
Elektromobil Tesla Model 3: Rychlý návod k vozu

For english, click here.

Centrální displej a odkládací schránka
To nejzásadnější: Model 3 nemá v interiéru žádná fyzická tlačítka (pouze na volantu a dvě
směrové pačky). Veškeré nastavení se provádí pomocí centrálního displeje, který je aktivní
po započetí rezervace. Na centrálním displeji se otevírá i přihrádka u spolujezdce, kde
najdete přístupovou kartu k vozu. Menu vyvoláte kliknutím na ikonu vozu v levém
spodním rohu, poté záložka ovládací prvky, tlačítko odkládací schránka. Během
rezervace se pro uzamčení vozu používá právě tato karta, pro uzamčení vozu je třeba ji
přiložit ke sloupku řidičových dveří (na kartě je piktogram, který symbolizuje konkrétní místo
k přiložení).

Pomocí centrálního displeje se nastavuje i volant a zrcátka. V menu pod záložkou ovládací
prvky. Doporučejeme se před zahájením jízdy/cesty s centrálním displejem seznámit,
proklikat si různé záložky a auto navnímat. Hledání položek za jízdy je nebezpečné a
vyžaduje vyšší míru soustředění. Tlačítko pro aktivaci výstražných světel je netradičně
umístěno na stropě u zpětného zrcátka.

Pokud si nebudete vědět rady, jsme vám k dispozici 24/7 na naší lince podpory: +420 778 470 898

https://www.autonapul.cz/wp-content/uploads/2022/06/Model-3-Quick-Start-Guide-ENG.pdf


Jízda a volič jízdního směru

Tesla má jako každý elektromobil jednostupňovou převodovku spojenou s elektromotorem.
Za jízdy tedy žádné řazení neprobíhá. Na pravé páčce pod volantem se nachází volič
jízdního směru - P - režim parkování, R - couvání, N - neutrál, D - drive, jízda vpřed.
Pohybem páčky dolu/nahoru volíte směr jízdy - zvolený směr je vždy zobrazen na
centrálním displeji v levé horní části. Při změne zařazeného stupně je potřeba sešlápnout
brzdový pedál. Pohyb páčky pod stupeň D zapne tempomat, dvojitý pohyb pod stupeň D
zapíná pokročilou asistenci pro držení jízdních pruhů a sledování okolí (i přes obchodní
označení Autopilot se o plně autonomní jízdu nejedná a řidič je vždy plně odpovědný
za věnování se řízení).

Úložné prostory, USB porty a 12V zásuvka
Po usednutí za volant vás možná překvapí absence USB portů a odkládacích panelů ve
středovém tunelu. Nebojte, přihrádky jsou opravdu velké, splývají s dekorem interéru a
zatlačením dovnitř se dvířka otevřou: úložný prostor najdete v loketní opěrce (kde se
zároveň schovává i 12V zásuvky), ve středovém tunelu jsou pak nešikovně schované dva
USB porty, pro jejich zpřístupnění musíte otevřít středovou přihrádku a vyklopit pogumovaný
odkládací prostor na telefon, pod ním pak najdete dva USB porty.

Pokud si nebudete vědět rady, jsme vám k dispozici 24/7 na naší lince podpory: +420 778 470 898



Nabíjení
V této sekci si řekneme něco málo k nabíjení. Tesla Model 3 používá pro dobíjení na
veřejných stanicích konektor CCS Combo 2 pro rychlé nabíjení (evropský standard) a AC
Type 2 konektor pro pomalé nabíjení (také evropský standard). Evropská síť Tesla
Superchargerů používá také standard CCS Combo 2. Na Superchargeru stačí navíc auto
připojit a nabíjíte. Žádné ověřování čipem, při zapojení Supercharger pozná náš Tesla účet,
ze kterého jsou následně strženy peníze. Nabíjecí port vozu je nutné odemknout a
odjistit na centrální obrazovce vozu v sekci Nabíjení nebo kliknutím na blesk u
vyobrazeného auta v levé části dotykové obrazovky.

Malé shrnutí na závěr: Teslu nemusíte mít strach nabíjet na jakékoliv veřejné dobíjecí
stanici. Stačí vám k tomu libobolný CCS Combo 2 kabel (standard pro rychlé DC nabíjení v
ČR a Evropě) nebo Type 2 AC kabel (standard pro pomalé nabíjení v ČR a Evropě).

Pokud si nebudete vědět rady, jsme vám k dispozici 24/7 na naší lince podpory: +420 778 470 898



Zahájení a ukončení rezervace
Zahájení a ukončení rezervace je možné na brněnských nabíjecích stanicích Tepláren
Brno s vyjímkou Galerie Vaňkovka, kde je placené parkování. Interaktivní mapu všech
stanic včetně jejich obsazenosti najdete po naskenování QR kódu:

Důležité: Teslu je nutné po zastavení u nabíjecí stanice zapojit na pomalé AC nabíjení.
Prosíme, při ukončení rezervace nikdy nezapojujte rychlé DC nabíjení, konektor je pak
blokovaný pro ostatní uživatele. Pro zapojení na pomalé nabíjení je potřeba použít modrý
kabel z předního kufru vozu, který je nutné při zahájení rezervace schovat zpět do auta.
Otevření předního kufru se ovládá na centrálním displeji vozu.

Pokud si nebudete vědět rady, jsme vám k dispozici 24/7 na naší lince podpory: +420 778 470 898


