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Partnerzy technologii motoryzacyjnych, Elf i Renault łączą swoją wiedzę zarówno na torze, jak i
w mieście. Ta długotrwała współpraca pozwala zaoferować Państwu całą gamę smarów idealnie
dostosowanych do Państwa Renault. Zapewnia to stałą ochronę i optymalne osiągi silnika. Niezależnie
od tego, czy wymagana jest wymiana, czy uzupełnienie oleju, aby uzyskać informacje dotyczące
najodpowiedniejszego dla Państwa pojazdu, homologowanego oleju ELF należy zwrócić się o poradę do
Autoryzowanego Partnera Renault lub zapoznać się z książką przeglądów pojazdu

Oleje ELF partnerem

Marka

RENAULT zaleca oleje ELF

z pasją do osiągów



Wstęp
Celem niniejszej instrukcji jest zapoznanie Cię z obsługą i konserwacją pojazdu, tak abyś mógł czerpać radość z wielu kilometrów (mil) jazdy. Prosimy, abyś przeczy-
tał tę instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu.

Dostarczona osobno Książeczka Gwarancyjna wyjaśnia szczegółowo warunki gwarancji, którą objęty jest Twój pojazd.

Autoryzowany dealer zna Twój pojazd najlepiej. Jeśli będziesz mieć pytania lub będziesz chciał skorzystać z naszych usług serwisowych, autoryzowany dealer z
przyjemnością udzieli Ci pomocy, korzystając z będącego w jego dyspozycji bogatego zaplecza.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA!
Poniżej zamieściliśmy ważne zasady dotyczące prowadzenia pojazdu — prze-
strzeganie ich pomoże Ci zapewnić sobie i swoim pasażerom bezpieczną po-
dróż!

• NIGDY nie prowadź pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurza-
jących.

• ZAWSZE przestrzegaj obowiązujących ograniczeń prędkości i dostoso-
wuj prędkość do panujących warunków.

• ZAWSZE bądź koncentruj się na prowadzeniu pojazdu, unikając korzy-
stania z elementów wyposażenia lub wykonywania innych czynności,
które mogłyby Cię rozpraszać.

• ZAWSZE zapinaj pasy bezpieczeństwa i korzystaj z odpowiednich foteli-
ków dla dzieci. Dzieci należy przewozić na tylnych siedzeniach.

• ZAWSZE informuj wszystkich pasażerów o prawidłowych sposobach uży-
wania zabezpieczeń, w które wyposażono Twój pojazd.

• ZAWSZE upewniaj się, korzystając z tej instrukcji obsługi, w ważnych kwe-
stiach dotyczących bezpieczeństwa.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące wszystkich wersji wy-
posażenia, dostępnych dla tego modelu pojazdu. Może się więc okazać, że część
zawartych tu informacji nie ma zastosowania w przypadku Twojego pojazdu.

W niniejszej instrukcji obsługi niektóre ilustracje mogą pokazywać tylko układ
dla modeli z kierownicą po lewej stronie (LHD). W przypadku modeli z kierownicą
po prawej stronie (RHD) widoczny na ilustracji kształt i umiejscowienie niektó-
rych podzespołów mogą być inne.

Wszystkie informacje, specyfikacje i ilustracje zawarte w tej instrukcji obsługi
odpowiadają stanowi z dnia, w którym została ona wydrukowana. RENAULT
zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji i wyglądu zawartych w tej instruk-
cji pojazdów bez uprzedzenia oraz bez zobowiązań.

MODYFIKACJE POJAZDU
Wprowadzanie modyfikacji w niniejszym pojeździe bez uwzględnienia zaleceń
podanych w specjalnie przygotowanym w tym celu przez firmę RENAULT doku-
mencie “Standardy dla producentów nadwozi dotyczące montażu, wyposaże-
nia i modernizacji” jest zabronione. Wszelkie modyfikacje wykonane niezgodnie
z instrukcjami zawartymi w tym dokumencie mogą mieć negatywny wpływ na
działanie pojazdu i jego żywotność. Nieprzestrzeganie powyższych standar-
dów może też powodować problemy w zakresie bezpieczeństwa, a nawet do-
prowadzić do powstania odpowiedzialności karnej. Szkody i awarie spowodo-
wane modyfikacjami wprowadzonymi w pojeździe nie podlegają naprawie w
ramach gwarancji RENAULT.

NAJPIERW PRZECZYTAJ — POTEM JEDŹ BEZPIECZNIE
Przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu przeczytaj uważnie niniejszą instruk-
cję obsługi. Pomoże Ci to zapoznać się z jego obsługą i wymogami dotyczącymi
konserwacji oraz umożliwi bezpieczne użytkowanie Twojego pojazdu.

W instrukcji obsługi użyto następujących symboli i zwrotów:

OSTRZEŻENIE

Oznacza zagrożenie, mogące doprowadzić do śmierci lub odniesienia po-
ważnych obrażeń. Aby uniknąć ryzyka lub je lub zmniejszyć, przedstawione
czynności muszą zostać wykonane dokładnie zgodnie z opisem.

OSTROŻNIE

Oznacza zagrożenie, mogące doprowadzić do odniesienia lekkich lub śred-
nich obrażeń lub uszkodzenia Twojego pojazdu. Aby uniknąć ryzyka lub je
lub zmniejszyć, przedstawione czynności należy wykonywać zgodnie z opi-
sem.

UWAGA

Oznacza dodatkową, przydatną informację.



Ten symbol oznacza „Nie rób tego” lub „Nie pozwól, aby do tego doszło”.

Na rysunkach strzałki podobne do tych wskazują przód pojazdu.

Na rysunkach strzałki podobne do tych wskazują ruch lub czynność.

Na rysunkach strzałki podobne do tych zwracają uwagę na część rysunku.

[ ]:

Nawiasy kwadratowe są używane do wskazywania komunikatów, przycisków i
elementów wyświetlanych na ekranie.

< >:

Nawiasy ostre są używane do wskazywania tekstu widocznego na elementach
sterujących, takich jak przyciski lub przełączniki wewnątrz kabiny lub na pojeź-
dzie.

Naklejki ostrzegawcze poduszek powietrznych:

„W żadnym przypadku NIE WOLNO montować fotelika dla dzieci skierowanego
tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu, przed którym znajduje się AKTYWNA PO-
DUSZKA POWIETRZNA. Może to doprowadzić do POWAŻNYCH OBRAŻEŃ lub
ŚMIERCI DZIECKA”.

Pamiętaj, aby przeczytać punkt “Naklejki ostrzegawcze poduszek powietrznych”
w rozdziale “Bezpieczeństwo” niniejszej instrukcji obsługi oraz punkt “Etykieta
poduszki powietrznej” na końcu tej instrukcji.

JAZDA PO SZOSIE I W TERENIE (modele 4WD)
Ten pojazd zachowuje się na drodze w inny sposób niż samochody osobowe,
ponieważ jego środek ciężkości znajduje się wyżej. Podobnie jak w przypadku
innych pojazdów tego typu, nieprawidłowa obsługa tego pojazdu może dopro-
wadzić do utraty nad nim kontroli lub wypadku.

Pamiętaj, aby przeczytać punkty „Środki ostrożności dotyczące jazdy po dro-
gach utwardzonych i w terenie” i „Napęd na cztery koła (4WD)” w rozdziale „5.
Uruchamianie i jazda” niniejszej instrukcji obsługi.



UTYLIZACJA BATERII
OSTROŻNIE

Nieprawidłowo zutylizowana bateria może zaszkodzić środowisku natural-
nemu. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji zużytych
baterii.

Przykładowe baterie znajdujące się w pojeździe:

• Akumulator pojazdu

• Bateria pilota (do pilota zdalnego sterowania i/lub zdalnego systemu otwie-
rania pojazdu niewymagającego kluczyka)

• Bateria czujnika systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

• Bateria pilota (do systemu cyfrowej rozrywki)

W razie wątpliwości związanych z utylizacją akumulatora lub baterii zasięgnij
informacji u lokalnych władz, autoryzowanego dealera lub w profesjonalnej sta-
cji obsługi.

m
Bluetooth® jest znakiem towarowym stanowiącym
własność Bluetooth SIG, Inc.; przekazanym na mocy
licencji firmie Visteon Corporation.

miPod® jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

m
Gracenote® i CDDB są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Gracenote, Inc. Logo i logotyp
Gracenote oraz logo „Powered by Gracenote” są
znakami towarowymi firmy Gracenote.
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1. Czołowe poduszki powietrzne* (Str.1-30 )

2. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z
przodu* (Str. 1-38)

3. Kurtynowe poduszki powietrzne* (Str. 1-30)

4. Pasy bezpieczeństwa (Str. 1-9)

5. Zagłówki (Str. 1-6)

6. Punkt mocowania fotelika dla dzieci* (górny
pasek mocujący) (Str. 1-21)

7. Tylne siedzenia* (Str. 1-5) lub fotel składany*
(Str. 1-6)

8. Boczne poduszki powietrzne* (Str. 1-30)

9. System pasów bezpieczeństwa z
napinaczami* (Str. 1-34)

10. Przednie fotele (Str. 1-2)

11. Moduł poduszki powietrznej chroniącej kolana
kierowcy* (Str. 1-30)

*: jeśli na wyposażeniu

NIC2797

FOTELE, PASY BEZPIECZEŃSTWA I UZUPEŁNIAJĄCY SYSTEM BEZPIE-
CZEŃSTWA BIERNEGO (SRS)
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1. Pokrywa przedziału silnika (Str. 3-16)

2. Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby
— Obsługa przełącznika (Str. 2-33)
— Wymiana wycieraczek (Str. 8-17)
— Płyn do spryskiwacza (Str. 8-12)

3. Okno dachowe*1 (Str. 2-42)

4. Szyby (Str. 2-36)

5. Relingi dachowe*1 (Str. 2-41)

6. Blokada zamków tylnych drzwi z
zabezpieczeniem przed dziećmi*1 (Str. 3-5)

7. Drzwi
— Kluczyki (Str. 3-2)
— Zamki drzwi (Str. 3-4)
— System bezkluczykowego otwierania
pojazdu*1 (Str. 3-6)
— System pilota zdalnego sterowania*1
(Str. 3-7)

— System bezpieczeństwa*1 (Str. 3-14)

8. Zewnętrzne lusterka wsteczne (Str. 3-24)

9. Kierunkowskazy
— Wymiana żarówki (Str. 8-25)

10. Opony
— Opony i koła (Str. 8-28)
— Przebita opona (Str. 6-2)
— Dane techniczne (Str. 9-4)
— Napęd na cztery koła (4WD)*1 (Str. 5-28)

11. Reflektory i kierunkowskazy
— Obsługa przełącznika (Str. 2-30)
— Wymiana żarówek (Str. 8-23)

12. Zmywanie reflektorów*1
— Obsługa (Str. 2-35)

13. Przednie światła przeciwmgłowe*1 lub Światła
do jazdy dziennej*1
— Obsługa przełącznika (Str. 2-33, Str. 2-31)
— Wymiana żarówek (Str. 8-25)

14. Ucho holownicze*2 (Str. 6-15)

*1: jeśli na wyposażeniu

*2: Układ na rysunku dotyczy modelu z
kierownicą po prawej stronie (RHD). W modelu
z kierownicą po lewej stronie (LHD) ucho
holownicze znajduje się po przeciwnej stronie.

NIC3080

PRZÓD Z ZEWNĄTRZ
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1. Ogrzewanie tylnej szyby* (Str. 2-34)

2. Górne światło stop* (Str. 5-45)

3. Antena* (Str. 4-34)

4. Pokrywa wlewu AdBlue (Str. 3-18)

5. Kamera widoku do tyłu*
— Kamera cofania* (Str. 4-7)

6. Skrzynia ładunkowa* (Str. 3-19)

7. Tylna lampa zespolona (wymiana żarówek)
(Str. 8-25)

8. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej (wymiana
żarówki) (Str. 8-25)

9. Czujnik parkowania (sonar)* (Str. 5-42)

*: jeśli na wyposażeniu

NIC3081

TYŁ Z ZEWNĄTRZ
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1. Lusterko wewnętrzne wsteczne (Str. 3-23)

2. Schowek na okulary przeciwsłoneczne
(Str. 2-40)

3. Mikrofon*
— Telefoniczny system głośnomówiący
Bluetooth®* (Str. 4-59, Str. 4-65)

4. Przełącznik okna dachowego* (Str. 2-42)

5. Lampki do czytania (Str. 2-44)

6. Osłony przeciwsłoneczne (Str. 2-42)

7. Oświetlenie wnętrza* (Str. 2-45)

8. Tylna lampka osobista* (Str. 2-46)

9. Schowek konsoli środkowej* (Str. 2-40)
— Gniazdo zasilania (Str. 2-38)

10. Uchwyty kubków* (Str. 2-40)

11. Podłokietnik w drzwiach
— Przełączniki sterowania elektrycznego
podnośnika szyby* (Str. 2-36)
— Przełącznik centralnego zamka (drzwi
kierowcy)* (Str. 3-4)
— Przełącznik zdalnej regulacji lusterka
zewnętrznego (drzwi kierowcy)* (Str. 3-24)

*: jeśli na wyposażeniu

NIC2792

PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI

Ilustrowany spis treści 0-5



MODEL Z KIEROWNICĄ PO LEWEJ
STRONIE (LHD)
1. Przełącznik regulacji jasności wskaźników

(Str. 2-4)

2. Przełącznik <TRIP RESET> podwójnego
licznika przebiegu (Str. 2-21)

3. Przełącznik regulacji jasności wskaźników
(Str. 2-4)

4. Przełącznik reflektorów, świateł
przeciwmgłowych i kierunkowskazów
— Reflektory (Str. 2-30)
— Światło przeciwmgłowe* (Str. 2-33)
— Kierunkowskazy (Str. 2-32)

5. Podwójny licznik przebiegu okresowego
(Str. 2-32)

6. Elementy sterowania zamontowane w
kierownicy* (po lewej stronie)
— Przełącznik sterowania systemem audio*
(Str. 4-58)
— Przełącznik sterowania ekranem informacji
o pojeździe* (Str. 2-16)

7. Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
(Str. 2-33)

8. Elementy sterowania zamontowane w
kierownicy* (prawa strona)
— System tempomatu* (Str. 5-36)
— System ogranicznika prędkości* (Str. 5-38)
— Przełącznik telefonicznego systemu
głośnomówiącego* (Str. 4-59, Str. 4-66)

9. Dźwignia skrzyni biegów
— automatyczna skrzynia biegów (AT) (Str.
5-15)
— Manualna skrzynia biegów (MT) (Str. 5-18)

10. Dźwignia pochylania kolumny kierownicy*
(Str. 3-22)

11. Przełącznik otwierania pokrywy wlewu paliwa
(Str. 3-17)

12. — Wyłącznik systemu czujników parkowania
(sonarów)* (Str. 5-42)
— Wyłącznik aktywnego systemu hamowania
awaryjnego* (Str. 5-31)
— Wyłącznik elektronicznego systemu
stabilizacji toru jazdy (ESP) (Str. 5-30)
— Przełącznik zmywania reflektorów*
(Str. 2-35)
— Wyłącznik systemu Stop/Start* (Str. 5-19)
— Sterowanie ustawieniem reflektorów*
(Str. 2-31)

*: jeśli na wyposażeniu

NIC3089

KABINA
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MODEL Z KIEROWNICĄ PO PRAWEJ
STRONIE (RHD)
1. Dźwignia skrzyni biegów

— automatyczna skrzynia biegów (AT)
(Str. 5-15)
— Manualna skrzynia biegów (MT) (Str. 5-18)

2. Elementy sterowania zamontowane w
kierownicy* (po lewej stronie)

— Przełącznik sterowania systemem audio*
(Str. 4-58)
— Przełącznik sterowania ekranem informacji
o pojeździe* (Str. 2-16)

3. Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy
(Str. 2-33)

4. Elementy sterowania zamontowane w
kierownicy* (prawa strona)
— System tempomatu* (Str. 5-36)

— System ogranicznika prędkości* (Str. 5-38)
— Przełącznik telefonicznego systemu
głośnomówiącego* (Str. 4-59, Str. 4-66)

5. Przełącznik regulacji jasności wskaźników
(Str. 2-4)

6. Przełącznik reflektorów, świateł
przeciwmgłowych i kierunkowskazów
— Reflektory (Str. 2-30)
— Światło przeciwmgłowe* (Str. 2-33)
— Kierunkowskazy (Str. 2-32)

7. Podwójny licznik przebiegu okresowego
(Str. 2-21)

8. Przełącznik <TRIP RESET> podwójnego
licznika przebiegu (Str. 2-21)

9. Przełącznik regulacji jasności wskaźników
(Str. 2-4)

10. — Sterowanie ustawieniem reflektorów*
(Str. 2-31)

— Wyłącznik systemu Stop/Start* (Str. 5-19)

11. Wyłącznik (OFF) elektronicznego systemu
stabilizacji toru jazdy (ESP)* (Str. 5-30)

12. — Wyłącznik systemu czujników parkowania
(sonarów)* (Str. 5-42)

— Wyłącznik aktywnego systemu hamowania
awaryjnego* (Str. 5-31)

13. Przełącznik otwierania pokrywy wlewu paliwa
(Str. 3-17)

14. Dźwignia pochylania kolumny kierownicy*
(Str. 3-22)

*: jeśli na wyposażeniu

NIC3090
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MODEL Z KIEROWNICĄ PO LEWEJ
STRONIE (LHD)
1. Liczniki i przyrządy pomiarowe (Str. 2-2)

— Ekran informacji o pojeździe (Str. 2-16)

2. Wciskany włącznik zapłonu (modele z
systemem pilota zdalnego sterowania)
(Str. 5-11)

3. System audio* (Str. 4-31) lub system
nawigacji**
— Kamera cofania* (Str. 4-7)
— Kamera 360°* (Str. 4-11)

4. Gniazdo zasilania (Str. 2-38)

5. Włącznik świateł awaryjnych (Str. 6-2)

6. Środkowy otwór wentylacyjny (Str. 4-20)

7. Dodatkowa czołowa poduszka powietrzna
pasażera z przodu* (Str. 1-30)

8. Schowek na rękawiczki (Str. 2-39)

9. Sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją
(Str. 4-21)

10. Gniazdo USB (uniwersalna magistrala
szeregowa) (Str. 4-35)/Gniazdo podłączeniowe
iPod (Str. 4-44)
— Dodatkowe gniazdo wejściowe (AUX)
(Str. 4-35)

