszaæ powoli, unikaj¹c szarpniêæ. 
Przeci¹¿enie holu mo¿e doprowadziæ 
do uszkodzenia obu samochodów.

9 Ostrze¿enie

Hamowanie i kierowanie wymaga u¿ycia 
znacznie wiêkszej si³y: wspomaganie 
hamowania i wspomaganie kierownicy 
dzia³a tylko z uruchomionym silnikiem.
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Podnoœnik i narzêdzia 
samochodowe 3
Podnoœnik i inne narzêdzia samochodowe 
mog¹ byæ u¿ywane wy³¹cznie do samochodu, 
do którego s¹ przeznaczone. Podnoœnik s³u¿y 
wy³¹cznie do zmiany kó³.

Podnoœnik, ³¹czniki, klucz zapadkowy, klucz 
gwiazdkowy, narzêdzie do zdejmowania 
os³on piast kó³, ucho holownicze i narzêdzie 
do blokady ko³a zapasowego 3 znajduj¹ siê 
w schowku pod fotelem kierowcy.

W samochodach wyposa¿onych w zestaw 
do naprawy opon 3 ucho holownicze i klucz 
gwiazdkowy znajduj¹ siê w pojemniku 
na zestaw do naprawy opon.

Trójk¹t ostrzegawczy  ̈3, 
apteczka pierwszej pomocy + 3
Apteczkê pierwszej pomocy i trójk¹t 
ostrzegawczy mo¿na schowaæ pod przednimi 
fotelami.

Ko³o zapasowe3
Ko³o zapasowe znajduje siê w tylnej czêœci 
podwozia. Mo¿na je zamocowaæ za pomoc¹ 
œruby zabezpieczaj¹cej Opla 3, któr¹ mo¿na 
odkrêciæ tylko za pomoc¹ specjalnego 
narzêdzia, znajduj¹cego siê w zestawie 
narzêdzi samochodowych.

W przypadku maksymalnie obci¹¿onego 
samochodu z przebit¹ tyln¹ opon¹ wyjêcie 
ko³a zapasowego mo¿e wymagaæ u¿ycia 
podnoœnika.

9 Ostrze¿enie

Przedmioty schowane pod przednimi 
fotelami musz¹ byæ odpowiednio 
zamocowane.

9 Ostrze¿enie

Ze wzglêdu na masê zestawu ko³a 
zapasowego zaleca siê zachowanie 
ostro¿noœci przy jego zdejmowaniu. 
Nie odkrêcaæ do koñca œruby 1.

Dla unikniêcia nag³ego opadniêcia ko³a po 
odkrêceniu œrub podeprzeæ je odpowiednim 
przedmiotem. W przeciwnym razie mo¿e 
dojœæ do odniesienia obra¿eñ cia³a!



Postêpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielêgnacja samochodu 127

W celu wyjêcia ko³a zapasowego poluzowaæ 
œrubê 1, nie odkrêcaj¹c jej do koñca. Wykrêciæ 
œrubê 2, a nastêpnie poci¹gn¹æ uchwyt 
w lew¹ stronê, uwalniaj¹c go ze œruby 1, 
po czym opuœciæ.

Przy zak³adaniu ko³a zapasowego przed 
dokrêceniem œrub sprawdziæ poprawnoœæ 
umiejscowienia uchwytu.

Informacje ogólne
W przypadku stosowania opon zimowych 3 
ko³o zapasowe mo¿e mieæ nadal oponê letni¹. 
U¿ywanie ko³a zapasowego z za³o¿on¹ 
opon¹ letni¹ mo¿e spowodowaæ pogorszenie 
w³aœciwoœci jezdnych samochodu, szczególnie 
na œliskich nawierzchniach. Jak najszybciej 
wymieniæ uszkodzon¹ oponê, pamiêtaj¹c o 
dok³adnym wywa¿eniu ko³a.

Zmiana ko³a 
Wykonanie poni¿szych czynnoœci 
przygotowawczych i zastosowanie siê 
do przedstawionych wskazówek znacznie 
ograniczy ryzyko odniesienia obra¿eñ 
podczas zmiany ko³a: 

z Zaparkowaæ samochód na p³askim, 
twardym i suchym pod³o¿u. 

z W³¹czyæ œwiat³a awaryjne i zaci¹gn¹æ 
hamulec postojowy. W³¹czyæ pierwszy 
lub wsteczny bieg manualnej skrzyni 
biegów lub przek³adni Easytronic 3. 

z Ustawiæ trójk¹t ostrzegawczy zgodnie 
z przepisami. 

z W samochodzie wspartym na podnoœniku 
nie mog¹ przebywaæ ludzie ani zwierzêta. 

z Przed podniesieniem samochodu ustawiæ 
prosto przednie ko³a.

z Nie zmieniaæ jednoczeœnie wiêcej 
ni¿ jednego ko³a.

z Zablokowaæ ko³o znajduj¹ce siê po 
przek¹tnej wzglêdem zmienianego, 
podk³adaj¹c za nim i przed nim 
drewniane kliny, k³ody lub du¿e kamienie.

z Podnoœnik mo¿e byæ u¿ywany wy³¹cznie 
do zmiany ko³a. 

z Jeœli pod³o¿e jest miêkkie, pod podnoœnik 
pod³o¿yæ sztywn¹ podk³adkê o gruboœci 
do 1cm. U¿ycie grubszej podk³adki mo¿e 
spowodowaæ uszkodzenie podnoœnika 
i samochodu.

z Nigdy nie wolno k³aœæ siê pod uniesionym 
samochodem.

z Nie uruchamiaæ silnika w samochodzie 
wspartym na podnoœniku.
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1. Zdj¹æ os³onê piasty ko³a, poluzowaæ œruby 
za pomoc¹ klucza zapadkowego i ³¹cznika. 
Klucz zapadkowy powinien obracaæ siê 
w lewo przy odkrêcaniu œrub; w razie 
potrzeby zmieniæ ustawienie.

2. W celu uniesienia samochodu ustawiæ 
wspornik podnoœnika pod wyciêciem 
znajduj¹cym siê najbli¿ej zmienianego ko³a. 

3. Po³¹czyæ ³¹cznik z podnoœnikiem i obracaæ 
kluczem zapadkowym a¿ do uniesienia ko³a 
nad pod³o¿e.

4. Odkrêciæ œruby i zmieniæ ko³o.

5. Za³o¿yæ œruby i opuœciæ samochód.

6. Dokrêciæ œruby w kolejnoœci „na krzy¿”, 
po czym za³o¿yæ os³onê piasty ko³a.

7. Schowaæ ko³o, podnoœnik i trójk¹t 
ostrzegawczy 3.

Jak najszybciej wywa¿yæ nowe ko³o 
i sprawdziæ moment dokrêcenia œrub. 
Moment dokrêcania - patrz strona 169.

Przebit¹ oponê oddaæ do naprawy 
i wywa¿enia.
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Zestaw do naprawy opon3
Drobne uszkodzenia bie¿nika i boków opony, 
spowodowane na przyk³ad przez cia³a obce, 
mo¿na usun¹æ za pomoc¹ zestawu do 
naprawy opon.

Nie usuwaæ cia³ obcych z opony.

Zestaw do naprawy opon pozwala jedynie 
na naprawienie opony w takim stopniu, 
aby mo¿liwe by³o bezpieczne kontynuowanie 
jazdy i dojechanie do najbli¿szej stacji obs³ugi 
w celu jej wymiany.

Wa¿ne wskazówki – patrz strona 131.

Postêpowanie w przypadku przebicia opony:
z W³¹czyæ œwiat³a awaryjne, zaci¹gn¹æ 

hamulec postojowy, w samochodzie 
z manualn¹ skrzyni¹ biegów lub 
przek³adni¹ Easytronic 3 w³¹czyæ 
pierwszy lub wsteczny bieg.

z Ustawiæ trójk¹t ostrzegawczy zgodnie 
z przepisami. Trójk¹t ostrzegawczy 
– patrz strona 126.

Tymczasowa naprawa opony
Zestaw naprawczy znajduje siê pod 
przednim fotelem.

1.  Ostro¿nie wyj¹æ ze skrzynki poszczególne 
elementy zestawu.

2. Wyj¹æ sprê¿arkê.

3. Ze schowków pod sprê¿ark¹ wyj¹æ przewód 
po³¹czeniowy i w¹¿ gumowy.

4. Nakrêciæ koñcówkê wê¿a gumowego 
sprê¿arki na z³¹cze butelki ze szczeliwem.

5. Wsun¹æ butelkê ze szczeliwem w uchwyt 
w sprê¿arce.

Ustawiæ sprê¿arkê w pobli¿u opony 
w taki sposób, aby butelka ze szczeliwem 
znajdowa³a siê w pozycji wyprostowanej. 

6. Odkrêciæ z uszkodzonej opony 
kapturek zaworu.

9 Ostrze¿enie

Jazda ze zbyt niskim ciœnieniem w oponach 
lub z przebit¹ opon¹ mo¿e powodowaæ 
powstawanie ukrytych uszkodzeñ 
ogumienia, których nie mo¿na usun¹æ 
za pomoc¹ zestawu do naprawy opon. 
W takim przypadku nale¿y zaparkowaæ 
samochód i zwróciæ siê do
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7. Nakrêciæ na zawór koñcówkê wê¿a 
wype³niacza.

8. Prze³¹cznik sprê¿arki musi znajdowaæ 
siê w po³o¿eniu §. 

9. Pod³¹czyæ wtyczkê sprê¿arki do gniazdka 
elektrycznego lub gniazda zapalniczki. 
Gniazdko elektryczne – patrz strona 57.

10. W³¹czyæ zap³on.

11. Ustawiæ prze³¹cznik wychylny sprê¿arki 
w po³o¿eniu I. Opona zostanie wype³niona 
szczeliwem.

12. W trakcie opró¿niania butelki ze 
szczeliwem (ok. 30 sekund) manometr 
sprê¿arki mo¿e przez chwilê pokazywaæ 
ciœnienie 6 barów. Nastêpnie ciœnienie 
spada.

13. Ca³e szczeliwo zostaje wpompowane 
do opony, która nastêpnie zostaje 
nape³niona powietrzem.

14. Zalecane ciœnienie (patrz strona 169) 
powinno zostaæ osi¹gniête w ci¹gu 
10 minut. Nale¿y wówczas wy³¹czyæ 
sprê¿arkê. 

Jeœli zalecane ciœnienie nie zostanie osi¹gniête 
w ci¹gu 10 minut, od³¹czyæ zestaw do 
naprawy opon. Przejechaæ jeden obrót kó³ 
pojazdu (oko³o 2 metrów) po linii prostej. 
Ponownie pod³¹czyæ zestaw do naprawy opon 
i kontynuowaæ pompowanie przez 10 minut. 
Jeœli zalecanego ciœnienia nadal nie mo¿na 
osi¹gn¹æ, uszkodzenie opony jest zbyt 
powa¿ne. W takim przypadku nale¿y 
zaparkowaæ samochód i zwróciæ siê do

9 Ostrze¿enie

Nie wolno dopuœciæ, aby szczeliwo dosta³o 
siê do oczu, na skórê lub ubranie. W razie 
po³kniêcia natychmiast zasiêgn¹æ porady 
lekarskiej. 

9 Ostrze¿enie

Sprê¿arka nie powinna dzia³aæ przez czas 
d³u¿szy ni¿ 10 minut – patrz „Wa¿ne 
wskazówki” na stronie 131. 
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Za pomoc¹ przycisku znajduj¹cego siê 
powy¿ej manometru wypuœciæ nadmiar 
powietrza, aby uzyskaæ zalecane ciœnienie.

15. Od³¹czyæ zestaw do naprawy opon. 
Nakrêciæ koñcówkê wê¿a wype³niacza 
na wolne z³¹cze butelki ze szczeliwem. 
Zapobiegnie to wyciekowi pozosta³oœci 
szczeliwa. Schowaæ zestaw do naprawy 
opon w pojeŸdzie. 

16. Za pomoc¹ szmatki wytrzeæ rozlane 
szczeliwo.

17. Rozmontowaæ i schowaæ trójk¹t 
ostrzegawczy 3.

18. Naklejka znajduj¹ca siê w zestawie 
wskazuje maksymaln¹ dozwolon¹ 
prêdkoœæ jazdy z naprawion¹ opon¹. 
Nale¿y j¹ przykleiæ w polu widzenia 
kierowcy. 

