
VÁŠ PRŮVODCE
STĚRAČE



Adaptér

Stírací lišta

Stěrač se skládá z těchto prvků:

• Montážní spojka (adaptér)

• Napínák

• Výztuhy 

• Stírací lišta

Kvalita stírání závisí na správném spojení těchto prvků, 
míře opotřebení a tvaru okna.

Přirozenému opotřebení stěračů nelze zabránit.

STĚRAČE: 
DOBRÁ 
VIDITELNOST  
PRO VĚTŠÍ 
BEZPEČÍ

ROZDÍL MEZI TRADIČNÍMI  
A PLOCHÝMI STĚRAČI
Podle typu automobilů rozlišujeme dva druhy stěračů – tradiční 
ramínkové a bezramínkové neboli ploché stěrače. Konstrukce nových 
plochých stěračů působí jako přítlačný spoiler. Během jízdy jsou 
přitlačovány ke sklu, čímž je docíleno bezproblémového odstranění 
nečistot a tím i perfektní viditelnosti. Technologii plochých stěračů lze 
využít i u vozů vybavených tradičními stěrači.

K ČEMU SLOUŽÍ SPOILER?
•  Spoiler zvýší tlak stírací lišty na čelní 

sklo v závislosti na rychlosti vozu.

•  Stěrač poskytuje optimální kvalitu 
stírání díky mimořádné aerodynamické 
konstrukci spoileru.

TRADIČNÍ RAMÍNKOVÉ STĚRAČE

PLOCHÉ STĚRAČE

Pro více informací  
o plochých stěračích se neváhejte 
obrátit na svého autorizovaného 
opravce CITROËN.

SE SPOILEREM

BEZ SPOILERU

DOPORUČENÍ K ÚDRŽBĚ
Zkontrolujte směr 
namontování spoileru.  
Je-li spoiler umístěn opačně, 
je zcela nefunkční.



JAK POZNAT OPOTŘEBENÍ STĚRAČŮ?

I DÉŠŤ MŮŽE BÝT 
PŘÍJEMNÝ!

PROČ DOCHÁZÍ K OPOTŘEBENÍ STĚRAČŮ?
Kvalita stírání závisí především na stavu gumové stírací lišty. Lišta 
je citlivá na teplo i chlad a stárne i v případě, že stěrače nepoužíváte.

•  Dlouhodobé vystavení slunečnímu záření, nepříznivé klimatické 
podmínky, znečištění a náhlé změny teploty zhoršují stav gumové 
lišty a snižují kvalitu stírání.

•  Je-li čelní sklo namrzlé, mohou se při aktivaci stěračů gumové lišty 
poničit nebo i roztrhat.

ROZMAZANÉ NEČISTOTY

•  Znečištění čelního skla nebo 
stírací lišty.

•  Stírací lišta se vlivem příliš 
velkého tlaku ramene položila 
nebo ztvrdla stářím či teplem.

NESETŘENÁ MÍSTA

•  Nedostatečný tlak ramene 
stěrače.

•  Stírací lišta při vysoké rychlosti 
nedoléhá.

•  Špatně rozložený tlak stírací 
lišty na čelní sklo.

PRUHY

•  Gumová stírací lišta je 
popraskaná nebo roztrhaná 
mrazem, teplem nebo vlivem 
nepříznivého počasí.

ŠKUBÁNÍ A HLUK

•  Stírací lišta je ztvrdlá stářím 
nebo teplem.

•  Stírací lišta se vlivem příliš 
velkého tlaku ramene položila.

•  Příliš velká vzdálenost mezi 
ramenem a stírací lištou.

DOPORUČENÍ K ÚDRŽBĚ
•   Před spuštěním stěračů věnujte dostatek času odstranění 

námrazy na čelním skle.

•   Pokud je to možné, neparkujte dlouhodobě na prudkém 
slunci nebo stěrače zakryjte. 

•   Stěrače vyměňte při prvních příznacích opotřebení, 
minimálně však jednou ročně.



ZADNÍ STĚRAČ JE DŮLEŽITÝ!
•  Zadní stěrač ovlivňuje zpětný výhled z vozu. 

•  Optimální výhled dozadu vám umožňuje  
bezpečněji manévrovat s vozem.

 DOPORUČENÍ K ÚDRŽBĚ
Stejně jako přední stěrače, jednou  
za rok je potřeba vyměnit i zadní  
stěrač, i když nevykazuje známky  
opotřebení. Zkontrolujte stav  
zadního stěrače v okamžiku,  
kdy měníte přední stěrače.

SPOLEHLIVOST  
NÁHRADNÍCH DÍLŮ CITROËN
Stěrače CITROËN jsou velice kvalitní 
a splňují náročné výrobní předpisy.

Jsou dokonale uzpůsobeny pro váš vůz 
CITROËN a vykazují optimální odolnost 
a kvalitu stírání za každého počasí.

CITROËN CHRÁNÍ  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
CITROËN je výrobce, který k ochraně 
životního prostředí přistupuje velmi 
zodpovědně a aktivně se zapojuje 
do zpracování a eliminace škodlivých 
produktů.

Během celého životního cyklu vozu, 
od fáze vývoje až po recyklaci použitých 
náhradních dílů, dbá CITROËN i jeho 
obchodní síť na maximální ekologickou 
ohleduplnost svých výrobků i činností.

JAKÁ RIZIKA PŘEDSTAVUJÍ  
OPOTŘEBOVANÉ STÍRACÍ LIŠTY:
•  Poškrábání čelního skla.

•  Nižší viditelnost. 

•  Menší soustředěnost nebo nadměrná únava spojená 
s narušeným výhledem a hlukem.

•  Viditelnost je horší, především pak v noci, v mlze nebo 
jemném dešti (dochází k deformaci světelných paprsků 
při předjíždění). 
Stěrače jsou důležitým prvkem výbavy, který ovlivňuje 
vaši bezpečnost a komfort jízdy.

ŠIKOVNÉ RADY  
PRO DIAGNOSTIKU
•  Zvedněte stěrač z okna: 

Jestliže se stírací lišta nevrátí  
do vertikální pozice, vyměňte stěrače!

•  Přejeďte prstem po liště: 
Jestliže cítíte praskliny nebo nerovnosti,  
vyměňte stěrače!

•  Zkontrolujte oba stěrače najednou: 
Jestliže se vám zdají nesouměrné,  
vyměňte stěrače!

 DOPORUČENÍ K ÚDRŽBĚ
Vyměňte stěrače, ihned jak se objeví první náznak 
poškození, minimálně však jednou ročně.



NABÍDKA PRŮVODCŮ
TLUMIČE

STĚRAČE

BATERIE

KLIMATIZACE A KABINOVÝ FILTR

VÝFUK A FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

OSVĚTLENÍ

BRZDY

ORIGINÁLNÍ DÍLY CITROËN

ROZVODOVÁ SADA

VÝMĚNA OLEJE

ČELNÍ SKLO

REPASOVANÉ DÍLY

PNEUMATIKY

ZIMNÍ PNEUMATIKY

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY 

WWW.CITROEN.CZ
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