11. Przełącznik centralnego zamka* (Str. 3-4)

12. Przełącznik systemu kontroli zjazdu ze
wzniesień* (Str. 5-34)

13. Hamulec postojowy
— Obsługa (Str. 3-25)
— Sprawdzanie (Str. 8-9)

14. Przełącznik trybu blokady mechanizmu
różnicowego* (Str. 5-29)

15. Przełącznik napędu na cztery koła (4WD)*
(Str. 5-22)

16. Włącznik zapłonu (modele bez systemu pilota
zdalnego sterowania) (Str. 5-9)

17. Kierownica
— Sygnał dźwiękowy (Str. 2-36)
— Czołowa poduszka powietrzna kierowcy*
(Str. 1-30)
— Wspomaganie układu kierowniczego
(Str. 5-45)

18. Układ zwalniający pokrywę wlewu paliwa
(Str. 3-17)

19. Uchwyt zwalniający pokrywę przedziału
silnika (Str. 3-16)

NIC3091

DESKA ROZDZIELCZA
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jA : Modele z napędem na 4 koła (4WD)
jB : Modele z napędem na jedną oś (2WD)

*: jeśli na wyposażeniu

**: Patrz oddzielna instrukcja użytkownika
nawigacji z ekranem dotykowym ( jeśli na
wyposażeniu).
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MODEL Z KIEROWNICĄ PO PRAWEJ
STRONIE (RHD)
1. Dodatkowa czołowa poduszka powietrzna

pasażera z przodu* (Str. 1-30)

2. Środkowy otwór wentylacyjny (Str. 4-20)

3. Włącznik świateł awaryjnych (Str. 6-2)

4. Gniazdo zasilania (Str. 2-38)

5. System audio* (Str. 4-31) lub system
nawigacji**
— Kamera cofania* (Str. 4-7)
— Kamera 360°* (Str. 4-11)

6. Wciskany włącznik zapłonu (modele z
systemem pilota zdalnego sterowania)
(Str. 5-11)

7. Liczniki i przyrządy pomiarowe (Str. 2-2)
— Ekran informacji o pojeździe (Str. 2-16)

8. Uchwyt zwalniający pokrywę przedziału
silnika (Str. 3-16)

9. Włącznik zapłonu (modele bez systemu pilota
zdalnego sterowania) (Str. 5-9)

10. Kierownica
— Sygnał dźwiękowy (Str. 2-36)
— Czołowa poduszka powietrzna kierowcy*
(Str. 1-30)
— Wspomaganie układu kierowniczego
(Str. 5-45)

11. Gniazdo USB (uniwersalna magistrala
szeregowa) (Str. 4-35)/Gniazdo podłączeniowe
iPod (Str. 4-44)
— Dodatkowe gniazdo wejściowe (AUX)
(Str. 4-35)

12. Hamulec postojowy
— Obsługa (Str. 3-25)
— Sprawdzanie (Str. 8-9)

13. Przełącznik centralnego zamka (Str. 3-4)

14. Przełącznik systemu kontroli zjazdu ze
wzniesień* (Str. 5-34)

15. Przełącznik trybu blokady mechanizmu
różnicowego* (Str. 5-29)

16. Przełącznik napędu na cztery koła (4WD)*
(Str. 5-22)

17. Sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją
(Str. 4-21)

18. Schowek na rękawiczki (Str. 2-39)
— Skrzynka bezpieczników (Str. 8-20)

jA : Modele z napędem na 4 koła (4WD)

NIC3092
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jB : Modele z napędem na jedną oś (2WD)

*: jeśli na wyposażeniu

**: Patrz oddzielna instrukcja użytkownika
nawigacji z ekranem dotykowym ( jeśli na
wyposażeniu).

Ilustrowany spis treści 0-11



1. Obrotomierz (Str. 2-3)

2. Lampki ostrzegawcze i kontrolne (Str. 2-3)

3. Ekran informacji o pojeździe (Str. 2-16)
— Wskaźnik napędu na cztery koła (4WD)*
(Str. 5-27)
— Układ kontroli oleju* (Str. 2-29)
— Licznik przebiegu/podwójny licznik
przebiegu okresowego (Str. 2-3)

— Komputer pokładowy (Str. 2-21)
— Regulacja jasności wskaźników (Str. 2-4)
— Wskaźnik położenia automatycznej skrzyni
biegów (AT) (modele ze skrzynią biegów AT)
(Str. 2-28, Str. 5-15)

4. Prędkościomierz (Str. 2-2)

5. Wskaźnik poziomu paliwa (Str. 2-2)

6. Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
silnik (Str. 2-3)

*: jeśli na wyposażeniu

NIC2681
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SILNIK M9T 2.3DCI
1. Zbiornik płynu do spryskiwacza (Str. 8-12)

2. Miarka poziomu oleju silnikowego (Str. 8-7)

3. Korek wlewu oleju silnikowego (Str. 8-7)

4. Zbiornik płynu hamulcowego i
sprzęgłowego*1,*2 (Str. 8-11)

5. Tablica bezpieczników/bezpieczników mocy
(Str. 8-19)

6. Akumulator (Str. 8-13)
— Rozruch za pomocą przewodów
awaryjnych (Str. 6-12)

7. Filtr powietrza (Str. 8-16)

8. Zbiornik płynu chłodniczego (Str. 8-6)

9. Umiejscowienie paska napędowego silnika
(Str. 8-8)

10. Korek chłodnicy (Str. 8-6)
— Przegrzewanie się silnika (Str. 6-14)

11. Zbiornik płynu wspomagania układu
kierowniczego (Str. 8-9)

*1: Modele z manualną skrzynią biegów (MT)

*2: Układ na rysunku dotyczy modelu z
kierownicą po lewej stronie (LHD). W modelach
z kierownicą po prawej stronie (RHD) zbiornik
płynu hamulcowego (i sprzęgłowego)
umieszczony jest po przeciwnej stronie.

NIC3082
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OSTRZEŻENIE

• Podczas jazdy oparcie fotela nie może być
opuszczone. Może to być niebezpieczne. Od-
cinek barkowy pasa nie będzie prawidłowo
przylegał do ciała. W razie wypadku kierowca
lub pasażer może zostać wyrzucony w kierun-
ku luźnego pasa i odnieść obrażenia szyi, a
także inne poważne urazy. Kierowca lub pasa-
żer może również wysunąć się przez biodro-
wy odcinek pasa i odnieść poważne obraże-
nia.

• W celu zapewnienia najlepszej ochrony pod-
czas jazdy siedzenie powinno być ustawione
w pozycji pionowej. Pamiętaj, aby zawsze
oprzeć plecy o oparcie siedząc w pozycji wy-
prostowanej i wykonać odpowiednią regula-
cję siedzenia. (Patrz: “Ręczna regulacja fotela
( jeśli jest na wyposażeniu)” w dalszej części
rozdziału).

• Nie pozostawiaj w pojeździe dzieci bez opieki.
Mogą niechcący uruchomić przełączniki lub

elementy sterowania albo spowodować, że
pojazd ruszy z miejsca. Dzieci pozostawione
bez opieki mogą stać się ofiarą poważnych
wypadków.

• Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub śmierci po-
przez niezamierzone użycie pojazdu i/lub je-
go systemów, nie zostawiaj dzieci, osób, które
wymagają pomocy innych, ani zwierząt bez
opieki w samochodzie. Dodatkowo tempera-
tura wewnątrz zamkniętego pojazdu w ciepły
dzień może szybko wzrosnąć do poziomu,
który stwarza znaczne ryzyko obrażeń lub
śmierci u ludzi i zwierząt.

OSTROŻNIE

Regulując położenie siedzenia, nie dotykaj rucho-
mych części, aby uniknąć obrażeń ciała lub
uszkodzenia mechanizmów.

FOTELE PRZEDNIE

OSTRZEŻENIE

Nie reguluj fotela kierowcy w czasie jazdy - cała
uwaga powinna być skupiona na prowadzeniu
pojazdu.

Ręczna regulacja fotela ( jeśli jest na
wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE

Po wyregulowaniu położenia fotela delikatnie po-
ruszaj nim, aby się upewnić, że jest odpowiednio
zablokowany. Nieprawidłowo zablokowany fotel
może się nagle przesunąć, powodując utratę pa-
nowania nad pojazdem.

SSS0133AZ
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Przesuwanie fotela do przodu i do tyłu:
1. Pociągnij dźwignię regulacyjną ➀ do góry.

2. Przesuń fotel w wybrane położenie.

3. Zwolnij dźwignię, aby zablokować fotel w wybra-
nej pozycji.

Opuszczanie oparcia:
OSTROŻNIE

Podczas przesuwania fotela do przodu lub do ty-
łu lub przywracania odchylonego do tyłu oparcia
do pozycji pionowej należy pamiętać, aby przy-
trzymać oparcie. Jeśli oparcie nie zostanie przy-
trzymane, fotel lub oparcie nagle się przemiesz-
czą, co może spowodować obrażenia ciała.

1. Pociągnij dźwignię regulacyjną ➁ do góry.

2. Pochyl oparcie w wymagane położenie.

3. Zwolnij dźwignię, aby zablokować fotel w wybra-
nej pozycji.

Funkcja opuszczania oparcia umożliwia dopasowa-
nie jego położenia do sylwetki kierowcy lub pasa-
żera, zapewniając odpowiednie przyleganie pasa

bezpieczeństwa. (Patrz: “Zapinanie pasów
bezpieczeństwa” w dalszej części rozdziału).

Oparcie można również opuścić, gdy pojazd jest za-
parkowany a kierowca lub pasażer chce odpocząć.

Podnośnik fotela ( jeśli na wyposażeniu):
Pociągnij do góry lub popchnij w dół dźwignię regu-
lacyjną ➂, aby odpowiednio wyregulować wyso-
kość fotela.

Elektrycznie regulowane siedzenia
(gdzie zamontowano)

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie pozostawiaj dzieci lub osób dorosłych
wymagających opieki samych w pojeździe. Zwie-
rząt także nie należy pozostawiać w pojeździe.
Mogą przypadkowo uruchomić przełączniki lub
elementy sterowania albo spowodować ruszenie
pojazdu, doprowadzając tym samym do poważ-
nego wypadku lub odnosząc obrażenia.

Wskazówki dotyczące obsługi:
• Siłownik fotela posiada wbudowaną funkcję, za-

pobiegającą przeciążeniu. Jeśli siłownik zatrzy-
ma się w trakcie wykonywania regulacji fotela,
odczekaj 30 sekund, a następnie ponownie
wciśnij przełącznik.

• Nie używaj elektrycznej regulacji foteli zbyt dłu-
go, jeśli silnik pojazdu jest wyłączony, ponieważ
może to spowodować rozładowanie akumula-
tora.

JVR0392XZ
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Przesuwanie fotela do przodu i do tyłu:
Przesuń przełącznik regulacji ➀ do przodu lub do
tyłu, opuszczając lub podnosząc oparcie fotela w
wybrane położenie.

Opuszczanie oparcia:
Przesuń przełącznik regulacji ➁ do przodu lub do
tyłu, opuszczając lub podnosząc oparcie fotela w
wybrane położenie.

Funkcja opuszczania oparcia umożliwia dopasowa-
nie jego położenia do sylwetki kierowcy lub pasa-
żera, zapewniając odpowiednie przyleganie pasa
bezpieczeństwa. (Patrz: “Zapinanie pasów
bezpieczeństwa” w dalszej części rozdziału).

Oparcie można również opuścić, gdy pojazd jest za-
parkowany a kierowca lub pasażer chce odpocząć.

OSTRZEŻENIE

Oparcie fotela nie powinno być opuszczone bar-
dziej, niż to konieczne dla zapewnienia komfortu
jazdy. Pasy bezpieczeństwa działają najskutecz-
niej, kiedy pasażer siedzi w pozycji wyprostowa-

nej, dotykając plecami oparcia. Jeśli oparcie fote-
la jest za bardzo odchylone, zwiększa się ryzyko
wysunięcia się spod odcinka biodrowego pasa
bezpieczeństwa i odniesienia obrażeń.

Podnośnik fotela:
1. Pociągnij do góry lub popchnij w dół przełącznik

regulacji zgodnie z ilustracją, aby wyregulować
odpowiednio wysokość fotela.

2. Przechyl do góry lub w dół przełącznik regulacji,
tak jak pokazano na ilustracji, aby dostosować
odpowiednio kąt nachylenia siedzenia.

Podparcie odcinka lędźwiowego:
Funkcja podparcia odcinka lędźwiowego zapewnia
oparcie dla dolnej części kręgosłupa kierowcy.

Naciskając przełącznik regulacji po stronie ➀ i ➁,
odpowiednio ustaw podparcie odcinka lędźwiowe-
go.

JVR0054XZ
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Podgrzewane siedzenia ( jeśli na
wyposażeniu)

Przednie siedzenia są podgrzewane przy pomocy
wbudowanych grzejników. Przełączniki znajdują się
na konsoli środkowej i działają w sposób niezależny
od siebie.

1. Uruchom silnik.

2. Wybierz moc grzania:

• W celu ustawienia wysokiej temperatury
ogrzewania naciśnij przełącznik po stronie
<HI> ➀.

• W celu ustawienia umiarkowanej temperatu-
ry ogrzewania naciśnij przełącznik po stronie
<LO> ➁.

• Zaświeci się lampka kontrolna ➂ sygnalizu-
jąc, że podgrzewanie jest włączone.

3. Aby wyłączyć podgrzewanie siedzeń, ustaw
przełącznik w położeniu neutralnym. Upewnij się,
że lampka kontrolna zgasła.

System podgrzewania siedzeń kontrolowany
jest przez termostat, automatycznie włączający i
wyłączający grzejniki. Lampka kontrolna pozo-
stanie włączona tak długo, jak długo ogrzewanie
siedzeń będzie włączone.

Gdy wnętrze pojazdu jest już dostatecznie na-
grzane, wyłącz przełącznik podgrzewania.

OSTROŻNIE

• Akumulator może się rozładować, jeśli ogrze-
wanie jest włączone, a silnik nie pracuje.

• Nie należy korzystać z podgrzewania siedze-
nia przez dłuższy okres czasu lub gdy siedze-
nie nie jest używane.

• Nie kładź na siedzeniach niczego, co zatrzy-
muje ciepło (np. koca, poduszki, pokrowców
na siedzenia itp.). Może to doprowadzić do
przegrzania się siedzenia.

• Nie umieszczaj na siedzeniach twardych lub
ciężkich przedmiotów ani nie przekłuwaj ich
szpilkami lub podobnymi przedmiotami. Mo-
że to doprowadzić do uszkodzenia grzejnika.

• Wszelkie płyny wylane na podgrzewane sie-
dzenie należy natychmiast zetrzeć suchą
szmatką.

• Podczas czyszczenia siedzenia nigdy nie uży-
waj benzyny, rozcieńczalnika ani podobnych
substancji.

• Jeśli podgrzewanie siedzenia nie działa pra-
widłowo lub nie włącza się wcale, wyłącz je
przy pomocy przełącznika i oddaj do kontroli
u autoryzowanego dealera lub w profesjonal-
nej stacji obsługi.

SIEDZENIA TYLNE (model Double
Cab)
Składanie

Podnośnik i narzędzia znajdują się w schowku z na-
rzędziami pod poduszką tylnego siedzenia. Aby do-
stać się do schowka z narzędziami należy złożyć
tylne siedzenia w opisany poniżej sposób.

1. Zdejmij hakja .

2. Podnieść poduszkę siedzenia ➀.

3. Zabezpieczyć poduszkę paskiem ➁.

Opis wyjmowania podnośnika i narzędzi znaleźć
można w części “Przygotowanie narzędzi” w roz-
dziale “6. W nagłym wypadku”.

Nie należy prowadzić pojazdu z podniesioną tyl-
ną kanapą.

Składając kanapę do pozycji wyjściowej należy
zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowego poło-
żenia pasów bezpieczeństwa oraz zamków. Zabez-
piecz poduszkę siedzenia za pomocą hakaja .

JVR0322XZ
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OSTRZEŻENIE

• Pasażerom nie wolno podczas jazdy siedzieć
na tylnych miejscach, gdy fotele są podniesio-
ne. Pasażerowie zajmujący te miejsca mogą
doznać poważnych obrażeń a nawet śmierci
podczas wypadku lub gwałtownego hamo-
wania.

• Podczas rozkładania lub składania tylnego
siedzenia należy uważać, aby nie przytrzas-
nąć palców pomiędzy siedziskiem a nadwo-
ziem pojazdu.

FOTELE SKŁADANE ( jeśli na
wyposażeniu modeli King Cab)

OSTRZEŻENIE

• Na fotelach składanych nie wolno mocować
fotelika dziecięcego.

• Podczas rozkładania lub składania fotela
składanego należy uważać, aby nie przytrzas-
nąć palców pomiędzy siedziskiem a nadwo-
ziem pojazdu.

• Fotele składane pełnią jedynie rolę tymczaso-
wych miejsc dodatkowych i należy ich używać
tylko na krótkich dystansach.

OSTRZEŻENIE

Rolą zagłówków jest wspomaganie innych syste-
mów bezpieczeństwa pojazdu. Mogą one zapew-
nić dodatkową ochronę przed obrażeniami w
przypadku pewnych kolizji tylnych. Zagłówki po-
winny być prawidłowo wyregulowane, zgodnie z
instrukcjami zawartymi w niniejszym rozdziale.
Jeśli przed Tobą na danym siedzeniu podróżował
ktoś inny, upewnij się, że zagłówek ustawiony jest
na odpowiedniej wysokości. Nie przytwierdzaj ni-
czego do prętów zagłówków i nie demontuj ich.
Nie używaj siedzenia, jeśli zagłówek został zde-
montowany. Jeśli zagłówek został zdemontowa-
ny, ponownie go zamontuj i wyreguluj przed ko-
rzystaniem z siedzeń przez pasażerów. W prze-
ciwnym razie ich skuteczność może być
zmniejszona. Może to zwiększyć ryzyko poważ-
nych obrażeń i śmierci podczas wypadku.

• Twój pojazd jest wyposażony w zagłówki, które
mogą być zintegrowane, regulowane bądź nie-
regulowane.

• Regulowane zagłówki posiadają wiele nacięć
wzdłuż drążka, umożliwiających ustawienie ich
w pożądanej pozycji.

• Nieregulowane zagłówki posiadają jedno nacię-
cie regulacyjne mocujące je do ramy siedzenia.

• Prawidłowa regulacja:

– W przypadku typu regulowanego wyrównaj
zagłówek tak, aby środek Twojego ucha znaj-
dował się mniej więcej na poziomie środka
zagłówka.