19. Natychmiast ruszyæ z miejsca, 
aby szczeliwo zosta³o 
równomiernie rozprowadzone w oponie. 
Po przejechaniu ok. 10 km (nie póŸniej 
ni¿ po 10 minutach) zatrzymaæ siê 
i sprawdziæ ciœnienie w oponie. Nakrêciæ 
bezpoœrednio na zawór koñcówkê wê¿a 
gumowego sprê¿arki. 

Jeœli ciœnienie wynosi powy¿ej 3,1 bara, 
skorygowaæ je do zalecanej wartoœci. 
Procedurê nale¿y powtarzaæ a¿ do 
stwierdzenia braku ubytków ciœnienia. 

Jeœli ciœnienie wynosi poni¿ej 3,1 bara, 
zaprzestaæ jazdy. Zwróciæ siê

20. Schowaæ zestaw do naprawy opon 
w pojeŸdzie. 

Wa¿ne wskazówki

Jeœli sprê¿arka wydaje nienaturalne odg³osy 
lub znacznie nagrzewa siê, wy³¹czyæ j¹ 
na co najmniej 30 minut.

Chroniæ sprê¿arkê przed wilgoci¹ i deszczem.

Szczeliwo mo¿na przechowywaæ przez 
ok. 4 lata. Po up³yniêciu tego okresu nie 
mo¿na zagwarantowaæ jego w³asnoœci 
uszczelniaj¹cych. Zwracaæ uwagê na datê 
wa¿noœci podan¹ na butelce ze szczeliwem.

Butelka ze szczeliwem jest jednorazowego 
u¿ytku. Zu¿yt¹ butelkê nale¿y wymieniæ.

Sprê¿arki i szczeliwa mo¿na u¿ywaæ 
w temperaturach powy¿ej ok. -30°C.

Przy utylizacji zu¿ytego zestawu do naprawy 
opon przestrzegaæ stosownych przepisów.

9 Ostrze¿enie

Nie przekraczaæ prêdkoœci 80 km/h. 
Nie u¿ywaæ naprawionej w ten sposób 
opony przez d³u¿szy okres czasu. Zleciæ 
jej trwa³¹ naprawê lub wymieniæ na now¹.

Zaleca siê jak najszybsz¹ wymianê 
naprawionej opony. Nie jeŸdziæ 
z wiêcej ni¿ jedn¹ naprawion¹ opon¹. 

Sterownoœæ i w³aœciwoœci jezdne samochodu 
mog¹ ulec pogorszeniu. Pokonywaæ zakrêty 
z nisk¹ prêdkoœci¹.
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Instalacja elektryczna

Skrzynki bezpieczników
Skrzynka bezpieczników znajduje siê po lewej 
stronie z boku deski rozdzielczej.

Przed wymian¹ bezpiecznika nale¿y wy³¹czyæ 
odpowiedni obwód oraz zap³on.

Uszkodzony bezpiecznik mo¿na rozpoznaæ 
po przepalonym drucie topikowym. Nowy 
bezpiecznik mo¿na za³o¿yæ dopiero po 
usuniêciu przyczyny usterki.

Mo¿na stosowaæ wy³¹cznie bezpieczniki 
o odpowiednim pr¹dzie znamionowym, 
podanym na obudowie bezpiecznika.

W pojeŸdzie powinien znajdowaæ siê 
kompletny zestaw zapasowych 
bezpieczników.

W skrzynce bezpieczników przewidziano 
miejsce na ich przechowywanie.

Skrzynka bezpieczników 
w desce rozdzielczej
W celu otwarcia skrzynki bezpieczników wyj¹æ 
popielniczkê z lewego uchwytu na napoje 
i odchyliæ pokrywkê skrzynki.

W skrzynce znajduj¹ siê specjalne szczypce, 
u³atwiaj¹ce wymianê bezpieczników.

9 Ostrze¿enie

Elektroniczne uk³ady zap³onowe wytwarzaj¹ 
bardzo wysokie napiêcie. Ze wzglêdów 
bezpieczeñstwa nie nale¿y ich dotykaæ.

Kolor
bezpiecznika

Pr¹d znamionowy
bezpiecznika1)

1) Pr¹d znamionowy podano w amperach.

Szary 2 A

Jasnobr¹zowy 5 A

Br¹zowy 7,5 A

Czerwony 10 A

Niebieski 15 A

¯ó³ty 20 A

Bia³y 25 A

Zielony 30 A

Pomarañczowy 40 A
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Bezpieczniki
Symbol Zastosowanie

Z Klimatyzacja

d
Podgrzewanie lusterek 
zewnêtrznych

U Podgrzewanie foteli przednich

, Elektrycznie sterowane szyby

L Lewe œwiat³o drogowe

N Prawe œwiat³o drogowe

K Wycieraczki szyby przedniej

Z Radioodtwarzacz

) Zapalniczka

Boiler Nagrzewnica tylnej czêœci kabiny

j Sygna³ dŸwiêkowy

Symbol Zastosowanie

a Lewe œwiat³o mijania

W Prawe œwiat³o mijania

e Deska rozdzielcza

Z Ogrzewanie

d Oœwietlenie wnêtrza kabiny

u Uk³ad ABS

Ü Ogrzewanie tylnej szyby

+
Zegar / oœwietlenie kabiny / 
radioodtwarzacz

UCH
INJ

Uk³ad wtryskowy

f Spryskiwacz tylnej szyby

e Wycieraczka tylnej szyby

Symbol Zastosowanie

T Lewy kierunkowskaz boczny

S Prawy kierunkowskaz boczny

U Centralny zamek

:
Elektrycznie regulowane lusterka 
wsteczne

%
Œwiat³o stop
Œwiat³a do jazdy dziennej

r Tylne œwiat³o przeciwmgielne

> Przednie œwiat³a przeciwmgielne

? Gniazdko elektryczne

 & Tachograf
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Wymiana ¿arówek
Przed wymian¹ ¿arówki nale¿y wy³¹czyæ 
odpowiedni prze³¹cznik. 

Now¹ ¿arówkê mo¿na chwytaæ tylko za cokó³! 
T³uste plamy na szkle ¿arówki odparowuj¹, 
powoduj¹c w efekcie przyciemnienie 
odb³yœnika. Zabrudzon¹ ¿arówkê oczyœciæ 
niestrzêpi¹c¹ siê, czyst¹ œciereczk¹ zwil¿on¹ 
spirytusem lub benzyn¹ lakiernicz¹. 

Nowa ¿arówka musi mieæ takie same 
oznaczenia na cokole, jak ¿arówka 
przepalona. Nie stosowaæ ¿arówek 
o wiêkszej mocy.

Regulacja reflektorów 
Regulacja reflektorów powinna byæ 
przeprowadzana w warsztacie, który 
dysponuje specjalistycznym sprzêtem.

W samochodach wyposa¿onych w funkcjê 
automatycznego poziomowania reflektorów 
regulacjê reflektorów przeprowadzaæ po 
ustawieniu prze³¹cznika w po³o¿eniu 0.

Œwiat³a mijania i drogowe
1. Roz³¹czyæ z³¹cze wi¹zki przewodów.

2. Zdj¹æ gumow¹ uszczelkê.

3. Zwolniæ zaczep i wyj¹æ ¿arówkê.

4. Wymieniæ ¿arówkê, zwracaj¹c uwagê 
na jej prawid³ow¹ orientacjê, po czym 
za³o¿yæ zaczep.

5. Za³o¿yæ gumow¹ uszczelkê i pod³¹czyæ 
z³¹cze wi¹zki przewodów. 

Œwiat³a pozycyjne
1. Wyj¹æ oprawkê ¿arówki, obracaj¹c j¹ o 90°.

2. Wymieniæ ¿arówkê.

3. Zamontowaæ oprawkê ¿arówki.
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Kierunkowskazy przednie
1. Wyj¹æ oprawkê ¿arówki, obracaj¹c j¹ o 90°.

2. Wymieniæ ¿arówkê.

3. Zamontowaæ oprawkê ¿arówki.

Kierunkowskazy boczne
1. Zwolniæ zaczepy za pomoc¹ œrubokrêtu 

z p³ask¹ koñcówk¹, po czym wyj¹æ lampê.

2. Wyj¹æ oprawkê ¿arówki, obracaj¹c j¹ o 90°, 
a nastêpnie wymieniæ ¿arówkê.

3. Zamontowaæ oprawkê ¿arówki, 
a nastêpnie w³o¿yæ lampê w otwór.

Œwiat³o hamowania, kierunkowskazy 
i œwiat³a tylne
1. Wykrêciæ 3 wkrêty (za pomoc¹ 

do³¹czonego narzêdzia). 

2. Ostro¿nie œci¹gn¹æ klosz lampy 
z zewnêtrznych zaczepów.
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3. Obróciæ oprawkê ¿arówki i wyj¹æ.

4. Wymieniæ ¿arówkê.

5. Wcisn¹æ oprawkê ¿arówki w obudowê 
lampy, a nastêpnie obróciæ j¹ w celu 
zamocowania. 

6. Sprawdziæ, czy wi¹zka przewodów 
jest prawid³owo u³o¿ona.

7. Wsun¹æ lampê na miejsce, zwracaj¹c 
uwagê na jej prawid³owe osadzenie.

8. Za³o¿yæ klosz lampy i przykrêciæ 3 wkrêty.

Œwiat³a cofania i tylne œwiat³o 
przeciwmgielne
1. Wykrêciæ 2 wkrêty (za pomoc¹ 

do³¹czonego narzêdzia) i wyj¹æ 
obudowê lampy.

2. Obróciæ oprawkê ¿arówki i wyj¹æ.

3. Wymieniæ ¿arówkê.

4. Wcisn¹æ oprawkê ¿arówki w obudowê 
lampy, a nastêpnie obróciæ j¹ w celu 
zamocowania.

5. Zamocowaæ obudowê lampy dwoma 
wkrêtami.

Oœwietlenie tablicy rejestracyjnej
1. Wykrêciæ 2 wkrêty (oznaczone strza³kami) 

i zdj¹æ klosz.

2. Wymieniæ ¿arówkê.

3. Za³o¿yæ klosz i przykrêciæ wkrêtami.
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Oœwietlenie wnêtrza kabiny
1. Zdj¹æ klosz, podwa¿aj¹c go œrubokrêtem 

z p³ask¹ koñcówk¹.

2. Wymieniæ ¿arówkê.

3. Za³o¿yæ z powrotem klosz.

Oœwietlenie przestrzeni baga¿owej 3
1. Zdj¹æ klosz, podwa¿aj¹c go œrubokrêtem 

z p³ask¹ koñcówk¹.

2. Wyj¹æ ¿arówkê, uprzednio zdejmuj¹c 
tyln¹ os³onê klosza.

3. Wymieniæ ¿arówkê, po czym za³o¿yæ 
tyln¹ os³onê.

4. Za³o¿yæ z powrotem klosz.

Górne œwiat³o stop, przednie œwiat³a 
przeciwmgielne 3, podœwietlenie 
wskaŸników i oœwietlenie schowka
Wymianê ¿arówek zaleca siê powierzyæ 
warsztatowi.

Tylne oœwietlenie wnêtrza 3
Wymianê ¿arówek zaleca siê powierzyæ 
warsztatowi.
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Oryginalne czêœci zamienne 
i akcesoria Opla 
Zaleca siê stosowanie oryginalnych czêœci 
zamiennych i akcesoriów Opla oraz czêœci 
zamiennych wyprodukowanych 
i przeznaczonych specjalnie dla tego 
samochodu.

Czêœci takie przesz³y rygorystyczne testy, 
na podstawie których stwierdzono ich 
niezawodnoœæ, bezpieczeñstwo i przydatnoœæ 
do samochodów marki Opel. Mimo ci¹g³ego 
monitorowania rynku nie jesteœmy w stanie 
oceniæ i zagwarantowaæ jakoœci wyrobów 
oferowanych przez innych producentów, 
nawet jeœli posiadaj¹ one odpowiednie atesty 
i œwiadectwa dopuszczenia do obrotu.

”Oryginalne czêœci zamienne i akcesoria Opla 
oraz zatwierdzone przez firmê Opel czêœci 
zamienne innych producentów mo¿na nabyæ 
w centrum Opel Partner, które oferuje tak¿e 
doradztwo oraz zapewnia prawid³owy 
monta¿.