NIC2817
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– Jeśli Twoje uszy nadal znajdują się powyżej
zalecanego położenia, ustaw zagłówek w
najwyższej pozycji.

• Jeżeli zagłówek został zdjęty, pamiętaj o ponow-
nej jego instalacji i mocowaniu przed jazdą w
wyznaczonej pozycji siedzącej.

ZAGŁÓWEK REGULOWANY

1. Zagłówek zdejmowany

2. Wiele nacięć

3. Przycisk blokady

4. Pręty

ZAGŁÓWEK NIEREGULOWANY

1. Zagłówek zdejmowany

2. Jedno nacięcie

3. Przycisk blokady

4. Pręty

ZDEJMOWANIE

Aby zdjąć zagłówek, postępuj według poniższej pro-
cedury.

1. Wysuń zagłówek maksymalnie do góry.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady.

3. Wysuń zagłówek z siedzenia.

4. Umieść zagłówek w bezpiecznym miejscu, aby
nie przemieszczał się swobodnie po pojeździe w
trakcie jazdy.

5. Ponownie zamontuj i wyreguluj zagłówek przed
korzystaniem z siedzeń przez pasażerów.

MONTAŻ

1. Wyrównaj pręty zagłówka z otworami w siedze-
niu. Upewnij się, że zagłówek jest skierowany w
odpowiednim kierunku. Pręt z nacięciami regula-
cyjnymi ➀ musi być zamontowany w otworach
używając przycisku blokady ➁.

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk blokady i pchnij
zagłówek w dół.

3. Wyreguluj zagłówek przed korzystaniem z sie-
dzeń przez pasażerów.

SSS0992Z

JVR0203XZ

SSS1037Z

SSS1038Z
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REGULACJA

Dla regulowanych zagłówków

Ustaw zagłówek tak, żeby jego środek znajdował
się na równi z Twoimi uszami. Jeśli Twoje uszy nadal
znajdują się powyżej zalecanego położenia, ustaw
zagłówek w najwyższej pozycji.

Dla nieregulowanych zagłówków

Przed jazdą w wyznaczonej pozycji siedzącej prze-
suń zagłówek z położenia spoczynkowego lub ja-

kiejkolwiek pozycji niezablokowanej, tak aby przy-
cisk blokady zablokował się w nacięciu.

Podnoszenie

Aby podnieść zagłówek, pociągnij go w górę.

Aby podnieść zagłówek, naciśnij i przytrzymaj przy-
cisk blokady. Następnie pociągnij zagłówek do góry.

Przed jazdą w wyznaczonej pozycji siedzącej prze-
suń zagłówek z położenia spoczynkowego lub ja-
kiejkolwiek pozycji niezablokowanej, tak aby przy-
cisk blokady zablokował się w nacięciu.

Obniżanie

Aby opuścić zagłówek, przytrzymaj wciśnięty przy-
cisk blokady i pchnij zagłówek w dół.

Przed jazdą w wyznaczonej pozycji siedzącej upew-
nij się, że zagłówek znajduje się w takim położeniu,
aby przycisk blokady był zablokowany w nacięciu.

SSS0997Z

JVR0259XZ

SSS1035Z

Typ A

SSS1037Z

Typ B

SSS1036Z
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
KORZYSTANIA Z PASÓW
BEZPIECZEŃSTWA
Jeśli prawidłowo wyregulowałeś i zapiąłeś pasy i sie-
dzisz w pozycji wyprostowanej, dotykając plecami
oparcia, ryzyko odniesienia obrażeń podczas wy-
padku może zostać znacznie zmniejszone. Firma
RENAULT stanowczo zaleca zapinanie pasów przez
kierowcę i wszystkich pasażerów, za każdym razem,
nawet jeśli miejsce które zajmują wyposażone jest
w poduszkę powietrzną.

SSS0134AZ

SSS0136AZ

PASY BEZPIECZEŃSTWA
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OSTRZEŻENIE

• Pasy bezpieczeństwa opierają się o wystające
części ciała i powinny przebiegać jak najniżej
w poprzek miednicy, klatki piersiowej i barku.
Nie wolno zakładać odcinka biodrowego pasa
na brzuch. Nieprawidłowe założenie pasa mo-
że być przyczyną poważnych obrażeń.

• Odcinek biodrowy pasa zakładaj tak, by ściśle
przylegał do ciała i był umieszczony jak najni-

żej wokół bioder, a nie pasa. Zbyt wysoko za-
pięty biodrowy odcinek pasa może zwiększyć
ryzyko odniesienia obrażeń wewnętrznych
podczas wypadku.

• Nie zezwalaj na korzystanie z jednego pasa
bezpieczeństwa więcej niż jednej osobie. Po-
jedynczy pas bezpieczeństwa może być uży-
wany równocześnie wyłącznie przez jedną
osobę. Zakładanie pasa na dziecko, podróżu-
jące na kolanach pasażera jest niebezpieczne.

• Nigdy nie przewoź w pojeździe większej ilości
osób, niż liczba zamontowanych w nim pasów
bezpieczeństwa.

• Nigdy nie zakładaj pasów odwrotną stroną.
Zapięty pas nie może być skręcony. Może to
obniżyć jego skuteczność.

• Aby pasy bezpieczeństwa mogły dobrze speł-
niać swoje zadanie, muszą być naciągnięte
najmocniej jak to możliwe, jednocześnie nie
krępując użytkownika. Luźny pas bezpieczeń-
stwa zapewnia pasażerowi znacznie mniejszą
ochronę.

• Każda osoba przebywająca w pojeździe po-
winna mieć zawsze zapięte pasy bezpieczeń-
stwa. Dzieci należy sadzać na tylnych siedze-
niach i w przeznaczonych do tego celu foteli-
kach.

• Nie prowadź pasa za głową lub pod ramie-
niem. Pas bezpieczeństwa układaj zawsze na
barku i w poprzek klatki piersiowej. Pas bez-
pieczeństwa powinien układać się z dala od
twarzy i szyi, ale też nie może zsuwać się z
ramienia. Nieprawidłowe założenie pasa mo-
że być przyczyną poważnych obrażeń.

• Nie należy przeprowadzać żadnych modyfi-
kacji, uniemożliwiających zwijaczowi zniwelo-
wanie luzu na pasie bezpieczeństwa, lub też
uniemożliwiających pasowi naciągnięcie się w
celu zniwelowania luzu.

• Należy zachować ostrożność, aby uniknąć za-
nieczyszczenia tkaniny pasa środkami do po-
lerowania, olejami i innymi chemikaliami,
zwłaszcza elektrolitem z akumulatora. Pasy
można bezpiecznie czyścić przy pomocy deli-
katnego mydła i wody. Jeśli tkanina pasa sta-
nie się wystrzępiona, zabrudzona lub uszko-
dzona, należy go wymienić.

• Po silnej kolizji konieczna jest wymiana całe-
go zespołu pasa bezpieczeństwa, nawet jeśli
nie ma na nim widocznych uszkodzeń.

• Po każdej kolizji należy przeprowadzić kon-
trolę wszystkich zespołów pasów bezpie-
czeństwa, włącznie ze zwijaczami taśmy i
klamrami, u autoryzowanego dealera lub w
profesjonalnej stacji obsługi. Firma RENAULT
zaleca wymianę wszystkich zespołów pasów
bezpieczeństwa używanych w czasie kolizji,
chyba że zderzenie było niegroźne i nie są wi-
doczne żadne oznaki uszkodzenia, a pasy
działają poprawnie. Pasy bezpieczeństwa nie
będące w użyciu podczas kolizji także należy
poddać kontroli i wymianie, jeśli zauważone
zostanie ich uszkodzenie lub nieprawidłowe
działanie.

• Po uruchomieniu napinacza pasa bezpieczeń-
stwa ( jeśli na wyposażeniu), nie ma możliwo-
ści ponownego jego użycia. Pas i napinacz
muszą zostać wymienione, wraz ze zwija-

SSS0014Z

SSS0016Z
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czem. Skontaktuj się z autoryzowanym deale-
rem lub profesjonalną stacją obsługi.

• Demontaż i instalacja elementów systemu pa-
sów bezpieczeństwa z napinaczami ( jeśli na
wyposażeniu) powinny być przeprowadzane
przez autoryzowanego dealera lub profesjo-
nalną stację obsługi.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

OSTRZEŻENIE

• Niemowlęta i dzieci wymagają szczególnej
ochrony. Pasy bezpieczeństwa w pojeździe
mogą nie pasować do sylwetki dziecka. Odci-
nek barkowy pasa może znajdować się zbyt
blisko twarzy lub szyi dziecka. Odcinek biodro-
wy może nie przylegać ściśle do bioder dzie-
cka. W razie wypadku nieprzylegający pas
bezpieczeństwa może spowodować poważ-
ne, a nawet śmiertelne obrażenia.

• Zawsze używaj odpowiedniego fotelika dla
dzieci.

Dzieci wymagają zabezpieczenia ze strony doro-
słych. Powinny być sadzane w odpowiednim fote-
liku dla dzieci. Rodzaj stosowanego zabezpieczenia
zależy od wielkości dziecka.

Niemowlęta i małe dzieci

Firma RENAULT zaleca przewożenie niemowląt i
małych dzieci w fotelikach dla dzieci. Należy wybrać
fotelik odpowiedni do dziecka i pasujący do pojaz-
du i stosować się do zaleceń jego producenta przy
instalacji i użytkowaniu.

Duże dzieci

OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie pozwalaj dzieciom na stawanie lub
klęczenie na siedzeniach.

• Nigdy nie pozwalaj dzieciom na przebywanie
w przestrzeni bagażowej, gdy pojazd znajdu-
je się w ruchu. Dziecko może odnieść poważ-
ne obrażenia podczas wypadku lub nagłego
hamowania.

Dzieci zbyt duże do podróżowania w foteliku należy
umieszczać na siedzeniach i zapinać zwykłymi pa-
sami bezpieczeństwa.

Jeśli odcinek barkowy pasa znajduje się zbyt blisko
twarzy lub szyi dziecka, należy skorzystać z siedzi-

ska (dostępne na rynku). Siedzisko powinno unieść
dziecko do góry, sprawiając, że odcinek barkowy
pasa będzie prawidłowo ułożony na środkowej gór-
nej części barku, a odcinek biodrowy nisko na bio-
drach. Siedzisko powinno być dopasowane do sie-
dzenia pojazdu. Kiedy dziecko urośnie na tyle, że pas
bezpieczeństwa nie będzie się znajdował zbyt bli-
sko jego twarzy lub szyi, zrezygnuj z siedziska pod-
czas stosowania pasów. Ponadto na rynku jest do-
stępne wiele systemów zabezpieczenia dla dużych
dzieci, z których należy skorzystać w celu zapew-
nienia im maksymalnej ochrony.

KOBIETY W CIĄŻY
Firma RENAULT zaleca kobietom w ciąży stosowa-
nie pasów bezpieczeństwa. Odcinek biodrowy pasa
bezpieczeństwa powinien ściśle przylegać do ciała i
powinien być umieszczony jak najniżej wokół bio-
der, a nie talii. Pas bezpieczeństwa układaj zawsze
na barku i w poprzek klatki piersiowej. Nigdy nie
układaj żadnej części pasa bezpieczeństwa wokół
brzucha. Skontaktuj się z lekarzem w celu uzyska-
nia dokładnych wskazówek.

OSOBY Z OBRAŻENIAMI
Firma RENAULT zaleca osobom z obrażeniami sto-
sowanie pasów bezpieczeństwa. Skontaktuj się z
lekarzem w celu uzyskania dokładnych wskazówek.

SSS0099Z
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OZNACZENIE ŚRODKA NA PASACH
BEZPIECZEŃSTWA ( jeśli na
wyposażeniu)
Wybór właściwego zestawu pasów
bezpieczeństwa

Zamek i klamra pasa bezpieczeństwa na środko-
wym siedzeniu ( jeśli na wyposażeniu) są oznaczo-
ne symbolem <CENTER>. Klamra środkowego pasa
bezpieczeństwa może być wpięta wyłącznie w
środkowy zamek.

TRZYPUNKTOWE PASY
BEZPIECZEŃSTWA
Zapinanie pasów bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Oparcie fotela nie powinno być opuszczone bar-
dziej, niż to konieczne dla zapewnienia komfortu
jazdy. Pasy bezpieczeństwa działają najskutecz-
niej, kiedy pasażer siedzi w pozycji wyprostowa-
nej, dotykając plecami oparcia.

1. Ustaw fotel. (Patrz: “Ręczna regulacja fotela ( jeśli
jest na wyposażeniu)” we wcześniejszej części
rozdziału).

2. Powoli wyciągnij pas ze zwijacza i wepnij klamrę
w zamek, aż usłyszysz i poczujesz, że się zatrzas-
nęła.

• Zwijacz pasa bezpieczeństwa ma za zada-
nie zablokowanie pasa podczas uderzenia
lub gwałtownego hamowania. Powolne po-
ciąganie za pas pozwala na jego wysunię-
cie i zapewnia pewną swobodę ruchów na
siedzeniu.

• Jeśli nie możesz wyciągnąć pasa ze zwija-
cza, mocno pociągnij go i zwolnij. Następ-
nie lekko wyciągnij go ze zwijacza.

3. Ułóż odcinek biodrowy pasa nisko na biodrach
tak, by ściśle przylegał do ciała, tak jak pokazano
na rysunku.

4. Pociągnij odcinek barkowy w kierunku zwijacza,
aby zniwelować luz. Upewnij się, że pas ułożony
jest na barku i ściśle przylega do klatki piersiowej.

SSS0703Z

SSS0292Z

SSS0467Z
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Regulacja wysokości odcinka
barkowego pasa bezpieczeństwa
(przednie fotele)

OSTRZEŻENIE

• Zawieszenie odcinka barkowego pasa bezpie-
czeństwa powinno być dostosowane do oso-
by zajmującej to miejsce. Niezastosowanie się
do tego zalecenia może obniżyć skuteczność
całego systemu bezpieczeństwa biernego
oraz zwiększyć ryzyko i stopień obrażeń pod-
czas wypadku.

• Pas powinien spoczywać na środkowej części
barku. Pas nie może opierać się na szyi.

• Upewnij się, że pas nie jest w żaden sposób
skręcony.

• Upewnij się, że zawieszenie odcinka barkowe-
go jest odpowiednio zablokowane, próbując
poruszyć nim w dół i w górę po wykonaniu re-
gulacji.

Aby zmienić położenie zawieszenia, pociągnij przy-
cisk zwalniający ➀ i przesuń zawieszenie na odpo-

wiednią pozycję ➁ tak, żeby pas spoczywał na środ-
kowej części barku. Pas bezpieczeństwa powinien
układać się z dala od twarzy i szyi, ale też nie może
zsuwać się z ramienia. Zwolnij przycisk, aby zablo-
kować zawieszenie w wybranej pozycji.

Odpinanie pasów bezpieczeństwa
Naciśnij przycisk na zamku. Pas zostanie automa-
tycznie zwinięty.

Kontrola działania pasów
bezpieczeństwa
Zwijacze pasów bezpieczeństwa mają za zadanie
zablokować ruch pasa:

• Jeśli pas zostanie szybko wyciągnięty ze zwija-
cza.

• Podczas gwałtownego zwalniania pojazdu.

Aby sprawdzić działanie pasów bezpieczeństwa,
chwyć odcinek barkowy pasa i mocno go pociągnij.
Zwijacz pasa powinien go zablokować i uniemożli-
wić dalsze rozwijanie. Jeśli zwijacz nie blokuje pasa,
niezwłocznie skontaktuj się z autoryzowanym dea-
lerem lub profesjonalną stacją obsługi.

DWUPUNKTOWE PASY
BEZPIECZEŃSTWA ( jeśli na
wyposażeniu)
Zapinanie pasów bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Każda osoba przebywająca w pojeździe powinna
mieć zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa.

1. Wsuń klamrę pasa w zamek z oznaczeniem
<CENTER> ( jeśli na wyposażeniu), aż poczujesz i
usłyszysz, że się zatrzasnęła.

2. Wyreguluj długość pasa. Aby go skrócić, przytrzy-
maj klamrę i pociągnij wierzchnią część pasa, tak
jak pokazano na rysunku ➀. Aby go wydłużyć,
przytrzymaj klamrę i pociągnij dolną część pasa,
tak jak pokazano na rysunku ➁.

SSS0351AZ

SSS0448Z

SSS0541Z
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3. Ułóż odcinek biodrowy pasa nisko na biodrach
tak, by ściśle przylegał do ciała, tak jak pokazano
na rysunku.

Odpinanie pasów bezpieczeństwa
Naciśnij przycisk na zamku.

KONSERWACJA PASÓW
BEZPIECZEŃSTWA
Regularnie sprawdzaj poprawne działanie pasów
bezpieczeństwa oraz ich metalowych elementów,
takich jak zamki, klamry, zwijacze, elastyczne prze-
wody i zawieszenia. Jeśli stwierdzisz poluzowanie
się elementów lub wytarcie, rozcięcia lub inne
uszkodzenia tkaniny pasa, należy wymienić cały ze-
spół pasa bezpieczeństwa.

Nagromadzenie się brudu wewnątrz prowadnicy
pasów bezpieczeństwa może powodować ich po-
wolne zwijanie się. Wytrzyj zawieszenie pasów czy-
stą, suchą szmatką.

W celu wyczyszczenia tkaniny pasa zastosuj łagod-
ny roztwór mydła lub inny środek przeznaczony do

czyszczenia tapicerki lub dywanów. Następnie wy-
trzyj pas szmatką i pozostaw do wyschnięcia w cie-
niu. Nie dopuść do zwinięcia się pasów, dopóki cał-
kowicie nie wyschną.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z
UŻYWANIEM FOTELIKA DLA DZIECI

OSTRZEŻENIE

• Niemowlęta i małe dzieci nigdy nie powinny
być przewożone na kolanach pasażerów. Na-
wet najsilniejszy dorosły człowiek nie potrafi
oprzeć się siłom działającym w czasie groź-
nego wypadku. Dziecko może zostać zmiaż-
dżone między dorosłym a częściami pojazdu.
Ponadto, niebezpieczne jest zakładanie pasa
bezpieczeństwa dziecku przewożonemu na
kolanach pasażera.

• Niemowlęta i dzieci wymagają szczególnej
ochrony. Pasy bezpieczeństwa w pojeździe
mogą nie pasować do sylwetki dziecka. Odci-
nek barkowy pasa może znajdować się zbyt
blisko twarzy lub szyi dziecka. Odcinek biodro-
wy pasa może nie pasować dobrze ze wzglę-
du na drobniejszą budowę ciała dzieci. W cza-
sie wypadku źle leżący pas bezpieczeństwa
może spowodować poważne lub śmiertelne
obrażenia.

SSS0450Z

SSS0099Z
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• Niemowlęta i małe dzieci zawsze powinny być
przewożone w przeznaczonych do tego fote-
likach. Niezastosowanie systemu zabezpie-
czenia dziecka może skończyć się poważnymi
obrażeniami lub śmiercią.

• Foteliki specjalnie zaprojektowane dla nie-
mowląt i małych dzieci różnych producentów
są dostępne w sprzedaży. Podczas wyboru sy-
stemu zabezpieczającego umieść swoje dzie-
cko w foteliku i sprawdź jego regulację, aby
upewnić się, że jest on odpowiedni dla Two-
jego dziecka. Zawsze przestrzegaj instrukcji
producenta dotyczących montażu i użytko-
wania.

• Firma RENAULT zaleca montowanie fotelika
dla dzieci na tylnym siedzeniu(model Double
Cab). Według statystyk wypadków, dzieci
przewożone w sposób prawidłowy w foteliku
na tylnym siedzeniu są bezpieczniejsze niż
przewożone na fotelu przednim.

• Przestrzegaj wszystkich zaleceń producen-
tów fotelików odnośnie ich montażu oraz
użytkowania. Wybierając system zabezpie-
czenia, upewnij się, że jest on odpowiedni dla
Twojego dziecka oraz pojazdu. Prawidłowy
montaż niektórych typów fotelików w Twoim
pojeździe może nie być możliwy.

• Ustawienie fotelika dla dzieci (przodem lub ty-
łem do kierunku jazdy) zależy od typu fotelika
i wagi dziecka. Zapoznaj się ze szczegółowy-
mi zaleceniami producenta fotelika.

• W przypadku fotelika zwróconego do przodu
sprawdź, czy odcinek barkowy pasa bezpie-
czeństwa nie znajduje się zbyt blisko twarzy

lub szyi dziecka. Jeśli musisz zamontować na
przednim siedzeniu fotelik zwrócony do przo-
du, patrz: “Montaż na przednim fotelu
pasażera” w dalszej części rozdziału.

• Nigdy nie montuj fotelika dla dzieci skierowa-
nego tyłem do kierunku jazdy na przednim fo-
telu, jeżeli poduszka powietrzna pasażera z
przodu jest włączona. Przednie poduszki po-
wietrzne napełniają się z dużą siłą. Zamonto-
wany tyłem do kierunku jazdy fotelik może
zostać w czasie wypadku uderzony przez czo-
łową poduszkę powietrzną, co może spowo-
dować poważne obrażenia lub śmierć dziecka.

• Nie montuj fotelika na składanych siedze-
niach (modele King Cab, jeśli na wyposażeniu).
Te siedzenia nie są przystosowane do mon-
tażu fotelików dla dzieci.

• Regulowane oparcia siedzeń powinny być tak
ustawione, aby pasowały do fotelika, chociaż
powinny znajdować się one w jak najbardziej
pionowej pozycji. patrz punkt “Montaż na tyl-
nych zewnętrznych siedzeniach” w dalszej
części rozdziału oraz “Montaż fotelika dla
dzieci za pomocą 3-punktowego pasa
bezpieczeństwa.” w dalszej części rozdziału.

• Jeśli pas bezpieczeństwa w miejscu, gdzie
montowany jest fotelik dla dziecka wymaga
zatrzasku, a nie zostanie on zastosowany,
dziecko może doznać obrażeń z powodu prze-
wrócenia się fotelika w czasie normalnego ha-
mowania lub wchodzenia w zakręt.

• Po zamontowaniu systemu zabezpieczające-
go, przetestuj go, zanim umieścisz w nim dzie-
cko. Poruszaj nim na boki. Spróbuj szarpnąć

go do przodu i upewnij się, że pewnie tkwi w
miejscu. Fotelik dziecięcy nie powinien mieć
więcej niż 25 mm (1 cal) luzu. Jeśli fotelik nie
trzyma się pewnie, prawidłowo naciągnij pas
lub zamontuj fotelik na innym siedzeniu i po-
nownie sprawdź.

• Sprawdź system zabezpieczenia dziecka w
swoim pojeździe, aby upewnić się, czy jest
zgodny z systemem pasów bezpieczeństwa
pojazdu.

• Jeśli fotelik nie jest prawidłowo przymocowa-
ny, ryzyko odniesienia przez dziecko obrażeń
w wyniku kolizji lub gwałtownego hamowania
znacznie wzrasta.

• Niewłaściwe użytkowanie systemu zabezpie-
czenia dziecka może zwiększyć ryzyko lub
rozmiar obrażeń zarówno dziecka, jak i pozo-
stałych pasażerów pojazdu.

• Zawsze używaj odpowiedniego fotelika dla
dzieci. Nieprawidłowo zamontowany fotelik
może przyczynić się do poważnych obrażeń
lub śmierci w razie wypadku.

• Jeśli fotelik dla dzieci nie jest używany, zabez-
piecz go, używając mocowań ISOFIX oraz i-Si-
ze lub pasów bezpieczeństwa, aby zapobiec
wyrzuceniu go do przodu w razie gwałtowne-
go hamowania lub wypadku.

Firma RENAULT zaleca przewożenie niemowląt i
małych dzieci w fotelikach dla dzieci. Dobierz fotelik
pasujący do pojazdu i zawsze przestrzegaj zaleceń
producenta fotelika, dotyczących instalacji i użyt-
kowania. Ponadto na rynku jest dostępne wiele sys-
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temów zabezpieczenia dla dużych dzieci, z których
należy skorzystać w celu zapewnienia im maksy-
malnej ochrony.

OSTROŻNIE

Pamiętaj, że fotelik pozostawiony w zamkniętym
pojeździe może się bardzo nagrzać. Sprawdź po-
wierzchnię siedzenia oraz zatrzaski przed
umieszczeniem dziecka w foteliku.

UNIWERSALNE FOTELIKI DZIECIĘCE
NA PRZEDNIE I TYLNE SIEDZENIA
(Europa)
UWAGA

Foteliki dla dzieci spełniające wymagania normy
UN nr 44 lub nr 129 posiadają wyraźne oznacze-
nia kategorii takich jak uniwersalna, półuniwer-
salna lub ISOFIX.

Podczas wybierania fotelika dla dzieci, należy pa-
miętać o następujących zasadach:

• Wybierz fotelik, który jest zgodny z najnowszą
europejską normą bezpieczeństwa, UN nr 44 lub
nr 129.

• Umieść dziecko w foteliku i sprawdź różne usta-
wienia, żeby upewnić się, że fotelik jest dla niego
odpowiedni. Zawsze postępuj zgodnie z zaleca-
ną procedurą.

• Upewnij się, czy fotelik jest kompatybilny z sys-
temem pasów bezpieczeństwa zamontowa-
nym w Twoim pojeździe.

• Zapoznaj się z zamieszczonymi w dalszej części
tego rozdziału tabelami zawierającymi listę za-
lecanych pozycji montażu fotelika dla dzieci w
Twoim pojeździe.

Grupa wagowa fotelika
Grupa wagowa Waga dziecka

Grupa 0 do 10 kg
Grupa 0+ do 13 kg
Grupa I Od 9 do 18 kg
Grupa II Od 15 do 25 kg
Grupa III Od 22 do 36 kg

Przykładowe typy fotelików dziecięcych:

JVR0371XZ

Foteliki dziecięce kategorii 0 i 0+

JVR0372XZ

Foteliki dziecięce kategorii 0+ i I

JVR0373XZ

Foteliki dziecięce kategorii II i III
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Mocowanie fotelika dla dzieci przy użyciu pasów bezpieczeństwa
Należy przestrzegać poniższych ograniczeń dotyczących używania fotelików o różnej grupie wagowej i miejscu montażu.

Grupa wagowa

Miejsce siedzące

Przednie siedzenie pasażera
(Włączona poduszka

powietrzna)

Przednie siedzenie pasażera
(Wyłączona poduszka

powietrzna)

Siedzenie zewnętrzne
drugiego rzędu

Siedzenie środkowe drugiego
rzędu *4

0 <10 kg X L*3 U/L*2 U*2

0+ <13 kg X L*3 U/L*2 U*2

I 9 - 18 kg X L*1,*3 U/L*1,*2 U*1,*2

II 15–25 kg X L*1,*3 U/L*1,*2 U*1,*2

III 22–36 kg X L*1,*3 U/L*1,*2 U*1,*2

U: Odpowiednie dla fotelików kategorii “uniwersalnej” montowanych przodem lub tyłem do kierunku jazdy, zatwierdzonych dla tej grupy wagowej.
UF: Odpowiednie dla fotelików kategorii “uniwersalnej” montowanych tylko przodem do kierunku jazdy, zatwierdzonych dla tej grupy wagowej.
L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych należących do kategorii “tylko dla niektórych pojazdów”, “zastrzeżonej” lub “pół-uniwersalnej”, zatwier-

dzonych dla tej grupy wagowej.
X: Miejsce siedzące nieodpowiednie dla dzieci z tej grupy wagowej.
*1: Ustaw zagłówek w najwyższej pozycji lub w razie konieczności wymontuj go, jeśli przeszkadza w prawidłowym zamontowaniu fotelika. Nie demontuj

zagłówka, jeśli używasz tylko podstawki podwyższającej.
*2: Przesuń przedni fotel lub fotele odpowiednio do przodu i/lub ustaw siedzisko w najwyższym położeniu ( jeśli fotel jest wyposażony w regulację wysokości),

aby fotelik nie stykał się z oparciem przedniego fotela.
*3: Przesuń przedni fotel pasażera jak najdalej do tyłu.
*4: Odpowiednie tylko dla fotelików kategorii “uniwersalnej”. Nie montować fotelików z nogą podporową.
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Montaż fotelika dla dzieci przy użyciu systemu ISOFIX
Należy przestrzegać poniższych ograniczeń dotyczących używania fotelików o różnej grupie wagowej i miejscu montażu.

Grupa wagowa

Miejsce siedzące

Przednie siedzenie
pasażera

(Włączona poduszka
powietrzna)

Przednie siedzenie
pasażera

(Wyłączona poduszka
powietrzna)

Siedzenie zewnętrzne
drugiego rzędu

Siedzenie środkowe
drugiego rzędu

Nosidło
F ISO/L1 X X X X

G ISO/L2 X X X X

0+ (<10 kg) E ISO/R1 X X IL*2 X

0+ (<13 kg)

E ISO/R1 X X IL*2 X

D ISO/R2 X X IL*2 X

C ISO/R3 X X IL*2 X

I (9 - 18 kg)

D ISO/R2 X X IL*2 X

C ISO/R3 X X IL*2 X

B ISO/F2 X X IUF/IL*1,*2 X

B1 ISO/F2X X X IUF/IL*1,*2 X

A ISO/F3 X X IUF/IL*1,*2 X

II (15 - 25 kg) — — X X IL*1,*2 X

III (22 - 36 kg) — — X X IL*1,*2 X

X: Nieodpowiednie do montażu fotelików dziecięcych ISOFIX.
IUF: Odpowiednie dla fotelików ISOFIX kategorii uniwersalnej zwróconych przodem do kierunku jazdy, zatwierdzonych dla tej grupy wagowej.
IL: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych ISOFIX należących do kategorii “tylko dla niektórych pojazdów”, “zastrzeżonej” lub “pół-uniwersalnej”,

zatwierdzonych dla tego typu pojazdu.
*1: Ustaw zagłówek w najwyższej pozycji lub w razie konieczności wymontuj go, jeśli przeszkadza w prawidłowym zamontowaniu fotelika. Nie demontuj

zagłówka, jeśli używasz tylko podstawki podwyższającej.
*2: Przesuń przedni fotel lub fotele odpowiednio do przodu i/lub ustaw siedzisko w najwyższym położeniu ( jeśli fotel jest wyposażony w regulację wysokości),

aby fotelik nie stykał się z oparciem przedniego fotela.
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Montaż fotelika dziecięcego mocowanego przy użyciu systemu i-Size ISOFIX
Należy przestrzegać poniższych ograniczeń dotyczących używania fotelików o różnej grupie wagowej i miejscu montażu.

Miejsce siedzące

Przednie siedzenie pasażera
(Włączona poduszka

powietrzna)

Przednie siedzenie pasażera
(Wyłączona poduszka

powietrzna)

Siedzenie zewnętrzne
drugiego rzędu

Siedzenie środkowe
drugiego rzędu

Foteliki i-Size X X i-U *1,*2 X

X: Miejsce siedzące nieodpowiednie do montażu “uniwersalnych” fotelików dziecięcych i-Size.
i-U: Odpowiednie dla “uniwersalnych” fotelików i-Size, montowanych przodem lub tyłem do kierunku jazdy.
*1: Ustaw zagłówek w najwyższej pozycji lub w razie konieczności wymontuj go, jeśli przeszkadza w prawidłowym zamontowaniu fotelika. Nie demontuj

zagłówka, jeśli używasz tylko podstawki podwyższającej.
*2: Przesuń przedni fotel lub fotele odpowiednio do przodu i/lub ustaw siedzisko w najwyższym położeniu ( jeśli fotel jest wyposażony w regulację wysokości),

aby fotelik nie stykał się z oparciem przedniego fotela.
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SYSTEM MOCOWANIA FOTELIKA
DLA DZIECI ISOFIX I I-SIZE (siedzenia
drugiego rzędu)
Twój pojazd jest wyposażony w specjalne punkty
mocujące służące do montażu fotelików dziecię-
cych ISOFIX oraz i-Size.

UMIEJSCOWIENIE DOLNYCH PUNKTÓW
MOCUJĄCYCH ISOFIX (typ A) ( jeśli na
wyposażeniu)

Punkty mocujące ISOFIX są przeznaczone do mon-
tażu fotelików dla dzieci ISOFIX oraz i-Size wyłącz-
nie na zewnętrznych fotelach w drugim rzędzie sie-
dzeń. Nie podejmuj prób montażu fotelika dla
dzieci na środkowym tylnym siedzeniu przy wy-
korzystaniu punktów mocujących ISOFIX.

Punkty mocujące systemu ISOFIX znajdują się z tyłu
siedziska fotela w pobliżu oparcia (patrz ilustracja).
Punkty mocujące ISOFIX są umieszczone pod osło-
nami oznaczonymi w przedstawiony sposób.

Aby uzyskać dostęp do punktów mocujących ISO-
FIX, wsuń palec w osłonę i wyciągnij ją.

OSTROŻNIE

Osłony ISOFIX przechowuj w takim miejscu, aby
zapobiec ich zagubieniu lub uszkodzeniu. Na
przykład w schowku w konsoli (patrz “Schowki” w
rozdziale “2. Wskaźniki i przełączniki”).

UMIEJSCOWIENIE DOLNYCH PUNKTÓW
MOCUJĄCYCH ISOFIX (typ B) ( jeśli na
wyposażeniu)

Punkty mocujące ISOFIX są przeznaczone do mon-
tażu fotelików dla dzieci ISOFIX oraz i-Size wyłącz-
nie na zewnętrznych fotelach w drugim rzędzie sie-
dzeń. Nie podejmuj prób montażu fotelika dla
dzieci na środkowym tylnym siedzeniu przy wy-
korzystaniu punktów mocujących ISOFIX.

Punkty mocujące systemu ISOFIX znajdują się z tyłu
siedziska fotela w pobliżu oparcia (patrz ilustracja).
Oznaczenia i-Size przy suwakach wskazują położe-
nia punktów mocujących ISOFIX.

W celu uzyskania dostępu do punktu mocującego
ISOFIX rozepnij suwak osłony.

OSTROŻNIE

Gdy mocowanie nie jest używane, należy zawsze
zapinać suwaki, aby zapobiec dostawaniu się nie-
pożądanych obiektów do wnęki mocowania ISO-
FIX.

NPA1524

Umiejscowienie punktów mocujących i-Size i ISOFIX
(typ A)

NPA1526

Zdejmowanie osłony punktu mocującego i-Size/ISOFIX

NPA1537

Umiejscowienie punktów mocujących i-Size i ISOFIX
(typ B)

NPA1538

Rozpięty suwak osłony i-Size/ISOFIX
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Mocowanie fotelików dla dzieci ISOFIX

Foteliki dla dzieci ISOFIX oraz i-Size są wyposażone
w dwa sztywne elementy mocujące, które można
połączyć z dwoma zaczepami w fotelu pojazdu. Ko-
rzystając z tego systemu, nie musisz używać pasów
bezpieczeństwa pojazdu, żeby zabezpieczyć fotelik.
Sprawdź na etykiecie fotelika, czy jest on zgodny z
systemem ISOFIX lub i-Size. Informację tę zawiera
również instrukcja dostarczana przez producenta
fotelika dla dzieci.

Foteliki dziecięce ISOFIX oraz i-Size wymagają zwy-
kle użycia górnego paska mocującego lub innego
elementu zapobiegającego obróceniu się fotelika –
np. nóg podporowych. Przed zamontowaniem fo-
telika ISOFIX lub i-Size uważnie zapoznaj się ze
wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji oraz
instrukcji dołączonej do fotelika i postępuj zgodnie
z nimi. (Patrz: “Punkty mocowania fotelika dla dzieci
( jeśli na wyposażeniu)” w dalszej części rozdziału).

PUNKTY MOCOWANIA FOTELIKA
DLA DZIECI ( jeśli na wyposażeniu)
Twój pojazd został tak zaprojektowany, aby można
było zamontować na zewnętrznych tylnych siedze-
niach fotelik dla dziecka. Podczas montowania fo-
telika dla dzieci, uważnie przeczytaj i postępuj zgod-
nie ze wskazówkami zarówno tej instrukcji, jak i in-
strukcji dołączonej do fotelika.

OSTRZEŻENIE

Punkty mocujące fotelika są zaprojektowane tak,
żeby wytrzymać wyłącznie obciążenia nałożone
przez prawidłowo dopasowane foteliki dla dzieci.
Pod żadnym pozorem nie powinny być używane
do mocowania pasów bezpieczeństwa dla doro-
słych, uprzęży, ani żadnych innych przedmiotów
lub sprzętu w pojeździe. Może to spowodować
uszkodzenie punktów mocujących fotelika. Fote-
lik przymocowany do uszkodzonego punktu mo-
cującego nie będzie prawidłowo zamontowany,
co może doprowadzić do poważnych obrażeń lub
śmierci dziecka podczas wypadku.