Uwagi dotycz¹ce bezpieczeñstwa 
Ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo 
odniesienia obra¿eñ cia³a, wszelkie 
czynnoœci obs³ugowe w obrêbie komory 
silnika (np. sprawdzanie poziomu p³ynu 
hamulcowego czy oleju silnikowego) nale¿y 
wykonywaæ przy wy³¹czonym zap³onie. 

Nie wolno samodzielnie dokonywaæ napraw, 
regulacji czy czynnoœci wchodz¹cych 
w sk³ad obs³ugi okresowej pojazdu. 
Dotyczy to zw³aszcza silnika, podwozia oraz 
elementów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem 
jazdy. Z powodu braku odpowiednich 
kwalifikacji mo¿na nieœwiadomie z³amaæ 
obowi¹zuj¹ce przepisy, a ponadto naraziæ 
na niebezpieczeñstwo siebie i innych 
u¿ytkowników drogi.

Sprawdzanie i uzupe³nianie 
poziomu p³ynów
W celu u³atwienia identyfikacji korek wlewu 
oleju silnikowego, zakrêtkê zbiorniczka 
wyrównawczego p³ynu ch³odz¹cego, korek 
zbiornika p³ynu do spryskiwaczy szyb, a tak¿e 
uchwyt miarki poziomu oleju silnikowego 
wyró¿niono ¿ó³tym kolorem.

9 Ostrze¿enie

Wentylator ch³odnicy mo¿e byæ sterowany 
wy³¹cznikiem termicznym i nawet przy 
wy³¹czonym zap³onie mo¿e nieoczekiwanie 
zacz¹æ pracowaæ. Nieuwaga grozi 
obra¿eniami cia³a.

Elektroniczne uk³ady zap³onowe wytwarzaj¹ 
bardzo wysokie napiêcie. Ze wzglêdów 
bezpieczeñstwa nie wolno dotykaæ 
elementów uk³adu zap³onowego.
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Olej silnikowy 
Informacje dotycz¹ce olejów silnikowych 
zamieszczono w rozdziale „Serwis i obs³uga 
okresowa” na stronie 154.

Poziom oleju silnikowego 
Zu¿ywanie pewnej iloœci oleju przez silnik jest 
ca³kowicie normalne. Z tego wzglêdu nale¿y 
od czasu do czasu sprawdzaæ i uzupe³niaæ 
poziom oleju, pomiêdzy zalecanymi 
terminami wymiany. 

Z tego wzglêdu poziom oleju nale¿y 
sprawdzaæ co 500 km przebiegu lub przed 
wyruszeniem w d³u¿sz¹ podró¿.

Na kolejnych rysunkach pokazano sposób 
sprawdzania i uzupe³niania poziomu oleju 
silnikowego, odpowiednio w silnikach 
benzynowych i wysokoprê¿nych.

W celu sprawdzenia poziomu oleju 
silnikowego wyci¹gn¹æ miarkê, wytrzeæ j¹ 
do sucha (za pomoc¹ niestrzêpi¹cej siê 
szmatki) i ponownie wsun¹æ do koñca.

Sprawdzanie poziomu i uzupe³nianie 
oleju silnikowego
Podczas sprawdzania poziomu oleju w silniku 
samochód musi staæ na poziomym pod³o¿u. 
Silnik powinien byæ wy³¹czony i rozgrzany do 
normalnej temperatury pracy. Po wy³¹czeniu 
silnika odczekaæ ok. 10 minut, aby ca³y olej 
sp³yn¹³ do miski olejowej.

W silnikach typu F9Q miarka poziomu 
oleju jest zintegrowana z korkiem wlewu, 
który nale¿y odkrêciæ, obracaj¹c w lewo.

9 Ostrze¿enie

Nie wolno dopuszczaæ do spadku poziomu 
oleju silnikowego poni¿ej wartoœci 
minimalnej!
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W silnikach M9R obróciæ korek w lewo, 
wyci¹gn¹æ miarkê oleju silnikowego, wytrzeæ 
j¹ do sucha i ponownie wsun¹æ do koñca.

Uzupe³niæ olej silnikowy, jeœli jego poziom 
zbli¿y siê do oznaczenia A. 

Poziom oleju silnikowego nie mo¿e 
przekraczaæ górnego oznaczenia B 
na miarce. Grozi to na przyk³ad wzrostem 
zu¿ycia oleju, nadmiernym gromadzeniem 
siê osadów wêgla i mo¿liwoœci¹ uszkodzenia 
katalizatora lub silnika.

Przy uzupe³nianiu staraæ siê w miarê 
mo¿liwoœci stosowaæ olej tego samego 
rodzaju, co przy ostatniej wymianie oleju.
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W przypadku silników typu F9Q u¿ywaæ lejka 
przechowywanego w przedniej czêœci komory 
silnika, zapobiegaj¹cego rozlewaniu oleju.

W celu wyjêcia lejka odchyliæ plastikowy 
jêzyczek.

Zdj¹æ korki wlewu i w³o¿yæ lejek 
w otwór wlewowy.

Za³o¿yæ korki, po czym umieœciæ lejek 
w przeznaczonym dla niego miejscu.

Pojemnoœci – patrz strona 170.

Zu¿ycie oleju silnikowego stabilizuje siê 
zazwyczaj po przejechaniu kilku tysiêcy 
kilometrów. Dopiero wówczas mo¿na ustaliæ 
jego rzeczywisty poziom.

Jeœli zu¿ycie oleju po takim okresie docierania 
przekroczy 0,5 litra na 1000 km, zwróciæ siê do 
warsztatu.
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Zdj¹æ korek wlewu i odpowiednio uzupe³niæ 
poziom oleju silnikowego. Nie przekraczaæ 
dopuszczalnego poziomu.

Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju 
Ze wzglêdu na utratê w³aœciwoœci smarnych 
oleju na skutek up³ywu czasu oraz pracy 
silnika, jego wymiana powinna byæ 
przeprowadzana po up³ywie okreœlonego 
czasu lub przejechaniu okreœlonej liczby 
kilometrów. 

Zaleca siê stosowanie oryginalnych 
filtrów oleju Opla. 

Filtr paliwa do silników 
wysokoprê¿nych
Usuwaæ pozosta³oœci wody z filtra paliwa przy 
ka¿dej wymianie oleju silnikowego. 

Umieœciæ pojemnik pod obudow¹ filtra. 
Poluzowaæ rade³kowane œruby os³ony i dolnej 
czêœci filtra o ok. jeden obrót w celu 
odprowadzenia wody.

Filtr zostanie opró¿niony z chwil¹ wyp³yniêcia 
paliwa przez szczelinê powsta³¹ poprzez 
poluzowanie dolnej œruby rade³kowanej. 
Dokrêciæ obie œruby. 

W przypadku wyj¹tkowo niesprzyjaj¹cych 
warunków eksploatacji samochodu, 
na przyk³ad wysokiej wilgotnoœci powietrza 
(zw³aszcza w obszarach nadmorskich), 
bardzo wysokich lub bardzo niskich 
temperatur zewnêtrznych oraz du¿ych ró¿nic 
pomiêdzy temperatur¹ w dzieñ i w nocy, filtr 
nale¿y sprawdzaæ z wiêksz¹ czêstotliwoœci¹. 

9 Ostrze¿enie

Zu¿ytych filtrów oleju silnikowego oraz 
pustych puszek i butelek po oleju nie 
wyrzucaæ do pojemników na odpadki 
domowe. Usuwaj¹c przepracowany olej 
i zu¿yte filtry oleju nale¿y przestrzegaæ 
przepisów prawa w zakresie ochrony 
œrodowiska naturalnego i zdrowia.
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WskaŸnik dop³ywu powietrza 
do silnika 3
Niektóre modele samochodu wyposa¿one 
s¹ we wskaŸnik sygnalizuj¹cy ograniczenie 
dop³ywu powietrza do silnika, umieszczony 
w uk³adzie ssania.

Jeœli czerwony znacznik jest widoczny przy 
pracuj¹cym silniku, nale¿y zwróciæ siê do 
warsztatu

P³yn ch³odz¹cy 
Podczas pracy silnika w uk³adzie panuje 
podwy¿szone ciœnienie, przez co temperatura 
mo¿e przekroczyæ 100°C. 

P³yn niskokrzepn¹cy zapewnia doskona³¹ 
ochronê antykorozyjn¹ uk³adu ch³odzenia 
i ogrzewania. Cechuje go tak¿e odpornoœæ 
na temperatury do -28 °C. 

Niektóre œrodki przeciwdzia³aj¹ce zamarzaniu 
(p³yny niskokrzepn¹ce) mog¹ powodowaæ 
uszkodzenia silnika. Zaleca siê stosowanie 
œrodków dopuszczonych do u¿ytku przez 
firmê Opel.

Œrodki przeciwdzia³aj¹ce 
zamarzaniu i korozji 
Przed rozpoczêciem sezonu zimowego 
sprawdziæ w warsztacie stê¿enie œrodka 
przeciwdzia³aj¹cego zamarzaniu w p³ynie 
ch³odz¹cym. Iloœæ p³ynu niskokrzepliwego 
musi zapewniaæ ochronê do temperatury ok. 
-28 °C. Przy zbyt niskim stê¿eniu p³ynu 
niskokrzepliwego ochrona przed 
zamarzaniem i korozj¹ mo¿e byæ 
niewystarczaj¹ca. W razie koniecznoœci 
dolaæ p³ynu niskokrzepn¹cego. 

Gdy ubytek p³ynu ch³odz¹cego zostanie 
uzupe³niony wod¹, nale¿y sprawdziæ 
stê¿enie œrodka przeciwdzia³aj¹cego 
zamarzaniu i w razie potrzeby dolaæ 
p³ynu niskokrzepn¹cego. 

Brak znacznika = Bez ograniczeñ 

Czerwony 
znacznik

= Ograniczenie 
dop³ywu powietrza

9 Ostrze¿enie

Œrodki przeciwdzia³aj¹ce zamarzaniu s¹ 
szkodliwe dla zdrowia i dlatego nale¿y 
je przechowywaæ w oryginalnych 
pojemnikach, w miejscu niedostêpnym 
dla dzieci.
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Poziom p³ynu ch³odz¹cego 
W szczelnym uk³adzie ch³odzenia prawie 
nie wystêpuj¹ ubytki p³ynu ch³odz¹cego 
i rzadko zachodzi koniecznoœæ jego 
uzupe³niania. 

Gdy silnik jest zimny, poziom p³ynu 
ch³odz¹cego w zbiorniczku wyrównawczym 
powinien siêgaæ nieco powy¿ej oznaczenia 
MIN. Po rozgrzaniu silnika poziom p³ynu 
wzrasta, a po jego ostygniêciu ponownie 
opada. Jeœli poziom p³ynu ch³odz¹cego 
spadnie poni¿ej oznaczenia MIN, nale¿y 
go uzupe³niæ tak, aby siêga³ nieco powy¿ej 
tego oznaczenia.

Dolaæ p³ynu niskokrzepn¹cego. W przypadku 
braku takiego p³ynu u¿yæ zwyk³ej

lub destylowanej wody.

Po dolaniu zwyk³ej lub destylowanej wody 
sprawdziæ stê¿enie œrodka zapobiegaj¹cego 
zamarzaniu i w razie potrzeby dolaæ p³ynu 
niskokrzepn¹cego. Nale¿y skorzystaæ 
z pomocy warsztatu. 

Przy zamykaniu zbiorniczka dokrêciæ korek 
do oporu.

Temperatura p³ynu ch³odz¹cego 
Ze wzglêdów konstrukcyjnych wskaŸnik 
temperatury silnika pokazuje temperaturê 
p³ynu ch³odz¹cego tylko przy jego 
wystarczaj¹cym poziomie. Patrz strona 62.

Podczas pracy silnika w uk³adzie panuje 
podwy¿szone ciœnienie, przez co temperatura 
mo¿e przekroczyæ 100°C. 