Umiejscowienie punktu mocującego
górnego paska fotelika ISOFIX

Punktem mocującym jest opaska umieszczona w
górnej części oparcia środkowego siedzenia w dru-
gim rzędzie ➁. W górnej części oparć zewnętrznych
siedzeń w drugim rzędzie znajdują się dwie podob-
ne opaski, ale służą one jedynie jako opaski prowa-
dzące ➀.

Jeśli producent fotelika dla dzieci zaleca montaż
przy użyciu górnego paska mocującego, należy za-
mocować i zacisnąć górny pasek mocujący do
punktu mocowania (pętli) górnego paska. Należy
postępować zgodnie z instrukcją obsługi fotelika
oraz poniższymi wskazówkami.

SSS0644Z

Mocowanie NIC2805
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1. Po prawej stronie tylnego siedzenia:

1) Zdemontować zagłówek prawego tylnego
siedzenia.

2) Przeprowadzić górny pasek mocujący ➀
przez znajdujący się po prawej stronie punkt
prowadzący (pętlę) górnego paska ➁ a na-
stępnie pod odcinkiem barkowym środkowe-
go pasa bezpieczeństwa ➂.

3) Zamocować górny pasek mocujący ➀ do
punktu mocowania (pętli) górnego paska ➃
środkowego tylnego siedzenia.

2. Po lewej stronie tylnego siedzenia:

1) Zdemontować zagłówek lewego tylnego sie-
dzenia.

2) Przeprowadzić górny pasek mocujący ➀
przez znajdujący się po lewej stronie punkt
prowadzący (pętlę) górnego paska ➄.

3) Zamocować górny pasek mocujący ➀ do
punktu mocowania (pętli) górnego paska ➃
środkowego tylnego siedzenia.

3. Jednoczesny montaż fotelików po lewej i pra-
wej stronie tylnego siedzenia:

1) Wykonaj kroki od 1 do 3 w celu zamocowania
każdego fotelika, ale nie zaciskaj pasków, do-
póki obydwa foteliki nie zostaną zamocowa-
ne.

2) Następnie zaciśnij paski kolejno w każdym fo-
teliku tak, aby były w równym stopniu napię-
te.

Zacisnąć górny pasek mocujący zgodnie z instruk-
cjami producenta fotelika.

OSTROŻNIE

Po zamocowaniu wymaganego fotelika sprawdź,
czy wszystkie odcinki pasków mocujących są
prawidłowo napięte.

Po prawidłowym zaciśnięciu górnego paska mocu-
jącego, punkt mocowania (pętla) górnego paska
może zostać odgięty w bok. Jest to normalny objaw
i nie spowoduje to żadnych uszkodzeń wnętrza po-
jazdu.

MONTAŻ FOTELIKA DLA DZIECI
PRZY UŻYCIU SYSTEMU ISOFIX

OSTRZEŻENIE

• Montuj foteliki dla dzieci ISOFIX oraz i-Size wy-
łącznie w zalecanych miejscach. Informacje o
umiejscowieniu dolnych punktów mocują-
cych ISOFIX znajdziesz w rozdziale “Umiejsco-
wienie dolnych punktów mocujących ISOFIX
(typ A) ( jeśli na wyposażeniu)” we wcześniej-
szej części rozdziału. Jeśli fotelik nie jest pra-

widłowo przymocowany, twoje dziecko może
w czasie wypadku doznać ciężkich, a nawet
śmiertelnych obrażeń.

• Nie montuj fotelików dziecięcych, wymagają-
cych użycia górnego paska mocującego na fo-
telach, które nie posiadają punktów mocują-
cych dla pasków.

• Nie montuj fotelika na tylnym środkowym sie-
dzeniu, używając dolnych mocowań ISOFIX.
Fotelik nie będzie prawidłowo przymocowa-
ny.

• Sprawdź dolne mocowania badając palcami
obszar wokół nich i upewnij się, że nie ma żad-
nych przeszkód, takich jak pas bezpieczeń-
stwa czy materiał poduszki siedzenia. Fotelik
nie będzie prawidłowo przymocowany, jeśli
mocowania systemu ISOFIX będą przysłonię-
te.

• Punkty mocujące fotelika są zaprojektowane
tak, żeby wytrzymać wyłącznie obciążenia na-
łożone przez prawidłowo dopasowane fote-
liki dla dzieci. Pod żadnym pozorem nie po-
winny być używane do mocowania pasów
bezpieczeństwa dla dorosłych, wiązek prze-
wodów, ani żadnych innych przedmiotów lub
sprzętu w pojeździe. Może to spowodować
uszkodzenie punktów mocujących fotelika.
Fotelik przymocowany do uszkodzonego
punktu mocującego nie będzie prawidłowo
zamontowany, co może doprowadzić do po-
ważnych obrażeń lub śmierci dziecka podczas
wypadku.

JVR0422XZ

Po prawej stronie tylnego siedzenia

1-22 Bezpieczeństwo — fotele, pasy bezpieczeństwa i uzupełniający system bezpieczeństwa biernego



Montaż na tylnych zewnętrznych
siedzeniach
Foteliki montowane przodem do kierunku jazdy:
Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta doty-
czącymi prawidłowego użytkowania fotelika. W ce-
lu zamontowania fotelika dziecięcego przodem do
kierunku jazdy na zewnętrznym siedzeniu w dru-
gim rzędzie przy wykorzystaniu systemu ISOFIX po-
stępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Umieść fotelik dla dzieci na siedzeniu ➀.

2. Zdemontuj zagłówek ➁, aby uzyskać właściwe
dopasowanie fotelika.

Po demontażu należy przechowywać zagłówek
w bezpiecznym miejscu.

Po zdemontowaniu fotelika dla dzieci należy
pamiętać o ponownym zamontowaniu za-
główka (patrz “Zagłówki” we wcześniejszej czę-
ści rozdziału).

3. Upewnij się, czy oparcie fotelika dla dzieci ściśle
przylega do oparcia fotela w pojeździe ➂.

4. Bezpiecznie połącz elementy mocujące fotelika
dla dzieci z dolnymi punktami mocującymi ISO-
FIX ➃.

5. Skróć sztywny element mocujący, aby mocno
docisnąć fotelik dla dzieci. Kolanem mocno na-
ciśnij w dół ➄ i do tyłu ➅ środkową część fotelika

celem ściśnięcia siedziska i oparcia fotela w po-
jeździe. Regulowane oparcia powinny być usta-
wione w takiej pozycji, aby oparcie w pełni przy-
legało do fotelika.

6. Jeżeli fotelik dla dzieci wyposażony jest w górny
pasek mocujący, odpowiednio poprowadź pasek
i połącz z punktem mocującym. (Patrz: “Punkty
mocowania fotelika dla dzieci ( jeśli na
wyposażeniu)” we wcześniejszej części rozdzia-
łu).

Jeżeli fotelik dla dziecka wyposażony jest w inne
elementy zapobiegające obrotowi, takie jak
wsporniki, użyj ich zamiast (lub łącznie z) górnych
pasków mocujących postępując zgodnie z in-
strukcjami producenta fotelika.

7. Wypróbuj fotelik, zanim umieścisz w nim dziecko
➆. Poruszaj fotelikiem na boki i pociągnij do przo-
du, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowany.

8. Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że fo-
telik jest dobrze przymocowany. Jeżeli fotelik dla
dzieci jest zamocowany luźno, powtórz kroki od
1 do 7.

NPA1406

Krok 1 i 2

NIC2807

Kroki 3 i 4

NIC2808

Krok 5

NIC2413

Krok 7
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Foteliki montowane tyłem do kierunku jazdy:
Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta doty-
czącymi prawidłowego użytkowania fotelika. W ce-
lu zamontowania fotelika dziecięcego tyłem do kie-
runku jazdy na zewnętrznym siedzeniu w drugim
rzędzie przy wykorzystaniu systemu ISOFIX postę-
puj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Wymontuj zagłówek z siedzenia.

2. Umieść fotelik dla dzieci na siedzeniu ➁.

3. Bezpiecznie połącz elementy mocujące fotelika
dla dzieci z dolnymi punktami mocującymi ISOFIX
➂.

4. Skróć sztywny element mocujący, aby mocno
docisnąć fotelik dla dzieci. Mocno dociśnij ręką
środkową część fotelika do dołu ➃ i do tyłuj4a ,

celem ściśnięcia siedziska i oparcia fotela w po-
jeździe.
Jeśli fotelik dla dzieci styka się z przednim fote-
lem, należy przesunąć przedni fotel odpowied-
nio daleko do przodu.

Jeżeli fotelik dla dziecka wyposażony jest w inne
elementy zapobiegające obrotowi, takie jak
wsporniki, należy użyć ich postępując zgodnie z
instrukcjami producenta fotelika.

5. Wypróbuj fotelik, zanim umieścisz w nim dziecko
➄. Poruszaj fotelikiem na boki i pociągnij do przo-
du, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowany.

6. Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że fo-
telik jest dobrze przymocowany. Jeżeli fotelik dla
dzieci jest zamocowany luźno, powtórz kroki od
1 do 5.NPA1525

Kroki 2 i 3

NPA1409

Krok 4
NPA1410

Krok 5
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MONTAŻ FOTELIKA DLA DZIECI ZA
POMOCĄ 3-PUNKTOWEGO PASA
BEZPIECZEŃSTWA.
Montaż na tylnych siedzeniach(modele
Double Cab)
Fotelik montowany przodem do kierunku jazdy:
Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta doty-
czącymi prawidłowego użytkowania fotelika. Aby
zamontować fotelik dla dzieci przodem do kierun-
ku jazdy na tylnych siedzeniach pojazdu za pomocą
trzypunktowego pasa bezpieczeństwa bez auto-
matycznie blokowanego zwijacza, postępuj zgod-
nie z poniższymi wskazówkami:

1. Umieść fotelik dla dzieci na siedzeniu ➀. Jeśli fo-
telik dla dzieci styka się z przednim fotelem, nale-
ży przesunąć przedni fotel odpowiednio daleko
do przodu.

Zdemontuj zagłówek, aby uzyskać właściwe do-
pasowanie fotelika.

Po demontażu należy schować zagłówek w bez-
piecznym miejscu.

2. Poprowadź język pasa bezpieczeństwa przez fo-
telik i wepnij go w zamek ➁, aż usłyszysz i po-
czujesz, że zamek się zatrzasnął.

3. Aby zapobiec poluzowaniu taśmy pasa, należy
zamocować pas bezpieczeństwa za pomocą ele-
mentów mocujących fotelika dla dzieci.

4. Usuń luz pasa bezpieczeństwa. Kolanem mocno
naciśnij w dół ➂ i do tyłu ➃ środkową część fo-
telika w celu ściśnięcia siedziska i oparcia fotela

w pojeździe, jednocześnie pociągając do góry
pas bezpieczeństwa.

5. Wypróbuj fotelik, zanim umieścisz w nim dziecko
➄. Poruszaj fotelikiem na boki i pociągnij do przo-
du, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowany.

6. Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że fo-
telik jest dobrze przymocowany. Jeżeli foteli dla
dzieci jest zamocowany luźno, powtórz kroki od
3 do 5.

SSS0758AZ

Przodem do kierunku jazdy: Krok 1

SSS0493AZ

Przodem do kierunku jazdy: Krok 2

SSS0647AZ

Przodem do kierunku jazdy: Krok 4

SSS0638AZ

Przodem do kierunku jazdy: Krok 5
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Fotelik montowany tyłem do kierunku jazdy:
Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta doty-
czącymi prawidłowego użytkowania fotelika. Aby
zamontować fotelik dla dzieci tyłem do kierunku
jazdy na tylnych siedzeniach pojazdu za pomocą
trzypunktowego pasa bezpieczeństwa bez auto-
matycznie blokowanego zwijacza, postępuj zgod-
nie z poniższymi wskazówkami:

1. Umieść fotelik dla dzieci na siedzeniu ➀.

2. Poprowadź język pasa bezpieczeństwa przez fo-
telik i wepnij go w zamek ➁, aż usłyszysz i po-
czujesz, że zamek się zatrzasnął.

3. Aby zapobiec poluzowaniu taśmy pasa, należy
zamocować pas bezpieczeństwa za pomocą ele-
mentów mocujących fotelika dla dzieci.

4. Usuń luz pasa bezpieczeństwa. Dłonią mocno
naciśnij w dół ➂ i do tyłu ➃ środkową część fo-
telika w celu ściśnięcia siedziska i oparcia fotela
w pojeździe, jednocześnie pociągając do góry
pas bezpieczeństwa.

5. Wypróbuj fotelik, zanim umieścisz w nim dziecko
➄. Poruszaj fotelikiem na boki i pociągnij do przo-
du, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowany.

6. Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że fo-
telik jest dobrze przymocowany. Jeżeli foteli dla
dzieci jest zamocowany luźno, powtórz kroki od
3 do 5.

SSS0759AZ

Tyłem do kierunku jazdy: Krok 1

SSS0654AZ

Tyłem do kierunku jazdy: Krok 2

SSS0639AZ

Tyłem do kierunku jazdy: Krok 4

SSS0658AZ

Tyłem do kierunku jazdy: Krok 5
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Montaż na przednim fotelu pasażera

OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie montuj fotelika dla dzieci skierowa-
nego tyłem do kierunku jazdy na przednim fo-
telu, jeżeli samochód wyposażony jest w
przednią poduszką powietrzną pasażera.
Przednie poduszki powietrzne napełniają się
z dużą siłą. Fotelik dla dzieci, zamontowany
tyłem do kierunku jazdy, może w czasie wy-
padku zostać uderzony przez czołową
poduszkę powietrzną i spowodować poważ-
ne obrażenia lub śmierć dziecka.

• Nigdy nie montuj fotelika dla dziecka z gór-
nym paskiem na przednim fotelu pasażera.

• Firma RENAULT zaleca montowanie fotelika
dla dzieci na tylnym siedzeniu (modele Double
Cab). Jeśli musisz zamontować fotelik na
przednim fotelu pasażera, przesuń je maksy-
malnie do tyłu.

• Foteliki dla niemowląt muszą być skierowane
tyłem do kierunku jazdy, dlatego też nie wol-

no ich używać na przednim siedzeniu wypo-
sażonym w poduszkę powietrzną.

Fotelik montowany przodem do kierunku jazdy:
Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta doty-
czącymi prawidłowego użytkowania fotelika. Aby
zamontować fotelik dla dzieci przodem do kierun-
ku jazdy na przednim fotelu pasażera za pomocą
trzypunktowego pasa bezpieczeństwa bez auto-
matycznie blokowanego zwijacza, postępuj zgod-
nie z poniższymi wskazówkami:

Jeśli musisz zamontować zwrócony przodem do
kierunku jazdy fotelik na przednim siedzeniu, wyko-
naj następujące czynności:

jA Wyłącznik poduszki powietrznej
jB Modele z kierownicą po lewej stronie
jC Modele z kierownicą po prawej stronie

Poduszka powietrzna pasażera z przodu może zo-
stać wyłączona przy pomocy wyłącznikajA znajdu-
jącego się w schowku na rękawiczki.

SSS0300AZ

NPA1411
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1. Wyłącz poduszkę powietrzną pasażera z przodu,
wkładając kluczyk awaryjny/mechaniczny do
wyłącznika poduszki powietrznej pasażera z
przodu jA i obracając go do pozycji OFF, patrz
“Kluczyk mechaniczny” w rozdziale “3. Kontrola i
regulacja przed jazdą” oraz “Lampka stanu po-
duszki powietrznej pasażera z przodu ( jeśli na
wyposażeniu)” w dalszej części rozdziału. Ustaw
włącznik zapłonu w pozycji ON i upewnij się, że
zapaliła się lampka kontrolna przedniej poduszki
powietrznej na konsoli środkowej.

2. Przesuń siedzenie maksymalnie do tyłu ➁.

3. Zdemontuj zagłówek ➂, jeżeli fotelik ma być mo-
cowany przodem do kierunku jazdy.

Należy przechowywać zagłówek w bezpiecznym
miejscu.

Po zdemontowaniu fotelika dla dzieci należy
pamiętać o ponownym zamontowaniu za-
główka (patrz “Zagłówki” we wcześniejszej czę-
ści rozdziału).

4. Umieść fotelik dla dzieci na siedzeniu ➃.

5. Poprowadź język pasa bezpieczeństwa przez fo-
telik i wepnij go w zamek ➄, aż usłyszysz i po-
czujesz, że zamek się zatrzasnął.

Aby zapobiec poluzowaniu taśmy pasa, należy
zamocować pas bezpieczeństwa za pomocą ele-
mentów mocujących fotelika dla dzieci.

6. Usuń luz pasa bezpieczeństwa. Kolanem mocno
naciśnij w dół ➅ i do tyłuj6a środkową część fote-
lika w celu ściśnięcia siedziska i oparcia fotela w
pojeździe, jednocześnie pociągając do góry pas
bezpieczeństwa.

7. Wypróbuj fotelik, zanim umieścisz w nim dziecko
➆. Poruszaj fotelikiem na boki i pociągnij do przo-
du, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowany.

NPA1412

NIC2428

Kroki 2 i 3

NIC2429

Przodem do kierunku jazdy: Krok 4 i 5

NIC2430

Krok 6

NIC2431

Krok 7
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8. Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że fo-
telik jest dobrze przymocowany. Jeżeli fotelik dla
dzieci jest zamocowany luźno, powtórz kroki od
1 do 7.

Fotelik montowany tyłem do kierunku jazdy:
Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta doty-
czącymi prawidłowego użytkowania fotelika. Aby
zamontować fotelik dla dzieci przodem do kierun-
ku jazdy na przednim fotelu pasażera za pomocą
trzypunktowego pasa bezpieczeństwa bez auto-
matycznie blokowanego zwijacza, postępuj zgod-
nie z poniższymi wskazówkami:

Jeśli musisz zamontować zwrócony tyłem do kie-
runku jazdy fotelik na przednim siedzeniu, wykonaj
następujące czynności:

jA Wyłącznik poduszki powietrznej
jB Modele z kierownicą po lewej stronie
jC Modele z kierownicą po prawej stronie

Poduszka powietrzna pasażera z przodu może zo-
stać wyłączona przy pomocy wyłącznikajA znajdu-
jącego się w schowku na rękawiczki.

1. Wyłącz poduszkę powietrzną pasażera z przodu,
wkładając kluczyk awaryjny/mechaniczny do
wyłącznika poduszki powietrznej pasażera z
przodu jA , patrz “Kluczyk mechaniczny” w roz-
dziale “3. Kontrola i regulacja przed jazdą” oraz
“Lampka stanu poduszki powietrznej pasażera z
przodu ( jeśli na wyposażeniu)” w dalszej części
rozdziału. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON i
upewnij się, że zapaliła się lampka kontrolna
przedniej poduszki powietrznej na konsoli
środkowej.