Gdy wskazanie miernika temperatury znajdzie 
siê na najwy¿szym polu, natychmiast 
sprawdziæ poziom p³ynu ch³odz¹cego.

z Poziom p³ynu zbyt niski:
Dolaæ p³ynu ch³odz¹cego. Œciœle 
przestrzegaæ zaleceñ podanych 
w punktach „Œrodki przeciwdzia³aj¹ce 
zamarzaniu i korozji” oraz „Poziom p³ynu 
ch³odz¹cego”. Przyczynê ubytku p³ynu 
ch³odz¹cego usun¹æ w warsztacie.

z Jeœli wymagane jest u¿ycie du¿ej iloœci 
p³ynu ch³odz¹cego, nale¿y koniecznie 
odpowietrzyæ uk³ad ch³odzenia. 
Nale¿y skorzystaæ z pomocy warsztatu.

z Poziom p³ynu prawid³owy:
W celu usuniêcia przyczyny nadmiernego 
wzrostu temperatury zwróciæ siê do warsztatu.

9 Ostrze¿enie

Przed odkrêceniem korka poczekaæ, a¿ 
ostygnie silnik. Korek odkrêcaæ ostro¿nie, 
aby powoli uwolniæ wytworzone 
w zbiorniczku nadciœnienie, unikaj¹c 
w ten sposób poparzenia.
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P³yn hamulcowy 
Poziom p³ynu hamulcowego

Poziom p³ynu hamulcowego w zbiorniczku 
nie mo¿e przekraczaæ oznaczenia „MAX” 
ani spadaæ poni¿ej oznaczenia „MIN”. 

Niektóre p³yny hamulcowe mog¹ powodowaæ 
uszkodzenia uk³adu hamulcowego lub 
pogorszenie skutecznoœci hamowania. Nale¿y 
zasiêgn¹æ odpowiednich informacji w tym 
zakresie. Zaleca siê stosowanie wy³¹cznie 
wysokosprawnych p³ynów hamulcowych, 
dopuszczonych do u¿ytku przez firmê Opel.

Przy dolewaniu p³ynu konieczne jest 
zapewnienie maksymalnej czystoœci, 
poniewa¿ jakiekolwiek zanieczyszczenie 
p³ynu mo¿e spowodowaæ awariê uk³adu 
hamulcowego.

Po uzupe³nieniu p³ynu hamulcowego 
nale¿y zwróciæ siê do warsztatu, 
aby usun¹æ przyczynê ubytku p³ynu.

Wymiana p³ynu hamulcowego 
P³yn hamulcowy ma w³aœciwoœci 
higroskopijne, tzn. absorbuje wodê 
z otoczenia. Podczas hamowania mog¹ 
wytwarzaæ siê pêcherzyki pary, obni¿aj¹ce 
sprawnoœæ hamulców. 

Z tego powodu nale¿y przestrzegaæ terminów 
wymiany p³ynu hamulcowego podanych 
w rozdziale „Serwis i obs³uga okresowa” 
na stronie 154. 

9 Ostrze¿enie

Uwaga – p³yn hamulcowy jest truj¹cy 
i powoduje korozjê. Nie dopuszczaæ do 
jego kontaktu z oczami, skór¹, 
ubraniem i powierzchniami lakierowanymi. 
W bezpoœrednim kontakcie p³yn mo¿e 
powodowaæ obra¿enia cia³a i uszkodzenia 
samochodu.

9 Ostrze¿enie

Wymianê p³ynu hamulcowego nale¿y 
zleciæ warsztatowi, który przestrzega 
przepisów odnoœnie utylizacji zu¿ytego 
p³ynu hamulcowego w sposób nie 
zagra¿aj¹cy œrodowisku naturalnemu 
i zdrowiu cz³owieka.
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Wycieraczki szyb 
Dobra widocznoœæ jest niezbêdnym 
warunkiem bezpiecznej jazdy. 

Regularnie sprawdzaæ wycieraczki przedniej 
szyby, aby zapewniæ ich prawid³owe 
dzia³anie. Pióra wycieraczek powinny byæ 
wymieniane przynajmniej raz w roku. 

Jeœli szyba jest brudna, przed w³¹czeniem 
wycieraczek nale¿y uruchomiæ spryskiwacz. 
Pozwoli to unikn¹æ przedwczesnego zu¿ycia 
piór wycieraczek. 

Nie w³¹czaæ wycieraczek w przypadku 
oblodzenia szyby, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ 
uszkodzenie piór wycieraczek lub uk³adu 
wycieraczek. 

Przymarzniête wycieraczki mo¿na uwolniæ 
przy u¿yciu œrodka rozmra¿aj¹cego Opla 
w aerozolu. 

Jeœli podczas pracy wycieraczek na szybie 
pojawiaj¹ siê smugi, przetrzeæ pióra miêkk¹ 
szmatk¹ zwil¿on¹ niskokrzepn¹cym p³ynem 
zmywaj¹cym marki Opel. 

Stwardnia³e, popêkane lub pokryte silikonem 
pióra wycieraczek wymieniæ na nowe. 
Uszkodzenia takie mog¹ byæ spowodowane 
dzia³aniem lodu, soli, wysokiej temperatury 
lub stosowaniem niew³aœciwych œrodków 
czyszcz¹cych. 

Od³¹czaæ wycieraczki szyby przedniej w myjni 
samochodowej – patrz strony 73 i 150. 

Prawid³owe u¿ytkowanie wycieraczek 
– patrz strona 152. Dla zapewnienia prawid³owego dzia³ania 

czujnika deszczu 3 pole czujnika nie mo¿e byæ 
pokryte kurzem, brudem czy lodem. Nale¿y 
równie¿ regularnie w³¹czaæ spryskiwacz 
przedniej szyby i pilnowaæ, aby pole czujnika 
nie uleg³o oblodzeniu. Wersje z czujnikiem 
deszczu mo¿na rozpoznaæ po widocznym 
przy górnej krawêdzi szyby polu czujnika.
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Wycieraczki szyby przedniej
Unieœæ ramiê wycieraczki, nacisn¹æ dŸwigniê 
zatrzasku i odczepiæ pióro wycieraczki.

Wycieraczki tylnej szyby 3
Unieœæ ramiê wycieraczki, obróciæ i odczepiæ 
pióro wycieraczki. 

Spryskiwacz przedniej szyby 
Otwór wlewowy zbiornika p³ynu do 
spryskiwacza przedniej szyby znajduje siê 
z przodu po lewej stronie komory silnika 
– patrz¹c od przodu.

Zbiornik wype³niaæ wy³¹cznie czyst¹ wod¹, 
aby unikn¹æ zatkania dysz. W celu poprawienia 
skutecznoœci oczyszczania szyb i reflektorów 
mo¿na dodaæ niewielk¹ iloœæ niskokrzepn¹cego 
p³ynu zmywaj¹cego marki Opel.

Zim¹ spryskiwacz przedniej szyby nie 
zamarza w nastêpuj¹cych warunkach:

Przy zamykaniu zbiorniczka mocno wcisn¹æ 
korek na pogrubione brzegi otworu 
wlewowego.

Zabezpiec
zenie 
przed 
zamarzani
em do

Stosunek objêtoœci 
niskokrzepliwego 
p³ynu zmywaj¹cego 
marki Opel : do 
objêtoœci wody

- 5 °C 1 : 3

- 10 °C 1 : 2

- 20 °C 1 : 1

- 30 °C 2 : 1
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P³yn wspomagania uk³adu 
kierowniczego
P³yn wspomagania uk³adu kierowniczego 
wystarczy sprawdzaæ i uzupe³niaæ 
w terminach podanych w rozdziale „Serwis 
i obs³uga okresowa” na stronie 154.

W przypadku spadku poziomu p³ynu poni¿ej 
oznaczenia MIN zwróciæ siê do warsztatu.

Akumulator
Dostêp do akumulatora
Akumulator znajduje siê pod p³yt¹ 
pod³ogow¹ przy lewym przednim fotelu 
– patrz strona 123. 

Dodatkowy akumulator 3
W zale¿noœci od dodatkowego wyposa¿enia 
pojazdu w niektórych modelach mo¿e byæ 
stosowany dodatkowy akumulator, 
znajduj¹cy siê obok g³ównego akumulatora.

Obs³uga okresowa akumulatora 3
Jeœli samochodu nie wyposa¿ono 
w akumulator bezobs³ugowy: 

Zdj¹æ zatyczki akumulatora i sprawdziæ, 
czy poziom elektrolitu znajduje siê 15 mm 
powy¿ej ogniw. W razie koniecznoœci dolaæ 
wody destylowanej lub zdemineralizowanej 
w celu uzupe³nienia poziomu.

Jeœli poziom elektrolitu spadnie poni¿ej ogniw, 
nie podejmowaæ prób testowania lub 
³adowania akumulatora ani uruchamiania 
silnika za pomoc¹ przewodów rozruchowych.

W przypadku póŸniejszego zamontowania 
dodatkowych odbiorników pr¹du lub urz¹dzeñ 
elektronicznych mo¿e nast¹piæ wzrost 
obci¹¿enia akumulatora lub nawet jego 
roz³adowanie. W warsztacie nale¿y zasiêgn¹æ 
informacji na temat technicznych mo¿liwoœci 
rozwi¹zania tego problemu, na przyk³ad 
poprzez zamontowanie akumulatora o wiêkszej 
mocy lub dodatkowego akumulatora.

9 Ostrze¿enie

Przy ³adowaniu akumulatora zapewniæ 
odpowiedni¹ wentylacjê. Nagromadzenie 
gazów wytwarzanych podczas ³adowania 
stwarza niebezpieczeñstwo eksplozji!

9 Ostrze¿enie

Wymiana akumulatora powinna siê odbywaæ 
w warsztacie, który przestrzega przepisów 
odnoœnie utylizacji zu¿ytych akumulatorów 
w sposób nie zagra¿aj¹cy œrodowisku 
naturalnemu i zdrowiu cz³owieka.
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Ochrona podzespo³ów 
elektronicznych 
W celu unikniêcia uszkodzenia podzespo³ów 
elektronicznych pod³¹czonych do instalacji 
elektrycznej samochodu nie nale¿y od³¹czaæ 
akumulatora przy pracuj¹cym silniku. Nigdy 
nie uruchamiaæ silnika przy od³¹czonym 
akumulatorze (np. za pomoc¹ przewodów 
rozruchowych).

Przed przyst¹pieniem do ³adowania od³¹czyæ 
akumulator od instalacji elektrycznej 
samochodu: najpierw od³¹czyæ zacisk ujemny, 
a nastêpnie dodatni. Nie wolno pomyliæ 
biegunów akumulatora, odwrotnie 
pod³¹czaj¹c jego zaciski. Przy pod³¹czaniu 
akumulatora najpierw zamocowaæ zacisk 
dodatni, a nastêpnie ujemny.

Ze wzglêdu na ryzyko uszkodzenia instalacji 
elektrycznej samochodu nie dokonywaæ 
samodzielnych modyfikacji, np. nie pod³¹czaæ 
dodatkowych odbiorników pr¹du lub 
ingerowaæ w elektroniczne modu³y steruj¹ce 
(tuning elektroniczny).

Od³¹czanie/pod³¹czanie akumulatora 
od/do instalacji elektrycznej 
Przed rozpoczêciem ³adowania od³¹czyæ 
akumulator od instalacji elektrycznej 
samochodu: najpierw od³¹czyæ przewód 
od zacisku ujemnego, a potem dodatniego. 
Nie zmieniaæ biegunowoœci akumulatora, 
tj. nie zmieniaæ zacisków dla przewodu 
dodatniego i ujemnego. Najpierw pod³¹czaæ 
przewód do zacisku dodatniego, a nastêpnie 
do zacisku ujemnego.

Gara¿owanie samochodu
W przypadku koniecznoœci gara¿owania 
samochodu przez d³u¿szy czas zaleca siê 
zasiêgn¹æ porady w centrum Opel Partner.9 Ostrze¿enie

Elektroniczne uk³ady zap³onowe wytwarzaj¹ 
bardzo wysokie napiêcie. Ze wzglêdów 
bezpieczeñstwa nie wolno dotykaæ 
elementów uk³adu zap³onowego.
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Pielêgnacja samochodu
Przy wykonywaniu czynnoœci pielêgnacyjnych 
– zw³aszcza podczas mycia samochodu – 
nale¿y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych 
w danym kraju przepisów dotycz¹cych 
ochrony œrodowiska.

Regularna i staranna pielêgnacja samochodu 
zapewnia jego ³adny wygl¹d oraz przyczynia 
siê do d³ugoletniego utrzymania jego wysokiej 
wartoœci rynkowej. Jest ona równie¿ 
warunkiem uznania ewentualnych roszczeñ 
z tytu³u gwarancji antykorozyjnej lub 
uszkodzenia pow³oki lakierniczej. W dalszej 
czêœci przedstawiono wskazówki dotycz¹ce 
prawid³owej pielêgnacji samochodu. 
Ich przestrzeganie pozwoli skutecznie 
zabezpieczyæ samochód przed szkodliwym 
wp³ywem czynników zewnêtrznych.

Pielêgnacyjne œrodki czyszcz¹ce do 
samochodu 3
Mycie nadwozia:
z Szampon samochodowy
z G¹bki
z Ircha
z Œrodki do mycia obrêczy kó³
z Œrodki do mycia silnika 
z Œrodki do mycia szyb

Pielêgnacja nadwozia:
z Farby retuszuj¹ce (zaprawkowe)
z Œrodki do nadawania po³ysku/

przywracania koloru
z Woski/uszczelniacze
z Œrodki antykorozyjne
z Œrodki smarne w aerozolu
z Œrodki rozmra¿aj¹ce w aerozolu
z Œrodek w aerozolu do usuwania 

œladów smo³y
z Niskokrzepn¹cy p³yn zmywaj¹cy Opla

Pielêgnacja wnêtrza kabiny:
z Œrodek do czyszczenia wnêtrza 

samochodu i tapicerki

Mycie nadwozia 
Lakier nadwozia nara¿ony jest na dzia³anie 
ró¿nych czynników zewnêtrznych, np. ci¹g³e 
zmiany pogody, wyziewy z kominów 
fabrycznych czy sól z jezdni. Z tego wzglêdu 
nadwozie samochodu nale¿y regularnie myæ 
i woskowaæ. W przypadku korzystania z myjni 
zaleca siê wybór programu mycia 
z woskowaniem. 

Ptasie odchody, martwe owady, œlady ¿ywicy, 
py³ek kwiatowy i podobne zabrudzenia zmywaæ 
mo¿liwie szybko, gdy¿ ich sk³ad chemiczny mo¿e 
powodowaæ uszkodzenie lakieru. 

W przypadku korzystania z myjni 
samochodowej nale¿y postêpowaæ zgodnie 
z instrukcjami jej producenta. Wy³¹czyæ 
wycieraczki szyby przedniej oraz szyby 
w drzwiach tylnych/klapie tylnej 3 
i sprawdziæ, czy nie jest w³¹czony tryb pracy 
automatycznej sterowanej czujnikiem deszczu 
– patrz strona 74. Zdj¹æ antenê prêtow¹. 
Dla u³atwienia stan¹æ na progu drzwi. 

W przypadku rêcznego mycia samochodu 
pamiêtaæ o dok³adnym wyp³ukaniu wnêk 
b³otników.
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Oczyœciæ obrze¿a oraz listwy otwartych drzwi, 
pokrywy silnika, klapy baga¿nika, a tak¿e 
przykryte nimi fragmenty karoserii. 

Po umyciu dok³adnie sp³ukaæ i wytrzeæ 
nadwozie czyst¹, czêsto op³ukiwan¹ irch¹. 
Do czyszczenia szyb u¿ywaæ innego 
kawa³ka irchy, gdy¿ pozosta³oœci œrodków 
konserwuj¹cych przeniesione na szyby mog¹ 
doprowadziæ do pogorszenia widocznoœci. 

Nale¿y stosowaæ siê do przepisów 
obowi¹zuj¹cych w danym kraju. 

Woskowanie 
Nadwozie samochodu wymaga regularnego 
woskowania, szczególnie po umyciu 
szamponem. Lakier wymaga woskowania, 
jeœli sp³ywaj¹ca po nim woda nie tworzy 
drobnych kropelek. W przeciwnym razie 
dochodzi do wyschniêcia lakieru. 

Woskowaæ równie¿ obrze¿a oraz listwy 
otwartych drzwi, pokrywy silnika, klapy 
baga¿nika, a tak¿e przykryte nimi 
fragmenty karoserii.

Polerowanie 
Polerowanie jest konieczne tylko je¿eli 
do lakieru przywar³y substancje sta³e lub 
nast¹pi³o jego zmatowienie i utrata po³ysku. 

Pasta polerska z silikonem tworzy dodatkow¹ 
warstwê ochronn¹, co eliminuje koniecznoœæ 
woskowania. 

Nie nale¿y woskowaæ ani polerowaæ 
plastikowych elementów nadwozia. 

Lakiery metaliczne pielêgnowaæ 
odpowiednim, przeznaczonym dla nich 
woskiem.

Ko³a
Do czyszczenia obrêczy kó³ u¿ywaæ 
odpowiedniego œrodka o odczynie 
neutralnym. 

Obrêcze kó³ s¹ lakierowane i mo¿na je 
konserwowaæ tymi samymi œrodkami, co 
nadwozie. Do czyszczenia i konserwacji 
obrêczy kó³ ze stopów metali lekkich s³u¿y 
specjalny œrodek. 

Uszkodzenia lakieru
Niewielkie uszkodzenia lakieru, takie jak 
odpryski po uderzeniach drobnych kamieni, 
zarysowania itp., nale¿y natychmiast usuwaæ 
za pomoc¹ specjalnego lakieru 
zaprawkowego marki Opel w aerozolu lub 
do nanoszenia pêdzelkiem, zanim powstanie 
ognisko korozji. Jeœli dosz³o ju¿ do korozji, 
zwróciæ siê do warsztatu. Zwracaæ te¿ 
uwagê na powierzchnie i krawêdzie od 
spodu podwozia, na których korozja mo¿e 
postêpowaæ w sposób niezauwa¿alny. 

Plamy ze smo³y 
Plam ze smo³y nie usuwaæ twardymi 
przedmiotami, lecz specjalnym œrodkiem 
w aerozolu. Œrodkiem do usuwania smo³y nie 
wolno czyœciæ kloszy lamp ani reflektorów. 

Œwiat³a zewnêtrzne
Klosze lamp i reflektorów wykonane s¹ 
z tworzywa sztucznego. Jeœli podczas mycia 
samochodu nie zosta³y dok³adnie umyte, 
umyæ je ponownie przy u¿yciu szamponu 
samochodowego. Do mycia lamp nie u¿ywaæ 
substancji ¿r¹cych, œciernych, szorstkich 
œciereczek ani skrobaczek do szyb. Unikaæ 
czyszczenia ich na sucho.
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Elementy z tworzywa sztucznego i gumy 
Do czyszczenia elementów z tworzywa 
sztucznego i gumy zaleca siê u¿ycie œrodka 
do czyszczenia wnêtrza. Nie stosowaæ 
¿adnych innych œrodków, a zw³aszcza 
rozpuszczalników ani benzyny. 

Czêœci plastikowych oraz gumowych nie wolno 
czyœciæ urz¹dzeniami wysokociœnieniowymi.

Ko³a i opony 
Kó³ oraz ogumienia nie wolno czyœciæ 
urz¹dzeniami wysokociœnieniowymi. 

Wnêtrze samochodu i tapicerka 
Wnêtrze samochodu, ³¹cznie z desk¹ 
rozdzielcz¹, czyœciæ specjalnym œrodkiem 
do czyszczenia wnêtrza. 

Tapicerkê z tkaniny najlepiej czyœciæ 
odkurzaczem i szczotk¹. Do usuwania plam 
stosowaæ œrodki do czyszczenia wnêtrza 
odpowiednie do tkanin i tworzyw sztucznych. 

Niezapiête rzepy w ubraniu mog¹ 
spowodowaæ uszkodzenie tapicerki foteli. 
Upewniæ siê, ¿e s¹ zapiête.

Do czyszczenia obiæ z tkaniny, dywaników, 
deski rozdzielczej oraz skórzanej tapicerki 3 
nie stosowaæ acetonu, czterochlorometanu, 
rozcieñczalników, zmywaczy farby, zmywaczy 
do paznokci, proszków do prania ani 
wybielaczy. Równie¿ benzyna nie jest 
odpowiednia do tego celu.

Unikaæ nadmiernego kontaktu z oparami 
œrodków czyszcz¹cych i chemikaliów podczas 
czyszczenia. Jeœli to mo¿liwe, nie u¿ywaæ 
ich w niewielkich, niewentylowanych 
pomieszczeniach, aby unikn¹æ wdychania 
oparów. Otworzyæ drzwi.

Jeœli przednie fotele s¹ wyposa¿one w boczne 
poduszki powietrzne 3, nie czyœciæ ich pokryæ 
przy u¿yciu rozpuszczalników chemicznych 
lub silnych detergentów.

Nie nas¹czaæ pokryæ foteli œrodkami 
czyszcz¹cymi, aby unikn¹æ zanieczyszczenia 
systemu poduszek powietrznych. Grozi to 
niezadzia³aniem bocznych poduszek 
powietrznych 3 w przypadku kolizji.

Pasy bezpieczeñstwa
Pasy bezpieczeñstwa powinny byæ 
zawsze czyste i suche. 

Do czyszczenia wystarczy letnia woda 
lub œrodek do czyszczenia tapicerki. 

Szyby 
Przy czyszczeniu ogrzewanej szyby tylnej 
uwa¿aæ, aby nie uszkodziæ nadrukowanego 
na niej uzwojenia grzejnego. 

U¿ywaæ miêkkiej, niestrzêpi¹cej siê œciereczki 
lub irchy nawil¿onej specjalnym œrodkiem do 
mycia szyb i œrodkiem do usuwania owadów. 

Do usuwania oblodzenia szyb odpowiedni jest 
specjalny niskokrzepn¹cy p³yn zmywaj¹cy 
marki Opel. 

Do mechanicznego usuwania lodu najlepiej 
nadaje siê dostêpna w handlu skrobaczka 
do szyb o ostrych krawêdziach. Skrobaczkê 
nale¿y mocno dociskaæ do szyby, aby nie 
dostawa³y siê pod ni¹ ¿adne zabrudzenia, 
mog¹ce porysowaæ szybê. 

Pióra wycieraczek 
Wosk, na przyk³ad taki, jaki stosowany jest 
w myjniach samochodowych, mo¿e przy 
pracy wycieraczek powodowaæ powstawanie 
smug na szybie przedniej. 

Pióra wycieraczek pozostawiaj¹ce smugi 
na szybie mo¿na oczyœciæ miêkk¹ szmatk¹ 
zwil¿on¹ niskokrzepn¹cym p³ynem 
zmywaj¹cym marki Opel. Uszkodzone 
pióra wymieniæ na nowe – patrz strona 146. 
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Zamki 
Zamki s¹ fabrycznie zakonserwowane 
wysokogatunkowym smarem. Smar ten 
zabezpiecza zamki przed zamarzniêciem. 
Œrodki odmra¿aj¹ce stosowaæ tylko 
w wyj¹tkowych sytuacjach, poniewa¿ maj¹ 
one dzia³anie odt³uszczaj¹ce i mog¹ wp³ywaæ 
na sprawnoœæ zamków. Po u¿yciu œrodka 
odmra¿aj¹cego ponownie nasmarowaæ 
zamki w warsztacie.

Komora silnika 
Powierzchnie w komorze silnika pokryte 
lakierem takiego samego koloru jak nadwozie 
nale¿y pielêgnowaæ w taki sam sposób jak 
inne powierzchnie lakierowane. 

Zaleca siê umycie i zakonserwowanie woskiem 
komory silnika przed nadejœciem okresu 
zimowego oraz po jego zakoñczeniu. Przed 
umyciem silnika przykryæ alternator i zbiornik 
p³ynu hamulcowego plastikow¹ foli¹. 

Podczas mycia silnika przy u¿yciu agregatu 
wysokociœnieniowego nie nale¿y kierowaæ 
strumienia pary bezpoœrednio na elementy 
uk³adu ABS 3, klimatyzacji 3 ani paski 
napêdowe i wspó³pracuj¹ce z nimi czêœci. 

Przy myciu silnika usuwana jest ochronna 
pow³oka woskowa. Dlatego po zakoñczeniu 
mycia nale¿y ponownie zabezpieczyæ 
woskiem silnik, elementy uk³adu 
hamulcowego oraz osi napêdowej z uk³adem 
kierowniczym, a tak¿e poszczególne czêœci 
i wnêki nadwozia. Wykonanie tych czynnoœci 
nale¿y zleciæ warsztatowi.