2. Przesuń siedzenie maksymalnie do tyłu ➁.

3. Wysuń zagłówek maksymalnie do góry ➂. Usuń
go, jeśli przeszkadza w montowaniu fotelika.
Schowaj go w bezpiecznym miejscu, aby w razie
gwałtownego hamowania lub wypadku nie zo-
stał wyrzucony z dużą siłą, stwarzając zagroże-
nie dla osób znajdujących się w pojeździe.

4. Umieść fotelik na przednim fotelu pasażera.

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami produ-
centa fotelika dotyczącymi montażu i użytkowa-
nia.

5. Poprowadź język pasa bezpieczeństwa przez fo-
telik i wepnij go w zamek, aż usłyszysz i poczu-
jesz, że zamek się zatrzasnął. Dla uniknięcia luzu
na pasie biodrowym, zabezpiecz pas barkowy w
miejscu przy użyciu klipsa spinającego jA . Użyj
klipsa spinającego dołączonego do fotelika lub
innego odpowiadającego mu pod względem
rozmiaru i wytrzymałości.

W celu prawidłowego poprowadzenia pasa po-
stępuj zgodnie z instrukcjami producenta fo-
telika.

NPA1411

NPA1412

NIC2428

Kroki 2 i 3

SSS0513Z
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6. Wypróbuj fotelik, zanim umieścisz w nim dziecko.
Poruszaj fotelikiem na boki i pociągnij do przodu,
aby upewnić się, że jest dobrze zamocowany.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
UZUPEŁNIAJĄCEGO SYSTEMU
BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO (SRS)
Niniejszy rozdział opisuje uzupełniający system bez-
pieczeństwa biernego (Supplemental Restraint Sy-
stem — SRS) i zawiera ważne informacje na temat
czołowych poduszek powietrznych chroniących
kierowcę i pasażera przed uderzeniami z przodu
pojazdu, dodatkowej poduszki powietrznej chronią-
cej kolana kierowcy ( jeśli na wyposażeniu), bocz-
nych i kurtynowych poduszek powietrznych ( jeśli
na wyposażeniu) oraz systemu pasów bezpieczeń-
stwa z napinaczami.

System czołowych poduszek
powietrznych
System czołowych poduszek powietrznych poma-
ga złagodzić siłę uderzenia w rejonie głowy i klatki
piersiowej kierowcy oraz pasażera z przodu pod-
czas niektórych zderzeń czołowych. Czołowa po-
duszka powietrzna napełnia się z przodu, gdzie do-
chodzi do uderzenia.

System poduszki powietrznej
chroniącej kolana kierowcy ( jeśli na
wyposażeniu)
System ten pomaga złagodzić siłę uderzenia w re-
jonie kolan kierowcy podczas niektórych zderzeń z
przodu pojazdu. Poduszka powietrzna chroniąca
kolana kierowcy napełnia się od przedniej strony
pojazdu, w miejscu uderzenia.

System bocznych poduszek
powietrznych ( jeśli na wyposażeniu)
System bocznych poduszek powietrznych pomaga
złagodzić siłę uderzenia w rejonie klatki piersiowej
oraz miednicy kierowcy i pasażera na przednim sie-
dzeniu podczas niektórych zderzeń bocznych.
Boczne poduszki powietrzne napełniają się po stro-
nie, po której dochodzi do uderzenia.

System kurtynowych poduszek
powietrznych ( jeśli na wyposażeniu)
System kurtynowych poduszek powietrznych po-
maga złagodzić siłę uderzenia w rejonie głowy kie-
rowcy, pasażera na przednim siedzeniu i pasażerów
na tylnych zewnętrznych siedzeniach ( jeśli na wy-
posażeniu) podczas niektórych zderzeń bocznych.
Kurtynowe poduszki powietrzne napełniają się po
tej stronie, po której dochodzi do uderzenia.

Rolą systemu SRS jest uzupełnienie ochrony, jaką
podczas wypadku zapewniają pasy bezpieczeń-
stwa kierowcy i pasażera z przodu, nie zaś jej za-
stąpienie. System SRS może uratować życie kie-
rowcy i pasażerów i zmniejszyć ilość poważnych
obrażeń. Napełniające się boczne poduszki
powietrzne mogą jednak spowodować otarcia lub
inne obrażenia. Poduszki powietrzne nie chronią
dolnych części ciała. Pasy bezpieczeństwa powinny
być zawsze prawidłowo zapięte, a kierowca i pasa-
żer z przodu powinni zajmować swoje miejsca z za-
chowaniem odpowiedniej odległości od kierownicy,
deski rozdzielczej i tapicerki drzwi. (Patrz: “Pasy
bezpieczeństwa” we wcześniejszej części rozdzia-
łu.) Poduszki powietrzne napełniają się bardzo szyb-
ko w celu ochrony kierowcy i pasażerów. Z tego po-
wodu, jeżeli pasażer znajduje się zbyt blisko podusz-

UZUPEŁNIAJĄCY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO (SRS) ( jeśli
na wyposażeniu)
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ki powietrznej podczas jej napełniania, ryzyko
odniesienia obrażeń może być większe. Po kolizji
poduszka powietrzna szybko się opróżnia.

System SRS działa tylko wtedy, gdy włącznik za-
płonu ustawiony jest na pozycji Acc lub ON (WŁĄ-
CZONY).

Po przełączeniu zapłonu na pozycję ON (WŁĄCZO-
NY), na 7 sekund zaświeci się lampka ostrzegaw-
cza systemu SRS, po czym zgaśnie. Oznacza to,
że system SRS działa prawidłowo. (Patrz punkt
“Lampki ostrzegawcze, lampki kontrolne i przy-
pomnienia dźwiękowe” w rozdziale “2. Wskaźniki
i przełączniki”)

OSTRZEŻENIE

• Zazwyczaj, w przypadku zderzenia bocznego,
tylnego, podczas dachowania lub mniej groź-
nego zderzenia czołowego, przednie podusz-
ki powietrzne nie napełnią się. Aby zmniejszyć
ryzyko odniesienia poważnych obrażeń pod-
czas wszelkiego rodzaju wypadków, zawsze
zapinaj pasy bezpieczeństwa.

• Pasy bezpieczeństwa i czołowe poduszki po-
wietrzne oferują najskuteczniejszą ochronę,
jeśli siedzisz wyprostowany, z plecami przyle-
gającymi do oparcia fotela. Przednie poduszki
powietrzne napełniają się z dużą siłą. Jeśli kie-
rowca lub którykolwiek z pasażerów nie jest
zapięty pasem bezpieczeństwa, pochyla się
do przodu, siedzi bokiem lub jego pozycja w
inny sposób odbiega od pozycji prawidłowej,
ryzyko odniesienia obrażeń lub śmierci pod-

SSS0131AZ

SSS0132AZ
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czas wypadku wzrasta. Kierowca oraz pasa-
żerowie mogą również odnieść poważne lub
śmiertelne obrażenia, jeśli znajdują się zbyt
blisko napełniającej się czołowej poduszki po-
wietrznej. Zawsze siedź oparty o siedzenie, jak
najdalej od kierownicy i deski rozdzielczej jak
to praktycznie możliwe. Zawsze zapinaj pasy
bezpieczeństwa.

• Trzymaj ręce po zewnętrznej stronie kierow-
nicy. Trzymanie ich wewnątrz obręczy kierow-
nicy zwiększa ryzyko odniesienia obrażeń w
przypadku napełnienia się czołowej poduszki
powietrznej.

SSS0006Z

SSS0007Z
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SSS0009Z
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OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie pozwalaj dzieciom na jazdę bez od-
powiednich zabezpieczeń ani na wystawianie
rąk lub twarzy przez okno. Nie próbuj trzymać
ich w ramionach lub na kolanach. Niektóre
przykłady niebezpiecznych pozycji podczas
jazdy przedstawiono na rysunkach.

• Jeśli dzieci nie są prawidłowo zabezpieczone,
mogą odnieść poważne obrażenia lub zginąć
podczas napełniania się poduszek powietrz-
nych.

• Nigdy nie montuj fotelika tyłem do kierunku
jazdy na przednim fotelu. Napełniająca się
czołowa poduszka powietrzna może poważ-
nie zranić lub zabić Twoje dziecko. (Patrz: “Fo-
teliki dla dzieci” we wcześniejszej części roz-
działu).

SSS0099Z

SSS0100Z

SSS0059AZ
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OSTRZEŻENIE

• Zazwyczaj w przypadku zderzenia czołowego,
tylnego, podczas dachowania lub mniej groź-
nego zderzenia bocznego, boczne poduszki
powietrzne ( jeśli na wyposażeniu) oraz bocz-
ne poduszki kurtynowe ( jeśli na wyposażeniu)
nie napełniają się. Aby zmniejszyć ryzyko od-

niesienia poważnych obrażeń podczas wy-
padków, zawsze zapinaj pasy bezpieczeń-
stwa.

• Pasy bezpieczeństwa oraz boczne i kurtyno-
we poduszki powietrzne oferują najskutecz-
niejszą ochronę, jeśli siedzisz wyprostowany,
z plecami przylegającymi do oparcia fotela.
Boczne poduszki powietrzne i poduszki kur-
tynowe napełniają się z dużą siłą. Jeśli kierow-
ca lub którykolwiek z pasażerów nie jest za-
pięty pasem bezpieczeństwa, pochyla się do
przodu, siedzi bokiem lub jego pozycja w inny
sposób odbiega od pozycji prawidłowej, ryzy-
ko odniesienia obrażeń lub śmierci podczas
wypadku wzrasta.

• Nie pozwalaj żadnemu z pasażerów na trzy-
manie rąk, nóg lub twarzy w pobliżu bocznych
lub kurtynowych poduszek powietrznych
znajdujących się po bokach oparć przednich
siedzeń i na bocznych krawędziach sufitu. Nie
pozwalaj osobom siedzącym na przednich fo-
telach oraz zewnętrznych tylnych fotelach na
wystawianie rąk przez okno lub opieranie się
o drzwi. Niektóre przykłady niebezpiecznych
pozycji podczas jazdy przedstawiono na ry-
sunkach.

• Siedząc na tylnym siedzeniu nie trzymaj się
oparcia przedniego fotela. W razie napełnie-
nia się bocznych poduszek i kurtyn powietrz-
nych możesz odnieść poważne obrażenia. Za-
chowaj szczególną ostrożność podczas prze-
wożenia dzieci, które powinny być zawsze
prawidłowo zabezpieczone.

• Nie zakładaj pokrowców na oparcia przednich
foteli. Mogą one utrudnić napełnianie się
bocznych poduszek powietrznych.

• Nie mocuj do kluczyka ciężkich, twardych bre-
loczków z ostrymi krawędziami. Może to do-
prowadzić do wystąpienia obrażeń ciała w
przypadku napełnienia poduszki powietrznej
chroniącej kolana kierowcy.

System pasów bezpieczeństwa z
napinaczami ( jeśli na wyposażeniu)
System pasów bezpieczeństwa z napinaczami mo-
że zostać uruchomiony wraz z systemem poduszek
powietrznych podczas niektórych typów kolizji. Od-
działując na mechanizm zwijania taśmy pasów
przednich siedzeń, powoduje on zwiększenie napię-
cia taśmy przy niektórych rodzajach kolizji, chroniąc
kierowcę i pasażera na przednim siedzeniu. (Patrz:
“Pasy bezpieczeństwa” we wcześniejszej części roz-
działu).

SSS0159Z

SSS0162Z

1-34 Bezpieczeństwo — fotele, pasy bezpieczeństwa i uzupełniający system bezpieczeństwa biernego



Naklejki ostrzegawcze poduszek
powietrznych

➀ Naklejka ostrzegawcza poduszek
powietrznych systemu SRS: Naklejka
ostrzegawcza znajduje się na osłonie
przeciwsłonecznej przedniego pasażera.

➁ Naklejka ostrzegawcza poduszki powietrznej
systemu SRS przedniego pasażera: Naklejka
ostrzegawcza znajduje się na bocznej części
tablicy rozdzielczej, po stronie pasażera.

➂ Naklejka ostrzegawcza bocznej poduszki
powietrznej systemu SRS: Naklejka
ostrzegawcza znajduje się na bocznej części
słupka środkowego, po stronie pasażera.
Oznaczenia są także przyszyte do obić
przednich foteli.

Czołowa poduszka powietrzna systemu SRS
pasażera z przodu:
Naklejka ostrzegawcza ➀ umieszczona jest na
osłonie przeciwsłonecznej.

“W żadnym przypadku NIE WOLNO montować fo-
telika dla dzieci skierowanego tyłem do kierunku

jazdy na siedzeniu, przed którym znajduje się AK-
TYWNA PODUSZKA POWIETRZNA. Może to dopro-
wadzić do POWAŻNYCH OBRAŻEŃ lub ŚMIERCI
DZIECKA”.

TYLNE SIEDZENIE jest NAJBEZPIECZNIEJSZYM
miejscem dla dzieci w wieku 12 lat i młodszych.
Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa oraz za-
bezpieczeń dla dzieci. Dla zapewnienia maksy-
malnego bezpieczeństwa we wszystkich typach
wypadków, zawsze konieczne jest używanie pa-
sów bezpieczeństwa. Nie siadaj i nie opieraj się
zbyt blisko poduszek powietrznych. Nie umiesz-
czaj żadnych przedmiotów na poduszce po-
wietrznej lub pomiędzy poduszką a Tobą. Jeśli
lampka ostrzegawcza systemu poduszek po-
wietrznych pozostaje włączona lub miga, gdy
włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON,
udaj się do autoryzowanego dealera lub profe-
sjonalnej stacji obsługi. Poduszki powietrzne mo-
gą być demontowane i usuwane wyłącznie przez
autoryzowanego dealera lub profesjonalną sta-
cję obsługi.

Koniecznie przeczytaj punkt “ETYKIETA PODUSZKI
POWIETRZNEJ” na końcu niniejszej instrukcji.

W przypadku pojazdów wyposażonych w system
czołowych poduszek powietrznych, zakładaj fotelik
dla dzieci skierowany tyłem do kierunku jazdy wy-
łącznie na tylnych siedzeniach.

Przy montażu fotelika dla dzieci w pojeździe, zawsze
stosuj się do zaleceń dotyczących montażu poda-
nych przez jego producenta. Dodatkowe informa-
cje, patrz “Foteliki dla dzieci” we wcześniejszej czę-
ści rozdziału.

Lampka ostrzegawcza systemu SRS
poduszek powietrznych

Lampka ostrzegawcza systemu SRS poduszek po-
wietrznych widoczna na tablicy rozdzielczej
monitoruje obwody poduszek powietrznych i sys-
temu pasów bezpieczeństwa z napinaczami ( jeśli
na wyposażeniu) oraz wszystkie powiązane prze-
wody elektryczne.

Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu “ON”
na ok. 7 sekund zaświeci się lampka ostrzegawcza
systemu SRS, po czym zgaśnie. Oznacza to, że sys-
tem SRS poduszek powietrznych działa prawidło-
wo.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniż-
szych sytuacji, oddaj pojazd do naprawy systemu
poduszek powietrznych i/lub systemu pasów bez-
pieczeństwa z napinaczami do najbliższego auto-
ryzowanego dealera lub profesjonalnej stacji obsłu-
gi:

• Lampka ostrzegawcza systemu SRS poduszek
powietrznych nie gaśnie po około 7 sekundach.

NPA1155 SPA1097Z
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• Lampka ostrzegawcza systemu SRS poduszek
powietrznych miga.

• Lampka ostrzegawcza systemu SRS poduszek
powietrznych w ogóle nie zaświeca się.

Wystąpienie którejkolwiek z powyższych sytuacji
oznacza, że system poduszek powietrznych i/lub
pasów bezpieczeństwa z napinaczami może nie
działać prawidłowo. Należy je oddać do kontroli i
naprawy. Natychmiast skontaktuj się z autoryzowa-
nym dealerem lub profesjonalną stacją obsługi.

SYSTEM PODUSZEK
POWIETRZNYCH
1. Czujnik strefy zgniotu

2. Moduł poduszki powietrznej chroniącej kolana
kierowcy ( jeśli na wyposażeniu)

3. Moduły czołowych poduszek powietrznych

4. Generatory gazu kurtynowych poduszek
powietrznych ( jeśli na wyposażeniu)

5. Moduły kurtynowych poduszek powietrznych
( jeśli na wyposażeniu)

6. Sterownik poduszek powietrznych (ACU)

7. Czujniki uderzenia ( jeśli na wyposażeniu)

8. Zwijacze pasów bezpieczeństwa z
napinaczami ( jeśli na wyposażeniu)

NPA1527
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9. Moduły bocznych poduszek powietrznych
( jeśli na wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE

• Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na
środkowej części kierownicy, na tablicy roz-
dzielczej, pod kolumną kierownicy, w okolicy
tapicerki przednich drzwi oraz przednich sie-
dzeń. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów
pomiędzy kierowcą lub którymkolwiek z pa-
sażerów a kierownicą, tablicą rozdzielczą, ta-
picerką przednich drzwi i przednimi siedze-
niami. Przedmioty znajdujące się w powyż-
szych miejscach mogą stanowić zagrożenie
podczas wypadku, gdy poduszka powietrzna
nagle wypełni się.

• Bezpośrednio po napełnieniu, niektóre z ele-
mentów systemu poduszki powietrznej będą
gorące. Nie dotykaj tych części, ponieważ mo-
żesz się poważnie poparzyć.

• Nie wolno przeprowadzać we własnym zakre-
sie żadnych modyfikacji jakichkolwiek ele-
mentów lub okablowania systemu poduszek
powietrznych. Ma to na celu zapobieżenie
uszkodzeniu systemu poduszek powietrz-
nych i ich przypadkowemu napełnieniu.

• Nie wykonuj we własnym zakresie jakichkol-
wiek zmian w systemie elektrycznym pojaz-
du, w jego zawieszeniu, konstrukcji przodu
pojazdu lub w bocznych panelach. Takie zmia-
ny mogą spowodować usterkę w pracy sys-
temu poduszek powietrznych.

• Próby modyfikacji systemu poduszki po-
wietrznej mogą doprowadzić do odniesienia

poważnych obrażeń ciała. Dotyczy to także
zmian w środkowej części kierownicy i desce
rozdzielczej, polegających na przykrywaniu
ich materiałem lub umieszczaniu dodatkowe-
go materiału wykończeniowego na modułach
poduszek powietrznych.