Wskazane jest umycie silnika na wiosnê, 
w celu usuniêcia brudu, który zgromadzi³ siê 
w komorze silnika w okresie zimowym i mo¿e 
zawieraæ sól. Sprawdziæ ochronn¹ pow³okê 
woskow¹ i w razie potrzeby odnowiæ j¹. 

Nie u¿ywaæ myjki wysokociœnieniowej do 
czyszczenia podzespo³ów w komorze silnika. 

Podwozie 
Wnêki kó³ wraz z pod³u¿nicami zosta³y 
fabrycznie pokryte warstw¹ PCW, która jako 
trwa³a ochrona nie wymaga szczególnej 
konserwacji. Pozosta³e powierzchnie podwozia 
zosta³y w najwa¿niejszych miejscach 
zabezpieczone trwa³¹ pow³ok¹ woskow¹.

W wyniku czêstego mycia samochodu 
w myjniach automatycznych pow³oka ta 
mo¿e ulec uszkodzeniu. Dlatego po ka¿dym 
myciu nale¿y sprawdziæ podwozie i w razie 
potrzeby odnowiæ pow³okê woskow¹. Przed 
nastaniem zimy nale¿y sprawdziæ i w razie 
koniecznoœci poprawiæ stan pow³oki z PCW 
oraz ochronnej pow³oki woskowej. 

Przestroga – dostêpne w handlu œrodki 
bitumiczno-kauczukowe mog¹ uszkodziæ 
pow³okê z PCW. Dlatego te¿ przeprowadzenie 
konserwacji podwozia zaleca siê powierzyæ 
warsztatowi, który dysponuje odpowiedni¹ 
wiedz¹ na temat zalecanych materia³ów oraz 
ma doœwiadczenie w pos³ugiwaniu siê nimi. 

Po zakoñczeniu sezonu zimowego nale¿y 
oczyœciæ podwozie w celu usuniêcia brudu, 
mog¹cego zawieraæ sól. Sprawdziæ i w razie 
potrzeby poprawiæ stan ochronnej pow³oki 
woskowej.
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Serwis i obs³uga 

okresowa

Czêstotliwoœæ przegl¹dów 
serwisowych
Przegl¹d g³ówny – Europa
Co 30 000 km lub raz w roku 
(w zale¿noœci od tego, co nast¹pi wczeœniej)

Przegl¹d g³ówny – poza Europ¹
Patrz strona 157.

Podane czêstotliwoœci przegl¹dów serwisowych 
okreœlono w oparciu o œrednie warunki 
u¿ytkowania. W przypadku trudnych 
warunków eksploatacyjnych – patrz strona 158.

Sygnalizacja terminu przegl¹du okresowego 
– patrz strona 63.

WskaŸnik zu¿ycia oleju silnikowego 
– patrz strona 106.

Potwierdzenia
Potwierdzenia przegl¹du serwisowego s¹ 
umieszczane w ksi¹¿eczce serwisowej 
i gwarancyjnej. Uzupe³niane s¹ dane o dacie 
i przebiegu wraz z piecz¹tk¹ stacji serwisowej 
i podpisem osoby upowa¿nionej. 

Nale¿y upewniaæ siê, ¿e ksi¹¿eczka serwisowa 
i gwarancyjna jest prawid³owo wype³niana, 
stanowi¹c ci¹g³y dowód serwisowania, który jest 
wymagany podczas rozpatrywania zg³oszeñ 
gwarancyjnych, a tak¿e mo¿e byæ cennym 
dodatkiem podczas sprzeda¿y samochodu.

Informacje dotycz¹ce czynnoœci 
serwisowych
Podane czynnoœci serwisowe powinny zostaæ 
wykonane w trakcie przegl¹dów 
wykonywanych z okreœlon¹ czêstotliwoœci¹. 
Stan techniczny konkretnego pojazdu mo¿e 
wymagaæ dodatkowych czynnoœci lub 
wczeœniejszej wymiany wybranych elementów 
b¹dŸ materia³ów. Podane czêstotliwoœci nie s¹ 
zwi¹zane z gwarancj¹ na czêœci.

Plan serwisowy
Europejski harmonogram przegl¹dów 
obowi¹zuje dla nastêpuj¹cych krajów: 

Andora, Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, 
Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, 
Grenlandia, Wêgry, Islandia, Irlandia, W³och, 
£otwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, 
Norwegia, Polska, Portugalia, S³owacja, 
S³owenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, 
Wielka Brytania.

W przypadku krajów niewymienionych 
powy¿ej, wymogi odnoœnie czynnoœci 
serwisowych s¹ okreœlane w zale¿noœci 
od lokalizacji, warunków u¿ytkowania 
i stosowanych materia³ów eksploatacyjnych. 
Czêstotliwoœci czynnoœci serwisowych 
i zestawienie klasyfikacji krajów znajduje 
siê na stronie 157.

Harmonogram przegl¹dów....................  155

Czêstotliwoœæ przegl¹dów serwisowych 
poza Europ¹ .........................................  157

Us³ugi dodatkowe ...................................  158

Zalecane p³yny i œrodki smarne .............  158
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Harmonogram przegl¹dów 

Czynnoœci serwisowe Podczas ka¿dego przegl¹du1)

1) W przypadku krajów pozaeuropejskich nale¿y odnieœæ siê do czêœci opisuj¹cej miêdzynarodowe wymogi serwisowe, gdzie podano czêstotliwoœci uzale¿nione od kraju 
– patrz strona 157.

Filtr przeciwpy³kowy: wymiana X

Hamulce tarczowe kó³ przednich/tylnych: kontrola wzrokowa X

Zamocowanie kó³, stan opon, ciœnienie (równie¿ w kole zapasowym): kontrola, regulacja
Zestaw do naprawy opon, zaczepy stabilizacyjne: kontrola

X

Olej silnikowy i filtr oleju: wymiana2)

2) Termin ustalany stosownie do zu¿ycia dla pojazdów z uk³adem monitorowania oleju silnikowego.

X

Silnik, skrzynia biegów, uk³ad sprzêg³a: sprawdzenie szczelnoœci X

Zawieszenie przednie/tylne, dzia³anie uk³adu kierownicy, wszystkie mieszki uszczelniaj¹ce: kontrola X

Przewody p³ynu hamulcowego, paliwowe, uk³ad wydechowy: kontrola wzrokowa X

Zabezpieczenie antykorozyjne: kontrola i odnotowanie w ksi¹¿eczce serwisowej i gwarancyjnej X

Poziom p³ynu hamulcowego/sprzêg³owego: kontrola
Poziom p³ynu w uk³adach hydraulicznych: sprawdzenie, skorygowanie 
– tylko wersje z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów MTA (Easytronic)

X

Poziom p³ynu ch³odz¹cego i p³ynu niskokrzepliwego: kontrola, regulacja X

Wspomaganie uk³adu kierowniczego: sprawdzenie szczelnoœci. Poziom p³ynu: kontrola, regulacja X

Spryskiwacze i wycieraczki szyby przedniej, zmywacze reflektorów: sprawdzenie, uzupe³nienie p³ynu X

Oœwietlenie i wyposa¿enie sygnalizacyjne: kontrola X

Zawiasy drzwi, ograniczniki drzwi, si³ownik blokady, zamki pokrywy silnika i klapy tylnej/drzwi 
tylnych: nasmarowanie 

X

Jazda próbna ze sprawdzeniem hamulców, przegl¹d koñcowy
Uk³ad monitorowania jakoœci oleju silnikowego: ustawienie wartoœci pocz¹tkowych (w razie potrzeby)

X
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Czynnoœci dodatkowe ⊕

Baterie w pilocie: wymiana Co 2 lata

P³yn hamulcowy i sprzêg³owy: wymiana Co 4 lata / 120 000 km 

P³yn ch³odz¹cy: wymiana Co 4 lata / 120 000 km 

Wk³ad filtra powietrza: wymiana – silniki benzynowe Co 4 lata / 60 000 km 

– silniki wysokoprê¿ne Co 4 lata / 90 000 km 

Filtr paliwa do silników wysokoprê¿nych: wymiana Co 90 000 km 

Œwiece zap³onowe: wymiana Co 90 000 km 

Pas rozrz¹du i pasy napêdu: wymiana – z wyj¹tkiem M9R 780/782/784 Co 6 lat / 120 000 km 

Pas napêdu, napinacz i ko³o pasowe wa³u korbowego: wymiana – tylko M9R 780/782/784 Co 6 lat / 150 000 km 
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Czêstotliwoœæ przegl¹dów serwisowych poza Europ¹
Standardowe czynnoœci serwisowe pozostaj¹ obowi¹zuj¹ce, jednak przy zwiêkszeniu czêstotliwoœci ich wykonywania: 

Program International: Albania, Australia, Boœnia i Hercegowina, Wêgry, Cypr, Kosowo, Macedonia, Malta, Czarnogóra, Nowa Zelandia, Rumunia, 
Serbia, Singapur, Po³udniowa Afryka, Turcja.

Specyficzne kraje: Rosja, Ukraina.

Program International +: Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Program International ++: Hong Kong.

Silniki wysokoprê¿ne
Sygnalizacja terminu 

przegl¹du okresowego
Filtr powietrza Filtr paliwa

Paski rozrz¹du i napêdu 
wyposa¿enia dodatkowego

Poza Europ¹ 10 000 km/1 rok 20 000 km/1 rok 40 000 km 60 000 km/4 lata

Wy³¹cznie w przypadku 
serwisu miêdzynarodowego 
(International +)

8 000 km/1 rok 16 000 km/1 rok 24 000 km 64 000 km/4 lata

International ++ 5 000 km/6 miesiêcy 10 000 km/6 miesiêcy 10 000 km 60 000 km/4 lata

Silniki benzynowe
Czêstotliwoœæ przegl¹dów 

okresowych
Filtr powietrza Œwiece zap³onowe

Paski rozrz¹du i napêdu 
wyposa¿enia dodatkowego

Wy³¹cznie w przypadku 
serwisu miêdzynarodowego 15 000 km/1 rok 15 000 km/1 rok 30 000 km1)

1) Wyj¹tek: specyficzne kraje spoza Europy – co 15 000 km.

60 000 km/4 lata

International + 10 000 km/1 rok 20 000 km/1 rok 20 000 km 60 000 km/4 lata

International ++ 5 000 km/6 miesiêcy 10 000 km/1 rok 10 000 km 60 000 km/4 lata
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Us³ugi dodatkowe
Czynnoœci dodatkowe ⊕
Czynnoœci dodatkowe nie s¹ wymagane 
podczas ka¿dego przegl¹du, jednak mog¹ 
byæ przeprowadzane wraz z czynnoœciami 
standardowymi. 

Normy czasowe dla prac dodatkowych nie s¹ 
ujête w zwyk³ym zakresie przegl¹du 
i podlegaj¹ odrêbnej op³acie. Bardziej 
ekonomicznie jest przeprowadziæ te czynnoœci 
w ramach harmonogramu, ni¿ zlecaæ je 
oddzielnie.

Trudne warunki eksploatacyjne o
Warunki eksploatacyjne s¹ uznawane za 
trudne, jeœli czêsto ma miejsce choæby 
jeden z poni¿szych czynników:

z uruchamianie zimnego silnika,
z czêste zatrzymywanie siê i ruszanie, 
z ci¹gniêcie przyczepy, 
z jazda po pochy³oœciach i/lub na du¿ych 

wysokoœciach, 
z niska jakoœæ nawierzchni dróg,
z piasek i kurz, 
z du¿e zmiany temperatury. 

Pojazdy policyjne, taksówki oraz samochody 
do nauki jazdy s¹ tak¿e klasyfikowane jako 
eksploatowane w trudnych warunkach.

W przypadku eksploatacji w trudnych 
warunkach koniecznoœci¹ mo¿e byæ 
wykonywanie okreœlonych czynnoœci 
serwisowych czêœciej ni¿ zak³ada to 
harmonogram.

Na przyk³ad, jeœli u¿ywane paliwo nie spe³nia 
wymaganych standardów, filtr paliwa mo¿e 
wymagaæ czêstszego opró¿niania lub 
wymiany, jak równie¿ mo¿e zachodziæ 
koniecznoœæ czêstszej wymiany innych 
podzespo³ów (np. œwiecy zap³onowych).

Nale¿y skonsultowaæ siê z pracownikiem 
serwisu w celu okreœlenia zwiêkszonych 
wymagañ serwisowych, jakie s¹ konieczne 
w danych warunkach eksploatacyjnych.