• Wszelkie czynności związane z systemem po-
duszek powietrznych powinny być wykony-
wane przez autoryzowanego dealera lub pro-
fesjonalną stację obsługi. Wiązka przewodów
systemu SRS nie może być odłączana ani w
żaden sposób modyfikowana. Nie wolno wy-
konywać żadnych pomiarów w systemie po-
duszek powietrznych przy użyciu nieautory-
zowanych elektronicznych urządzeń kontrol-
nych i mierniczych.

• Złącza wiązek przewodów systemu SRS mają
dla ułatwienia identyfikacji żółty kolor.

• Nigdy nie montuj fotelika tyłem do kierunku
jazdy na przednim fotelu pasażera, zanim nie
wyłączysz poduszki powietrznej pasażera z
przodu za pomocą odpowiedniego przełącz-
nika. W przypadku kolizji czołowej, przednie
poduszki powietrzne napełniają się z dużą si-
łą. Napełniająca się czołowa poduszka
powietrzna może poważnie zranić lub zabić
Twoje dziecko.

Podczas napełniania się poduszek powietrznych,
może rozlec się głośny huk i pojawić się dym. Dym
ten nie jest szkodliwy i nie stanowi oznaki pożaru.
Mimo to nie należy go wdychać, ponieważ może on
powodować podrażnienia i krztuszenie się.
Osobom z dolegliwościami związanymi z oddycha-
niem, należy bezzwłocznie zapewnić dopływ świe-
żego powietrza.

System czołowych poduszek
powietrznych
Poduszka powietrzna kierowcy znajduje się w środ-
kowej części kierownicy. Poduszka pasażera z przo-
du znajduje się na desce rozdzielczej, powyżej
schowka na rękawiczki.

System czołowych poduszek powietrznych skon-
struowany jest tak, żeby napełniać się podczas po-
ważniejszych kolizji czołowych, chociaż może się on
także napełnić podczas kolizji innego typu, podczas
których występują podobne siły. Może się zdarzyć,
że poduszki nie napełnią się podczas niektórych
zderzeń czołowych. Uszkodzenia pojazdu (lub ich
brak) nie zawsze stanowią oznakę prawidłowego
działania czołowych poduszek powietrznych.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie montuj fotelika tyłem do kierunku jaz-
dy na przednim fotelu pasażera, zanim nie wyłą-
czysz poduszki powietrznej pasażera z przodu
( jeśli na wyposażeniu) za pomocą odpowiednie-
go przełącznika, patrz “Wyłącznik poduszki po-
wietrznej pasażera z przodu ( jeśli na
wyposażeniu)” w dalszej części rozdziału. W przy-
padku kolizji czołowej, przednie poduszki
powietrzne napełniają się z dużą siłą. Napełnia-
jąca się czołowa poduszka powietrzna może po-
ważnie zranić lub zabić Twoje dziecko.
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Lampka stanu poduszki powietrznej pasażera z
przodu ( jeśli na wyposażeniu):

OSTRZEŻENIE

• Ponieważ Twój pojazd wyposażony jest w po-
duszkę powietrzną pasażera z przodu, mon-
towanie na przednim fotelu fotelika dla dzieci,
zwróconego tyłem do kierunku jazdy, jest za-
bronione, o ile poduszka powietrzna pasażera
nie została uprzednio wyłączona.

• Nie montuj fotelika dla dzieci zwróconego ty-
łem do kierunku jazdy na przednim fotelu, je-
żeli system aktywacji/dezaktywacji ( jeśli na
wyposażeniu) poduszki powietrznej pasażera
nie działa prawidłowo. W takiej sytuacji pojazd
należy natychmiast oddać do autoryzowane-
go dealera lub profesjonalnej stacji obsługi.

Lampki i stanu poduszki powietrznej pa-
sażera z przodu są umieszczone na desce rozdziel-
czej pomiędzy nawiewami środkowymi.

Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu ON
lampki stanu poduszki powietrznej pasażera z przo-
du zapalają się, po czym gasną lub pozostają zapa-
lone w zależności od stanu poduszki powietrznej
pasażera z przodu.

• Jeżeli włącznik zapłonu ustawiony jest w pozycji
ON a poduszka powietrzna pasażera z przodu
jest aktywna, lampka wskaźnika wyłączenia po-
duszki powietrznej przedniego pasażera
oraz lampka ostrzegawcza systemu poduszek
powietrznych (SRS) na panelu wskaźników
➀ zostaną wyłączone po upływie około 7 se-
kund.

Lampka włączenia poduszki powietrznej
pasażera z przodu zapali się, a po chwili zgaśnie,
jeśli przełącznik poduszki powietrznej pasażera
z przodu znajduje się w położeniu ON.

• Jeżeli włącznik zapłonu zostanie ustawiony w
pozycji ON, a poduszka powietrzna pasażera z
przodu jest nieaktywna, lampka wskaźnika włą-
czenia poduszki powietrznej przedniego pasa-
żera oraz lampka ostrzegawcza systemu

poduszek powietrznych (SRS) na panelu
wskaźników ➀ zgasną po upływie około 7 se-
kund.

Lampka OFF stanu poduszki powietrznej
pasażera z przodu zapali się i pozostanie włą-
czona tak długo, jak przełącznik poduszki po-
wietrznej pasażera z przodu będzie znajdował
się w położeniu OFF.

Jeśli lampka działa w sposób inny od opisanego po-
wyżej, może to oznaczać, że poduszka powietrzna
pasażera z przodu nie działa prawidłowo.
Niezwłocznie oddaj pojazd do kontroli (i w razie ko-
nieczności naprawy) systemu do autoryzowanego
dealera lub profesjonalnej stacji obsługi.

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z
przodu ( jeśli na wyposażeniu):
Poduszka powietrzna pasażera z przodu może zo-
stać wyłączona przy pomocy wyłącznikajA znajdu-
jącego się w schowku na rękawiczki.

jA Wyłącznik poduszki powietrznej ( jeśli na
wyposażeniu)

jB Modele z kierownicą po lewej stronie

NPA1531
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jC Modele z kierownicą po prawej stronie

Wyłączanie poduszki powietrznej pasażera z przo-
du:

1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji OFF.

2. Otwórz schowek na rękawiczki i wprowadź klu-
czyk do przełącznika poduszki powietrznej pa-
sażera z przodu. Modele wyposażone w pilota
zdalnego sterowania, patrz “Kluczyki” w rozdzia-
le “3. Kontrola i regulacja przed jazdą”, aby zapo-
znać się z działaniem mechanicznego kluczyka.

3. Wciśnij kluczyk i przekręć go w pozycję <OFF>.

4. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON. Lampka
OFF stanu poduszki powietrznej pasażera
z przodu zaświeci się i pozostanie włączona.

Włączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu:

1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji OFF.

2. Otwórz schowek na rękawiczki i wprowadź klu-
czyk do przełącznika poduszki powietrznej pa-
sażera z przodu.

3. Naciśnij kluczyk i przekręć go w pozycję <ON>.

4. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON. Lampka
ON stanu poduszki powietrznej pasażera z
przodu zaświeci się, a po pewnym czasie zgaś-
nie.

System poduszki powietrznej
chroniącej kolana kierowcy ( jeśli na
wyposażeniu)
Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
znajduje się pod kolumną kierownicy.

System poduszki powietrznej chroniącej kolana kie-
rowcy skonstruowany jest tak, żeby napełniać się

podczas poważniejszych kolizji czołowych, chociaż
może się on także napełnić podczas kolizji innego
typu, podczas których występują podobne siły. Mo-
że się zdarzyć, że poduszka nie napełni się podczas
niektórych zderzeń.

Uszkodzenia pojazdu (lub ich brak) nie zawsze sta-
nowią oznakę prawidłowego działania poduszki po-
wietrznej chroniącej kolana kierowcy.

System bocznych poduszek
powietrznych ( jeśli na wyposażeniu)

Boczne poduszki powietrzne znajdują się w
zewnętrznych częściach oparć przednich foteli.

System bocznych poduszek powietrznych jest
skonstruowany tak, żeby napełniać się podczas po-
ważniejszych kolizji bocznych, chociaż może się on
także napełnić podczas kolizji innego typu, podczas
których występują podobne siły. Może się zdarzyć,
że poduszki nie napełnią się podczas niektórych
zderzeń bocznych. Uszkodzenia pojazdu (lub ich
brak) nie zawsze stanowią oznakę prawidłowego
działania bocznych poduszek powietrznych.

System kurtynowych poduszek
powietrznych ( jeśli na wyposażeniu)
Kurtynowe poduszki powietrzne znajdują się na
bocznych krawędziach sufitu.

System kurtynowych poduszek powietrznych jest
skonstruowany tak, żeby napełniać się podczas po-
ważniejszych kolizji bocznych, chociaż może się on
także napełnić podczas kolizji innego typu, podczas
których występują podobne siły. Może się zdarzyć,
że poduszki nie napełnią się podczas niektórych
zderzeń bocznych. Uszkodzenia pojazdu (lub ich
brak) nie zawsze stanowią oznakę prawidłowego
działania kurtynowych poduszek powietrznych.

SYSTEM PASÓW BEZPIECZEŃSTWA
Z NAPINACZAMI ( jeśli na
wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE

• Po aktywacji napinacza, zespół pasa bezpie-
czeństwa nie nadaje się do ponownego użyt-
ku. Pas i napinacz muszą zostać wymienione
wraz ze zwijaczem jako całość.

• Jeśli pojazd brał udział w kolizji, w wyniku któ-
rej napinacze nie zostały aktywowane, należy
zlecić ich kontrolę i, w razie potrzeby, wymia-
nę autoryzowanemu dealerowi lub profesjo-
nalnej stacji obsługi.

• Nie należy przeprowadzać we własnym zakre-
sie żadnych modyfikacji jakichkolwiek ele-
mentów lub okablowania systemu pasów
bezpieczeństwa z napinaczami. Ma to na celu
zapobieżenie przypadkowej aktywacji napi-
nacza lub jego uszkodzenia.
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• Wszelkie czynności związane z systemem pa-
sów bezpieczeństwa z napinaczami powinny
być wykonywane przez autoryzowanego de-
alera lub profesjonalną stację obsługi. Wiązka
przewodów systemu SRS nie może być odłą-
czana ani w żaden sposób modyfikowana. Nie
wolno wykonywać żadnych pomiarów w sys-
temie pasów bezpieczeństwa z napinaczami
przy użyciu nieautoryzowanych elektronicz-
nych urządzeń kontrolnych i mierniczych.

• Jeśli zachodzi konieczność utylizacji napina-
cza lub złomowania pojazdu, skontaktuj się z
autoryzowanym dealerem lub profesjonalną
stacją obsługi. Prawidłowe procedury demon-
tażu i utylizacji napinaczy opisane są w odpo-
wiedniej książeczce serwisowej pojazdu. Wy-
rzucenie/zezłomowanie niezgodne z proce-
durami może prowadzić do uszkodzeń ciała.

Napinacz znajduje się w zwijaczu i miejscu moco-
wania pasa. Korzystanie z takich pasów odbywa się
w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłych pa-
sów bezpieczeństwa.

W chwili uruchomienia się systemu pasów z napi-
naczami, może rozlec się głośny huk i pojawić się
dym. Dym ten nie jest szkodliwy i nie stanowi oznaki
pożaru. Mimo to nie należy go wdychać, ponieważ
może on powodować podrażnienia i krztuszenie
się. Osobom z dolegliwościami związanymi z oddy-
chaniem, należy bezzwłocznie zapewnić dopływ
świeżego powietrza.

PROCEDURA NAPRAWY I WYMIANY

OSTRZEŻENIE

• Po napełnieniu czołowych poduszek po-
wietrznych moduły poduszek nie działają i na-
leży je wymienić. Wymiana modułów podu-
szek powietrznych powinna zostać przepro-
wadzona przez autoryzowanego dealera lub
profesjonalną stację obsługi. Nie ma możliwo-
ści naprawy modułu poduszki powietrznej.

• Jeżeli doszło do jakichkolwiek uszkodzeń po-
jazdu, systemy poduszek powietrznych po-
winny zostać skontrolowane przez autoryzo-
wanego dealera lub w profesjonalnej stacji
obsługi.

• Jeśli zachodzi konieczność utylizacji systemu
SRS lub złomowania pojazdu, skontaktuj się z
autoryzowanym dealerem lub profesjonalną
stacją obsługi. Prawidłowe procedury demon-
tażu i utylizacji opisane są w odpowiedniej
książeczce serwisowej pojazdu. Wyrzucenie/
zezłomowanie niezgodne z procedurami mo-
że prowadzić do uszkodzeń ciała.

Czołowe poduszki powietrzne oraz pasy bezpie-
czeństwa z napinaczami ( jeśli na wyposażeniu)
przeznaczone są do jednokrotnego użytku. Jeśli
lampka ostrzegawcza systemu SRS poduszek po-
wietrznych nie została uszkodzona, będzie się świe-
ciła po napełnieniu się poduszki, przypominając o
konieczności wymiany. Czynności związane z na-
prawą i wymianą systemu SRS powinny być wyko-
nywane wyłącznie przez autoryzowanego dealera
lub w profesjonalnej stacji obsługi.

Jeśli pojazd wymaga przeprowadzenia czynności
konserwacyjnych, osobie wykonującej te czynności
należy przekazać informacje o poduszkach
powietrznych, pasach bezpieczeństwa z napina-
czami oraz powiązanych z nimi elementach pojaz-
du. Podczas wykonywania prac w przedziale silnika
lub wewnątrz pojazdu, włącznik zapłonu powinien
się zawsze znajdować w pozycji “LOCK”.
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UWAGA

Aby zapoznać się z ogólnymi informacjami, patrz:
“Liczniki i wskaźniki” w rozdziale “0. Ilustrowany
spis treści” oraz “Deska rozdzielcza” w rozdziale
“0. Ilustrowany spis treści”.

Wskazówki przyrządów mogą się nieznacznie
poruszać, po tym jak włącznik zapłonu zostanie
ustawiony w położeniu OFF. Nie jest to usterka.

PRĘDKOŚCIOMIERZ I WSKAŹNIK
POZIOMU PALIWA
Prędkościomierz

Prędkościomierz pokazuje aktualną prędkość po-
jazdu.

Wskaźnik poziomu paliwa

Wskaźnik paliwa pokazuje przybliżoną ilość paliwa
w zbiorniku, gdy włącznik zapłonu znajduje się w
położeniu ON (WŁĄCZONY).

Wskazówka może nieznacznie zmieniać swoje po-
łożenie w czasie hamowania, skręcania, przyspie-
szania, jazdy pod górę lub w dół, z powodu prze-
mieszczania się paliwa w zbiorniku.

Ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa pojawia się
na ekranie informacji o pojeździe, gdy w zbiorniku
kończy się paliwo. Uzupełnij poziom paliwa przy
najbliższej okazji, najlepiej zanim wskazówka osiąg-
nie poziom 0 (pusty).

Ikona informuje o tym, że pokrywa wlewu pa-
liwa znajduje się po lewej stronie pojazdu.

OSTROŻNIE

Uzupełnij poziom paliwa, zanim wskaźnik osiąg-
nie położenie 0 (pusty).

Gdy wskazówka osiągnie położenie 0 (pusty), w
zbiorniku pozostaje niewielka rezerwa paliwa.

Licznik przebiegu

Odległość do wyczerpania paliwa (dte — km lub
mile):
Odległość do wyczerpania paliwa (dte) ➀ informuje
o szacowanej odległości, jaką można przejechać
bez uzupełniania paliwa. Odległość dte jest oblicza-
na na bieżąco, na podstawie ilości paliwa w baku i
chwilowego zużycia paliwa.

Wyświetlacz aktualizuje się co 30 sekund.
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Tryb dte posiada funkcję ostrzegania o wyczerpy-
waniu się paliwa. Jeśli poziom paliwa jest niski, na
ekranie wyświetlacza pokazuje się ostrzeżenie.

Gdy poziom paliwa spadnie jeszcze niżej, wskaza-
nie na wyświetlaczu zmieni się na “———”.

• Jeśli zatankowałeś niewielką ilość paliwa, może
być nadal widoczna taka sama odległość do wy-
czerpania paliwa, jak wyświetlana bezpośrednio
przed ustawieniem włącznika zapłonu w pozycji
“OFF”.

• Podczas jazdy w górę wzniesienia lub na zakrę-
cie paliwo w zbiorniku się przemieszcza, co mo-
że chwilowo wpłynąć na wskazania na wyświet-
laczu.

Licznik przebiegu/podwójny licznik przebiegu
okresowego:
Licznik przebiegu/podwójny licznik przebiegu okre-
sowego jest wyświetlany na ekranie informacji o
pojeździe, gdy włącznik zapłonu znajduje się w po-
zycji ON.

Licznik przebiegu ➀ pokazuje całkowity dystans
przejechany przez pojazd.

Podwójny licznik przebiegu okresowego ➁ zapa-
miętuje odległości poszczególnych podróży.

Zmiana wyświetlania podwójnego licznika prze-
biegu okresowego:

Naciśnij przełącznik <TRIP RESET> ➂ (znajdujący się
na tablicy rozdzielczej), aby zmienić sposób
wyświetlania licznika według następującego sche-
matu:

PODRÓŻ A ! PODRÓŻ B ! LICZNIK PRZEBIEGU !
PODRÓŻ A

Zerowanie podwójnego licznika przebiegu okre-
sowego:

Naciśnij przełącznik <TRIP RESET> ➂ i przytrzymaj
go przez ponad 1 sekundę, aby wyzerować licznik
przebiegu okresowego.

Licznik przebiegu (modele bez
kolorowego wyświetlacza)
Licznik przebiegu/podwójny licznik przebiegu
okresowego:
Licznik przebiegu/podwójny licznik przebiegu okre-
sowego wyświetlany jest po ustawieniu włącznika
zapłonu w pozycji ON.

Licznik przebiegu ➀ pokazuje całkowity dystans
przejechany przez pojazd.

Podwójny licznik przebiegu okresowego ➁ zapa-
miętuje odległości poszczególnych podróży.

Zmiana wyświetlania licznika przebiegu
okresowego:
Naciśnij przełącznik zerowania licznika przebiegu
okresowego ➂, aby zmienić wyświetlane pozycje w
następującej kolejności:

Podróż A ! Podróż B ! Tryb komputera pokłado-
wego! Podróż A

Więcej informacji na temat komputera pokładowe-
go, patrz “Komputer pokładowy” w dalszej części
rozdziału.