Zalecane p³yny i œrodki smarne 
Nale¿y korzystaæ wy³¹cznie z produktów 
przetestowanych i dopuszczonych do u¿ytku. 
Uszkodzenia wywo³ane stosowaniem 
niedopuszczonych materia³ów 
eksploatacyjnych nie s¹ objête gwarancj¹.

Sprawdzanie i uzupe³nianie poziomu p³ynów
patrz strona 138. 

9 Ostrze¿enie

Materia³y eksploatacyjne s¹ niebezpieczne 
dla zdrowia i przy obchodzeniu siê z nimi 
nale¿y zachowaæ odpowiedni¹ ostro¿noœæ. 
W razie po³kniêcia nale¿y natychmiast 
zwróciæ siê do lekarza. Nie wolno wdychaæ 
ich oparów ani dopuszczaæ do ich kontaktu 
ze skór¹. Przechowywaæ w miejscach 
niedostêpnych dla dzieci. 

Nie wolno dopuœciæ do zanieczyszczenia 
materia³ami eksploatacyjnymi systemu 
kanalizacji, wód powierzchniowych, wody 
gruntowej ani gleby. Puste pojemniki nale¿y 
utylizowaæ w odpowiedni sposób. Nale¿y 
zawsze pamiêtaæ, ¿e materia³y eksploatacyjne 
stanowi¹ zagro¿enie dla zdrowia.
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Olej silnikowy
Olej silnikowy jest okreœlany jakoœci¹ oraz 
lepkoœci¹. Podczas wyboru oleju silnikowego 
nale¿y kierowaæ siê przede wszystkim jego 
jakoœci¹ – lepkoœæ jest parametrem mniej 
wa¿nym.

Jakoœæ oleju silnikowego

Uzupe³nianie oleju silnikowego
Oleje ró¿nych producentów i marek mo¿na 
mieszaæ, jeœli odpowiadaj¹ okreœlonym 
specyfikacjom oleju silnikowego (jakoœæ 
i lepkoœæ).

Nie wszystkie oleje silnikowe dostêpne 
na rynku spe³niaj¹ wymagane normy jakoœci, 
dlatego zawsze nale¿y sprawdzaæ ich 
specyfikacjê i klasê podan¹ na opakowaniu.

Stosowanie olejów klasy ACEA A1/B1 i A5/B5 
jest surowo wzbronione, poniewa¿ w d³u¿szej 
perspektywie czasu, w okreœlonych 
warunkach eksploatacyjnych mog¹ 
powodowaæ uszkodzenie silnika.

Dodatki do oleju silnikowego
Stosowanie dodatków do oleju silnikowego mo¿e 
doprowadziæ do awarii i utraty gwarancji. 

olej silnikowy silnik

ACEA-A3: Silniki benzynowe

ACEA-B4: Silniki wysokoprê¿ne bez 
filtra cz¹stek sta³ych 
(DPF)

ACEA-C3: Silniki wysokoprê¿ne 
z filtrem cz¹stek sta³ych 
(DPF)
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Lepkoœæ oleju silnikowego
Silniki wysokoprê¿ne
Na rysunku przedstawiono zale¿noœæ lepkoœci 
oleju w silniku wysokoprê¿nym od 
temperatury zewnêtrznej.

W przypadku pojazdów wyposa¿onych 
w filtr cz¹stek sta³ych (DPF): zalecany jest 
olej silnikowy o lepkoœci 0W-30 lub 5W-30.

Silniki benzynowe
Na rysunku przedstawiono zale¿noœæ lepkoœci 
oleju w silniku benzynowym od temperatury 
zewnêtrznej.

Oznaczenie lepkoœci SAE oznacza zdolnoœæ 
oleju do p³yniêcia. Gdy olej jest zimny 
charakteryzuje siê wiêksz¹ lepkoœci¹, ni¿ jak 
jest gor¹cy. 

Olej o kilku klasach jest okreœlany dwoma 
oznaczeniami. Pierwsze oznaczenie, 
zakoñczone liter¹ W, wskazuje lepkoœæ 
w niskich temperaturach, a drugie oznaczenie 
wskazuje lepkoœæ w wysokich temperaturach. 
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P³yn ch³odz¹cy i niskokrzepn¹cy
Korzystaæ z dodatków przeciwdzia³aj¹cych 
zamarzaniu o zalecanych parametrach: 
bezkrzemianowy, o przed³u¿onej trwa³oœci – 
LLC (Long Life Coolant).

Fabrycznie uk³ad ch³odzenia jest wype³niany 
p³ynem ch³odz¹cym o mrozoodpornoœci 
oko³o -28°C. Takie w³aœciwoœci powinny 
byæ zachowywane przez ca³y rok.

Dodatki do p³ynu ch³odz¹cego, które maj¹ 
s³u¿yæ jako dodatkowe zabezpieczenie 
antykorozyjne lub chroniæ przed niewielkimi 
nieszczelnoœciami mog¹ byæ przyczyn¹ 
wyst¹pienia usterek. Roszczenia gwarancyjne 
zwi¹zane z efektami stosowania dodatków 
do p³ynu ch³odz¹cego bêd¹ odrzucane.

P³yn hamulcowy i sprzêg³owy
Korzystaæ wy³¹cznie z p³ynu 
hamulcowego DOT4.

Z czasem p³yn hamulcowy poch³ania wilgoæ 
z otoczenia, co ogranicza wydajnoœæ uk³adu 
hamulcowego. W zwi¹zku z tym w okreœlonym 
odstêpie czasu wymagana jest wymiana 
p³ynu hamulcowego.

P³yn hamulcowy nale¿y przechowywaæ 
w szczelnie zamkniêtym zbiorniku 
(dla unikniêcia poch³aniania wilgoci). 

Upewniæ siê, ¿e nie dosz³o do 
zanieczyszczenia p³ynu hamulcowego 
p³ynami zawieraj¹cymi olej mineralny 
(olej, benzyna, œrodki czyszcz¹ce), gdy¿ 
mo¿e to doprowadziæ do uszkodzenia 
uszczelek i ko³nierzy uk³adu hamulcowego.

9 Ostrze¿enie

P³yn hamulcowy jest toksyczny!

9 Ostrze¿enie

Z uwagi na silnie korozyjne oddzia³ywanie 
p³yn hamulcowy nie powinien stykaæ siê 
z powierzchniami lakierowanymi. Rozlany 
p³yn hamulcowy nale¿y sp³ukiwaæ du¿¹ 
iloœci¹ wody.
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Dane techniczne 

Dokumenty samochodu, 
tabliczka identyfikacyjna
Dane techniczne samochodu s¹ podawane 
zgodnie z normami Unii Europejskiej. 
Producent zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian. Dane zamieszczone 
w dokumentach samochodu maj¹ 
pierwszeñstwo w stosunku do tych z instrukcji 
obs³ugi.

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) znajduje 
siê na tabliczce informacyjnej przymocowanej 
do prawego s³upka drzwi. 

Na tabliczce informacyjnej podano równie¿ 
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ samochodu 
(GVW), dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ 
z przyczep¹ i maksymalny dopuszczalny 
nacisk na oœ przedni¹ i tyln¹. Ograniczeñ 
takich nale¿y przestrzegaæ przy jeŸdzie 
z pe³nym obci¹¿eniem lub z przyczep¹.

Informacje na tabliczce identyfikacyjnej1):

1 Producent
Numer homologacji typu 
(patrz oddzielna tabliczka 
na stronie 163)

2 Numer identyfikacyjny pojazdu
3 Dopuszczalna masa ca³kowita pojazdu
4 Dopuszczalna masa ca³kowita zestawu
5 Maksymalny dopuszczalny 

nacisk na oœ przedni¹
6 Maksymalny dopuszczalny 

nacisk na oœ tyln¹
7 Dane specyficzne dla danego 

samochodu lub kraju

Dokumenty samochodu, tabliczka 
identyfikacyjna .....................................  162

Oleje silnikowe .........................................  163

P³yn ch³odz¹cy, p³yn hamulcowy, oleje .  163

Dane techniczne silnika ..........................  164

Masy, ³adownoœæ i obci¹¿enie dachu....  166

Ciœnienie powietrza w oponach
 w kPa/barach.......................................  169

Instalacja elektryczna .............................  170

Pojemnoœci ...............................................  170

Wymiary ...................................................  171

Wymiary monta¿owe haka 
holowniczego........................................  173

1) Tabliczka informacyjna pojazdu mo¿e ró¿niæ siê 
od przedstawionej na rysunku.



Dane techniczne 163

Informacje te podane s¹ równie¿ na tabliczce 
pod zdejmowan¹ pokrywk¹ plastikow¹ 
w progu prawych drzwi oraz na tabliczce 
umieszczonej na górnej powierzchni deski 
rozdzielczej, po lewej stronie.

Identyfikacja silnika
Na podstawie numeru identyfikacyjnego 
pojazdu (VIN) mo¿na okreœliæ typ silnika 
zamontowanego w samochodzie. Typ silnika 
okreœla siódmy znak.

Oznaczenie kodowe i numer silnika
Podane na tabliczce informacyjnej w dolnej 
czêœci kad³uba silnika, z ty³u.

P³yn ch³odz¹cy, 
p³yn hamulcowy, oleje
Stosowaæ wy³¹cznie zatwierdzone p³yny.

Stosowanie nieodpowiednich p³ynów mo¿e 
spowodowaæ powa¿ne uszkodzenia 
w samochodzie.

Oleje silnikowe
Informacje dotycz¹ce olejów silnikowych 
zamieszczono w rozdziale „Serwis i obs³uga 
okresowa” na stronie 154.

7. 
znak

Silnik

C: 1,9 l, wysokoprê¿ny, F9Q 760 - 74 kW1)

1) Euro III.

H: 2,0 l, wysokoprê¿ny, M9R 782 – 84 kW2)

2) Euro IV.

J: 2,5 l, wysokoprê¿ny, G9U 630 - 107 kW3)

3) Euro IV z filtrem cz¹stek sta³ych (DPF).

K: 1,9 l, wysokoprê¿ny, F9Q 760 - 74 kW1) 
(dotyczy wy³¹cznie Turcji)

L: 2,0 l, benzynowy, F4R 820 – 86 kW2)

U: 2,0 l, wysokoprê¿ny, M9R 784 - 84 kW2)

R: 2,5 l, wysokoprê¿ny, G9U 630 - 84 kW3) 

V: 2,5 l, wysokoprê¿ny, G9U 630 -107 kW2)

W: 2,0 l, benzynowy, F4R 820 – 86 kW1)

M: 2,0 l, wysokoprê¿ny, M9R 782 - 66 kW2)

N: 2,0 l, benzynowy, F4R 820 – 86 kW2)
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Dane techniczne silnika

Oznaczenie handlowe
Oznaczenie kodowe typu silnika

1.9 
F9Q 760

2.0 
M9R 7821)

1) Niska moc.

2.0 
M9R 782

2.0 
M9R 7842)

2) W zale¿noœci od rynku.

Liczba cylindrów 4 4 4 4

Œrednica cylindra (mm) 80 89 89 89

Skok t³oka (mm) 93 99 99 99

Pojemnoœæ skokowa (cm3) 1870 1995 1995 1995

Maksymalna moc (kW) 
przy obr./min

74
3500

66
3500

84
3500

84
3500

Moment obrotowy (Nm) 
przy obr./min

240
1800

290
1600

310
2100

290
1600

Stopieñ sprê¿ania 18.3 17.1 17.1 15.6

Minimalna liczba cetanowa (CN)3)4)

3) Znormalizowane paliwo wysokiej jakoœci, np. olej napêdowy zgodny z norm¹ EN 590; t³ustym drukiem oznaczono paliwo zalecane.
4) Ni¿sza wartoœæ dopuszczalna dla zimowych olejów napêdowych.

49 (D) 49 (D) 49 (D) 49 (D)
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Dane techniczne silnika

Oznaczenie handlowe
Oznaczenie kodowe typu silnika

2.5 
G9U 6301) 2)

1) Filtr cz¹stek sta³ych w silniku wysokoprê¿nym.
2) Niska moc.

2.5 
G9U 630

2.5 
G9U 6301)

2.0
F4R 820

Liczba cylindrów 4 4 4 4

Œrednica cylindra (mm) 89 89 89 82.7

Skok t³oka (mm) 99 99 99 93

Pojemnoœæ skokowa (cm3) 2464 2464 2464 1998

Maksymalna moc (kW) 
przy obr./min

84
3500

107
3500

107
3500

86
4700

Moment obrotowy (Nm) 
przy obr./min

290
1600

310
2100

310
2100

186
3750

Stopieñ sprê¿ania 17.1 17.1 17.1 9.8

Minimalna liczba cetanowa (CN)3)4)

3) Znormalizowane paliwo wysokiej jakoœci, np. olej napêdowy wed³ug EN 590; t³ustym drukiem oznaczono paliwo zalecane.
4) Ni¿sza wartoœæ dopuszczalna dla zimowych olejów napêdowych.

49 (D) 49 (D) 49 (D) -

Minimalna liczba oktanowa (RON)5)

benzyna bezo³owiowa
lub benzyna bezo³owiowa
lub benzyna bezo³owiowa

5) Znormalizowane paliwo wysokiej jakoœci, np. benzyna bezo³owiowa zgodna z norm¹ EN 228: N = Normalna, S = Super, SP = Super Plus; 
t³ustym drukiem oznaczono paliwo zalecane.

- - -
95 (P)5)

98 (PP)5)
91 (R)6)

6) Je¿eli nie jest dostêpna benzyna bezo³owiowa klasy super, mo¿na u¿yæ benzyny o liczbie oktanowej 91, pod warunkiem unikania du¿ych obci¹¿eñ silnika i jazdy 
na pe³nych obrotach.
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Masy, ³adownoœæ i obci¹¿enie dachu
£adownoœæ jest ró¿nic¹ pomiêdzy 
dopuszczaln¹ mas¹ ca³kowit¹ a mas¹ w³asn¹ 
pojazdu gotowego do jazdy.

Suma obci¹¿eñ osi przedniej i tylnej (patrz 
tabliczka informacyjna) nie mo¿e przekraczaæ 
dopuszczalnej masy ca³kowitej samochodu. 
W przypadku maksymalnego wykorzystania 
dopuszczalnego nacisku na oœ przedni¹, oœ 
tylna mo¿e byæ obci¹¿ona tylko w takim 
stopniu, aby nie przekroczyæ dopuszczalnej 
masy ca³kowitej. 

Wyposa¿enie dodatkowe i opcjonalne zwiêksza 
masê w³asn¹, a w niektórych przypadkach 
równie¿ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ pojazdu 
i tym samym zmienia nieco ³adownoœæ.

Miarodajne s¹ wartoœci podane na tabliczce 
informacyjnej. Dopuszczalna masa ca³kowita 
samochodu (GVW) i dopuszczalna masa 
ca³kowita samochodu z przyczep¹ (GCW) 
podane s¹ na tabliczce informacyjnej 
– patrz strona 162. 

Maksymalne dopuszczalne obci¹¿enie dachu 
(wliczaj¹c masê baga¿nika dachowego) wynosi 
280 kg dla standardowych wariantów dachu 
i 210 kg dla wariantów z wysokim dachem 
(z wyj¹tkiem kabin ze skrzyni¹ ³adunkow¹).

Maksymalne obci¹¿enie dla baga¿ników 
dachowych pe³nych rozmiarów w samochodzie 
Opel wynosi 210 kg dla standardowych 
wariantów dachu i 140 kg dla wariantów 
z wysokim dachem (z wyj¹tkiem kabin 
ze skrzyni¹ ³adunkow¹).

Zalecenia eksploatacyjne – patrz strona 96.

Masy pojazdu (przybli¿one, w kg)

Model Rozstaw osi Dach Klasa 
³adownoœci

Silnik1)

1) Oznaczenie handlowe – patrz strony 164, 165.

Masa w³asna 
pojazdu2)3)

2) Bez kierowcy, model bazowy z wszystkimi p³ynami (zbiornik paliwa nape³niony w 90%).
3) Masa w³asna pojazdu i masa ca³kowita samochodu wzrastaj¹ w przypadku zastosowania 

nieodpowiedniego wyposa¿enia dodatkowego – patrz tabliczka informacyjna.

Furgon Ma³y Standardowy 1000 F9Q 1660

M9R 1678

F4R 1660

G9U 1736

Standardowy 1200 F9Q 1669

M9R 1688

F4R 1660

G9U 1737

Podwy¿szony 1200 F9Q 1713

M9R 1760

F4R 1695

G9U 1810

Du¿y Standardowy 1200 F9Q 1676

M9R 1724

F4R 1660

G9U 1772
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Masy pojazdy (przybli¿one w kg)

Model Rozstaw osi Dach Klasa ³adownoœci Silnik1)

1) Oznaczenie handlowe – patrz strony 164, 165.

Masa w³asna pojazdu 2)3)

2) Bez kierowcy, model bazowy z wszystkimi p³ynami (zbiornik paliwa nape³niony w 90%).
3) Masa w³asna pojazdu i masa ca³kowita samochodu wzrastaj¹ w przypadku zastosowania nieodpowiedniego wyposa¿enia dodatkowego – patrz tabliczka informacyjna.

Furgon (c.d.) Du¿y Podwy¿szony 1200 F9Q 1761

M9R 1810

F4R 1745

G9U 1860

Kombi Ma³y Standardowy 1000 F9Q 1835

M9R 1883

F4R 1818

G9U 1940

1200 F9Q 1846

M9R 1893

F4R 1829

G9U 1942

Du¿y Standardowy 1200 F9Q 1906

M9R 1954

F4R 1890

G9U 2003
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Masy pojazdu (przybli¿one, w kg)

Model Rozstaw osi Dach Klasa ³adownoœci Silnik1)

1) Oznaczenie handlowe – patrz strony 164, 165.

Masa w³asna pojazdu 2)3)

2) Bez kierowcy, model bazowy z wszystkimi p³ynami (zbiornik paliwa nape³niony w 90%).
3) Masa w³asna pojazdu wzrasta w przypadku zastosowania nieodpowiedniego wyposa¿enia dodatkowego – patrz tabliczka informacyjna.

Kabina ze skrzyni¹ 
³adunkow¹

Du¿y Standardowy 1200 F9Q 1467 4) 

4) Samochód bez zabudowy nadwozia.

M9R 1515 4)

F4R 1449 4)

G9U 1563 4)

Tour Ma³y Standardowy 900 M9R 1944

F4R 1879

G9U 2018
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Ciœnienie powietrza w oponach 
w kPa/barach
Podane wartoœci ciœnienia powietrza 
w oponach odnosz¹ siê do opon zimnych. 
Po d³u¿szej jeŸdzie ciœnienie w oponach 
wzrasta, jednak nie nale¿y go redukowaæ.

Podane wartoœci ciœnienia dotycz¹ zarówno 
opon letnich, jak i zimowych.

– Patrz strona 113.

£añcuchy na ko³a
 patrz strona 116.

Ograniczenia
£añcuchy mo¿na zak³adaæ tylko na ko³a 
napêdzane (przednia oœ).

W przypadku ³añcuchów na ko³a 215/65 R16 
zasiêgn¹æ informacji w centrum Opel Partner.

Obrêcze kó³
Moment dokrêcania: 140 Nm.

Opony1)

1) W przypadku zastosowania opon o rozmiarach innych ni¿ fabryczne (w tym opon zimowych) mo¿e 
byæ konieczne przeprogramowanie prêdkoœciomierza elektronicznego – patrz strona 113.

Ciœnienie powietrza w oponach przy pe³nym obci¹¿eniu 
(kPa/bary)2)

2) Opona w kole zapasowym powinna byæ napompowana do najwy¿szego ciœnienia podanego w tabeli. 

Przód Ty³

195/65 R16 C 340/3.4 370/3.7

195/75 R16 C 3)

3) Modele z pakietem na z³e drogi.

380/3.8 420/4.2

205/65 R16 C 380/3.8 420/4.2

215/65 R16 C 310/3.1 340/3.4
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Instalacja elektryczna 

Pojemnoœci 
(w litrach, przybli¿one)

Vivaro 

Akumulator Napiêcie 12 V

Pojemnoœæ 85 Ah 3/95 Ah 3

Bateria nadajnika zdalnego sterowania CR 1220

Silnik1)

1) Oznaczenie handlowe – patrz strony 164, 165.

M9R F9Q F4R G9U

System ch³odzenia 6.4 6.4 5.4 8.0

Zbiornik paliwa 90 90 90 90

Olej silnikowy wraz z filtrem 7.7 4.8 5.5 7.5

Olej silnikowy pomiêdzy oznaczeniami MIN i MAX na miarce 1.5 - 2.0 1.5 - 2.0 1.5 - 2.0 1.5 - 2.0
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Wymiary

Typ Furgon Kombi/Tour1)

1) Model Tour jest dostêpny wy³¹cznie w wersji z ma³ym rozstawem osi.

Kabina ze skrzyni¹ 
³adunkow¹

Rozstaw osi Ma³y Du¿y Ma³y Du¿y Du¿y

D³ugoœæ (mm) 4782 5182 4782 5182 5130

Szerokoœæ (mm)
z lusterkami zewnêtrznymi

1904
2232

1904
2232

1904
2232

1904
2232

1904
2232/24342)

2) Z d³ugoramiennymi lusterkami wstecznymi.

Wysokoœæ (mm)3) – bez ³adunku
Dach standardowy
Dach podwy¿szony

3) Wysokoœæ samochodu bez zabudowy nadwozia.

1968
2492

1968
2492

1968
-

1968
-

1981
-

Rozstaw osi (mm) 3098 3498 3098 3498 3498

Rozstaw kó³ (mm): 
Przód 
Ty³

1615
1630

1615
1630

1615
1630

1615
1630

1615
1630
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Wymiary przestrzeni baga¿owej

Furgon

Rozstaw osi Ma³y Du¿y

Wysokoœæ dachu
Standardowy 
Dach

Podwy¿szony
Dach

Standardowy
Dach

Podwy¿szony
Dach

Maksymalna wysokoœæ otworu
drzwi tylnych (mm)

1335 1818 1335 1818

Szerokoœæ otworu tylnych drzwi
(przy pod³odze) (mm)

1390 1390 1390 1390

Maksymalna wysokoœæ
przestrzeni baga¿owej (mm)

1387 1913 1387 1913

Maksymalna szerokoœæ przestrzeni 
baga¿owej (mm)

1690 1690 1690 1690

Szerokoœæ pomiêdzy
wnêkami kó³ (mm)

1268 1268 1268 1268

Maksymalna d³ugoœæ przestrzeni 
baga¿owej (mm)

2400 2400 2800 2800

Wysokoœæ przestrzeni baga¿owej bez 
obci¹¿enia (mm)

543 547 542 548

Szerokoœæ otworu
przesuwnych drzwi bocznych (mm)

1000 1000 1000 1000

Wysokoœæ otworu
przesuwnych drzwi bocznych (mm)

1285 1285 1285 1285
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Wymiary monta¿owe haka 
holowniczego

Wymiary mm

A 933

B 392

C 289.1

D 59

E 57

F 1032

G 337

H 55

9 Ostrze¿enie

Stosowaæ wy³¹cznie haki holownicze 
przeznaczone dla danego modelu 
samochodu. Monta¿ haka holowniczego 
powinien byæ wykonywany w warsztacie.
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Oficjalna etykieta homologacyjna nadajnika zdalnego sterowania pracuj¹cego na czêstotliwoœciach 
radiowych

Europa:  CE0523 !
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Indeks A

akcesoria ..................................................... 138
akumulator .................................................. 148

dostêp ..............................................123, 148
obs³uga okresowa ................................... 148
przerwa w dop³ywie pr¹du ...................... 68

alternator ....................................................... 60
antena ....................................................80, 150
apteczka pierwszej pomocy .................57, 126
autoalarm ...................................................... 24
autodiagnostyka ........................................... 38
automatyczne w³¹czanie œwiate³ mijania ... 76

B

baga¿nik dachowy ....................................... 99
benzyna ....................................................... 100
benzyna bezo³owiowa ................................ 100
bezpieczeñstwo ........................................... 138
biegi ............................................................... 13
blokada kierownicy ......................................... 9
blokady chroni¹ce dzieci .............................. 17
blokowanie drzwi .......................................... 17
blokowanie drzwi od wewn¹trz ................... 17
boczna poduszka powietrzna ..................... 47

C

centralny zamek ........................................... 21
ch³odzenie ..................................................... 86
ch³odzenie schowka w desce rozdzielczej .. 87
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