Zerowanie licznika przebiegu okresowego:
Gdy wyświetlana jest PODRÓŻ A lub PODRÓŻ B, na-
ciśnij przełącznik zerowania licznika przebiegu
okresowego ➂ i przytrzymaj go przez około 1 se-
kundę, aby wyzerować licznik przebiegu okresowe-
go.

Dodatkowe informacje, patrz “Komputer
pokładowy” w dalszej części rozdziału.

OBROTOMIERZ I WSKAŹNIK
TEMPERATURY PŁYNU
CHŁODZĄCEGO SILNIK

Obrotomierz wskazuje prędkość silnika w obrotach
na minutę (rpm). Nie pozwól, żeby wskazówka ob-
rotomierza weszła na czerwone polejA .

Czerwone pola różnią się w zależności od modelu.

Wskaźnik temperatury płynu
chłodzącego silnik
Wskaźnik określa temperaturę płynu chłodzącego
silnik.

Temperatura płynu chłodzącego silnik jest w nor-
mie, gdy wskazówka znajduje się w strefie ➀ poka-
zanej na rysunku.

Na temperaturę płynu chłodzącego ma wpływ tem-
peratura otoczenia oraz warunki jazdy.

NIC2705
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REGULACJA JASNOŚCI
WSKAŹNIKÓW
Przycisk regulacji jasności wskaźników
(modele z kolorowym wyświetlaczem)

Przełącznik regulacji jasności wskaźników ➀ działa,
gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON. Gdy
przełącznik zostanie naciśnięty, ekran informacji o
pojeździe przełączy się w tryb regulacji jasności.

Naciśnij + na przełączniku w celu rozjaśnienia
oświetlenia zestawu wskaźników. Pasek ➀ przesu-
wa się w kierunku +.

Naciśnij - na przełączniku w celu przyciemnienia
oświetlenia. Pasek ➀ przesuwa się w kierunku - .

Gdy jasność osiągnie poziom maksymalny lub mini-
malny, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Ekran informacji o pojeździe powraca do normal-
nego trybu pracy, gdy przełącznik regulacji jasności
wskaźników nie jest używany przez ponad 5 se-
kund.
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Lampka ostrzegawcza układu
zapobiegającego blokowaniu się kół
(ABS)*

Lampka ostrzegawcza napędu na
cztery koła (4WD) (modele z napędem
na cztery koła) Lampka stanu poduszki powietrznej

pasażera z przodu
Lampka ostrzegawcza aktywnego
systemu hamowania awaryjnego*

Lampka ostrzegawcza niskiego
poziomu paliwa

Lampka ostrzegawcza testu
automatycznej skrzyni biegów (AT)
(modele z automatyczną skrzynią
biegów)

Lampka ostrzegawcza niskiego
poziomu płynu spryskiwacza* Lampka kontrolna świec żarowych*

Lampka ostrzegawcza temperatury
oleju w automatycznej skrzyni biegów
(AT) (modele z automatyczną skrzynią
biegów)

Lampka sygnalizacji usterki
(czerwona)* Lampka kontrolna świateł drogowych

Lampka ostrzegawcza pozycji
parkowania automatycznej skrzyni
biegów (AT) (modele z automatyczną
skrzynią biegów)

Główna lampka ostrzegawcza* Lampka kontrolna systemu kontroli
zjazdu ze wzniesień*

Lampka ostrzegawcza hamulca Lampka ostrzegawcza pasów
bezpieczeństwa* Lampka sygnalizująca usterkę (MIL)

Lampka ostrzegawcza ładowania Lampka ostrzegawcza systemu
poduszek powietrznych (SRS)*

Lampka kontrolna tylnych świateł
przeciwmgielnych*

Lampka ostrzegawcza filtra cząstek
stałych (DPF)*

Lampka ostrzeżenia o wodzie w filtrze
paliwa*

Lampka kontrolna systemu
bezpieczeństwa*

Lampka ostrzegawcza otwarcia drzwi Lampka kontrolna blokady
mechanizmu różnicowego*

Lampka kontrolna małych elementów
oświetlenia*

Lampka ostrzegawcza układu
stabilizacji toru jazdy (ESP)* Lampka kontrolna świateł mijania Lampka kontrolna kierunkowskazu

przyczepy*

Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju
silnikowego

Lampka kontrolna informująca o
wyłączeniu układu stabilizacji toru
jazdy (ESP)*

Lampki kierunkowskazów/świateł
awaryjnych

LAMPKI OSTRZEGAWCZE, LAMPKI KONTROLNE I PRZYPOMNIENIA DŹWIĘKOWE
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Lampka ostrzegawcza temperatury
płynu chłodzącego silnik (niebieska lub
czerwona)*

Lampka kontrolna przednich świateł
przeciwmgłowych* *: Jeśli na wyposażeniu
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SPRAWDZENIE LAMPEK
Upewnij się, że wszystkie drzwi są zamknięte, włącz
hamulec postojowy, zapnij pasy bezpieczeństwa i
ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON, nie urucha-
miając silnika. Zaświecą się następujące kontrolki
( jeśli na wyposażeniu): , , , , .

Następujące kontrolki ( jeśli są na wyposażeniu) za-
świecą się na krótką chwilę, a następnie zgasną:

, , , , , , , , ,
, , (niebieska lub czerwona)

Jeśli któraś z lampek nie zaświeci się lub działa w
sposób inny od opisanego, może to wskazywać na
przepalenie się żarówki i/lub usterkę układu. Nie-
zwłocznie oddaj pojazd do kontroli (i w razie ko-
nieczności naprawy) systemu do autoryzowanego
dealera lub profesjonalnej stacji obsługi.

Modele z kolorowym wyświetlaczem:

Niektóre wskaźniki i ostrzeżenia są także wyświet-
lane na ekranie informacji o pojeździe znajdującym
się między prędkościomierzem i obrotomierzem.
(Patrz: “Wskaźniki działania” w dalszej części roz-
działu).

LAMPKI OSTRZEGAWCZE
Lampka ostrzegawcza układu
zapobiegającego blokowaniu
się kół (ABS) (gdzie
zamontowano)

Jeśli włącznik zapłonu zostanie wciśnięty na pozy-
cję ON (WŁĄCZONY), lampka ostrzegawcza układu
zapobiegającego blokowaniu się kół (ABS) zapala
się i po chwili gaśnie. Oznacza to, że system ABS
działa prawidłowo.

Jeśli ta lampka zaświeci się, podczas gdy silnik jest
włączony lub podczas jazdy, może to oznaczać, że
system ABS nie działa poprawnie. Oddaj pojazd do
kontroli u autoryzowanego dealera lub profesjonal-
nej stacji obsługi.

Jeśli w systemie ABS wystąpi usterka, funkcja zapo-
biegania blokowaniu się kół zostanie wyłączona. W
takiej sytuacji układ hamulcowy działa normalnie,
lecz bez funkcji zapobiegania blokowaniu się kół.
(Patrz: “Układ zapobiegający blokowaniu się kół
(ABS)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”).

Gdy system blokady mechanizmu różnicowego
( jeśli na wyposażeniu) zostanie uruchomiony, za-
pala się lampka ostrzegawcza systemu ABS.
Oznacza to, że system zapobiegający blokowa-
niu się kół nie działa całkowicie prawidłowo.
(Patrz: “Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
(gdzie zamontowano)” w rozdziale “5. Uruchamia-
nie i jazda”w celu uzyskania informacji na temat
działania blokady tylnego mechanizmu różnicowe-
go).

Lampka ostrzegawcza
aktywnego systemu
hamowania awaryjnego ( jeśli
jest na wyposażeniu)

Ta lampka zapala się, gdy aktywny system hamo-
wania awaryjnego zostaje wyłączony (OFF) na dol-
nym wyświetlaczu.

Jeśli lampka zapala się, gdy aktywny system hamo-
wania awaryjnego jest włączony (ON), może to
oznaczać, że system jest niedostępny. Patrz punkt
“Aktywny system hamowania awaryjnego ( jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”
aby uzyskać szczegółowe informacje.

Wyłączenie systemu elektronicznej stabilizacji toru
jazdy (ESP) za pomocą wyłącznika systemu ESP po-
woduje brak dostępności aktywnego systemu ha-
mowania awaryjnego. Nie jest to usterka.

Modele bez kolorowego wyświetlacza:
Lampka ostrzegawcza miga podczas działania ak-
tywnego systemu hamowania awaryjnego.

Lampka ostrzegawcza testu
automatycznej skrzyni biegów
(AT) (modele z automatyczną
skrzynią biegów)

Jeśli włącznik zapłonu zostanie wciśnięty na pozy-
cję ON (włączony), lampka ostrzegawcza automa-
tycznej skrzyni biegów (AT) zapala się i po chwili
gaśnie. Oznacza to, że automatyczna skrzynia bie-
gów działa prawidłowo.

Jeśli ta lampka zaświeci się, podczas gdy silnik jest
włączony lub w czasie jazdy, może to oznaczać, że
automatyczna skrzynia biegów nie działa prawid-
łowo i może wymagać naprawy. Niezwłocznie od-
daj pojazd do kontroli (i w razie konieczności napra-
wy) systemu do autoryzowanego dealera lub profe-
sjonalnej stacji obsługi.

Lampka ostrzegawcza
temperatury oleju w
automatycznej skrzyni biegów
(AT) (modele z automatyczną
skrzynią biegów)

Lampka ta zapala się w sytuacji, gdy temperatura
oleju w automatycznej skrzyni biegów (AT) osiągnie
zbyt wysoki poziom. Jeśli lampka ta zaświeci się
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podczas jazdy, zmniejsz prędkość jazdy tak szybko,
jak to bezpiecznie możliwe i utrzymuj ją, dopóki
lampka nie zgaśnie.

OSTROŻNIE

Prowadzenie pojazdu przez dłuższy okres czasu,
podczas gdy świeci się lampka ostrzegawcza
temperatury oleju w automatycznej skrzyni bie-
gów może doprowadzić do uszkodzenia skrzyni.

Lampka ostrzegawcza pozycji
parkowania automatycznej
skrzyni biegów (AT) (modele z
automatyczną skrzynią
biegów)

Lampka ta informuje o tym, że funkcja parkowania
automatycznej skrzyni biegów (AT) nie jest włączo-
na. Jeśli dźwignia przeniesienia napędu nie jest do
końca ustawiona w żadnej z pozycji do jazdy, a
dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji P
(parkowanie), skrzynia biegów zostanie odłączona
a koła nie zostaną zablokowane.

W przypadku modeli 4WD: Jeśli zapali się lampka
ostrzegawcza ATP przy ustawieniu dźwigni zmia-
ny biegów w położeniu P (parkowanie), przestaw
ponownie przełącznik trybu napędu na cztery ko-
ła (4WD) do położenia 2WD, 4H lub 4LO po prze-
stawieniu dźwigni zmiany biegów do położenia N
(neutralne). (Patrz: “Obsługa przełącznika trybu
4WD” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”).

OSTRZEŻENIE

Jeśli wskaźnik trybu 4WD (patrz “Lampka ostrze-
gawcza napędu na cztery koła (4WD) (modele z
napędem na cztery koła)” w dalszej części roz-

działu) jest wyłączony lub jeśli świeci się lampka
ostrzegawcza ATP, oznacza to, że pozycja Parking
(P) automatycznej skrzyni biegów nie działa, co
może doprowadzić do nieoczekiwanego ruszenia
pojazdu, powodując poważne obrażenia lub stra-
ty materialne. Zawsze należy uruchomić hamu-
lec postojowy.

Lampka ostrzegawcza
hamulca

OSTRZEŻENIE

• Jeśli poziom płynu znajduje się poniżej znacz-
nika minimum na zbiorniku płynu hamulco-
wego, nie ruszaj pojazdu, dopóki układ hamul-
cowy nie zostanie skontrolowany przez auto-
ryzowanego dealera bądź profesjonalną
stację obsługi.

• Z uwagi na to, że jazda samochodem w takim
przypadku jest niebezpieczna, pojazd należy
odholować.

• Wciśnięcie pedału hamulca przy zgaszonym
silniku lub niskim poziomie płynu hamulco-
wego może wydłużyć drogę hamowania a tak-
że spowodować konieczność głębszego i
mocniejszego wciskania pedału hamulca.

Lampka ostrzegawcza hamulca sygnalizuje włą-
czenie hamulca postojowego, niski poziom płynu
hamulcowego w układzie lub wadliwe działanie
układu zapobiegającego blokowaniu kół (ABS).

Lampka ostrzegawcza hamulca postojowego:
Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu ON
lampka ostrzegawcza hamulca zapala się. Po uru-
chomieniu silnika i zwolnieniu hamulca postojowe-
go lampka ostrzegawcza hamulca gaśnie.

Jeśli hamulec postojowy nie zostanie całkowicie
zwolniony, lampka będzie się dalej świecić. Przed
rozpoczęciem jazdy upewnij się, że lampka ostrze-
gawcza hamulca zgasła. (Patrz: “Hamulec
postojowy” w rozdziale “3. Kontrola i regulacja przed
jazdą”).

Wskaźnik niskiego poziomu płynu hamulco-
wego:
Jeśli lampka ostrzegawcza hamulca zapali się przy
włączonym silniku lub podczas jazdy, a hamulec po-
stojowy jest opuszczony, może to wskazywać na ni-
ski poziom płynu hamulcowego.

Jeśli lampka ostrzegawcza hamulca zaświeci się
podczas jazdy, zatrzymaj pojazd najszybciej, jak to
bezpiecznie możliwe. Wyłącz silnik i sprawdź po-
ziom płynu hamulcowego. Jeśli płyn znajduje się na
znaczniku minimum, uzupełnij go stosownie do po-
trzeb. (Patrz: “Płyn hamulcowy” w rozdziale “8. Prze-
glądy i czynności wykonywane samodzielnie”).

Jeśli poziom płynu hamulcowego jest w normie,
układ hamulcowy powinien zostać niezwłocznie
skontrolowany przez autoryzowanego dealera
bądź profesjonalną stację obsługi.

Lampka ostrzegawcza układu zapobiegającego
blokowaniu się kół (ABS) ( jeśli na wyposażeniu):
Jeśli poziom płynu hamulcowego jest prawidłowy,
hamulec postojowy jest zwolniony i świeci się za-
równo lampka ostrzegawcza hamulca, jak i lampka
systemu ABS, to może to wskazywać na nieprawid-
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łową pracę systemu ABS. Niezwłocznie oddaj po-
jazd do kontroli systemu układu hamulcowego (i w
razie konieczności naprawy) do autoryzowanego
dealera lub profesjonalnej stacji obsługi. (Patrz:
“Układ hamulcowy” w rozdziale “5. Uruchamianie i
jazda”).

Lampka ostrzegawcza
ładowania

Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu ON
(WŁĄCZONY), zapala się lampka ostrzegawcza ła-
dowania. Lampka gaśnie po uruchomieniu silnika.
Oznacza to, że system ładowania działa prawidło-
wo.

Jeśli ta lampka zaświeci się, podczas gdy silnik jest
włączony lub w czasie jazdy, może to oznaczać, że
system ładowania nie działa poprawnie i może wy-
magać naprawy.

Jeśli lampka ostrzegawcza ładowania zaświeci się
podczas jazdy, zatrzymaj pojazd najszybciej, jak to
bezpiecznie możliwe. Wyłącz silnik i sprawdź pasek
alternatora. Jeśli pasek alternatora jest luźny, uszko-
dzony lub jeśli go nie ma, niezwłocznie skontaktuj
się z autoryzowanym dealerem lub profesjonalną
stacją obsługi. (Patrz: “Pasek napędowy” w rozdziale
“8. Przeglądy i czynności wykonywane samodziel-
nie”).

Jeśli pasek alternatora działa prawidłowo, ale lamp-
ka ostrzegawcza ładowania nie gaśnie, niezwłocz-
nie oddaj pojazd do kontroli systemu ładowania do
autoryzowanego dealera lub profesjonalnej stacji
obsługi.

OSTROŻNIE

Zaprzestań jazdy, jeśli pasek alternatora jest luź-
ny, uszkodzony lub jeśli go nie ma.

Lampka ostrzegawcza filtra
cząstek stałych (DPF) ( jeśli na
wyposażeniu)

Jeśli lampka ostrzegawcza DPF świeci się, oznacza
to, że nagromadzenie cząstek stałych wewnątrz fil-
tra osiągnęło wartość graniczną i wymaga on rege-
neracji. Szczegółowe informacje dotyczące regene-
racji filtra - patrz “Filtr cząstek stałych (DPF) ( jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

OSTROŻNIE

Kontynuowanie jazdy z zapaloną lampką ostrze-
gawczą DPF bez przeprowadzenia regeneracji fil-
tra doprowadzi do nadmiernego nagromadzenia
cząstek sadzy w filtrze.

W takim przypadku zapali się lampka sygnaliza-
cji usterki (MIL). Wydajność silnika może zostać
ograniczona w celu zabezpieczenia systemu DPF
przed uszkodzeniem. Skontaktuj się z autoryzo-
wanym dealerem lub profesjonalną stacją obsłu-
gi w celu przeprowadzenia regeneracji.

Lampka ostrzegawcza
otwarcia drzwi

Po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON
lampka ostrzegawcza otwarcia drzwi zapala się po
otwarciu którychkolwiek drzwi lub gdy drzwi nie są
całkowicie zamknięte.

Lampka ostrzegawcza układu
stabilizacji toru jazdy (ESP) ( jeśli
na wyposażeniu)

Jeśli włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON,
lampka ostrzegawcza systemu stabilizacji toru jaz-
dy (ESP) zapali się i po chwili zgaśnie.

Lampka ostrzegawcza miga podczas działania
układu ESP.

Jeśli lampka miga w czasie jazdy, oznacza to, że po-
wierzchnia jezdni jest śliska i pojazd jest bliski utraty
przyczepności.

Jeśli lampka ostrzegawcza ESP zaświeci się przy
włączonym silniku lub podczas jazdy, może to ozna-
czać, że system ESP nie działa prawidłowo i może
wymagać naprawy. Niezwłocznie oddaj pojazd do
kontroli (i w razie konieczności naprawy) systemu
do autoryzowanego dealera lub profesjonalnej sta-
cji obsługi. Jeśli występuje usterka, funkcja ESP jest
wyłączona, niemniej jednak można kontynuować
jazdę. (Patrz: “System elektronicznej stabilizacji toru
jazdy (ESP) ( jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale
“5. Uruchamianie i jazda”).

Lampka ostrzegawcza
ciśnienia oleju silnikowego

Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu ON
(WŁĄCZONY), zapala się lampka ostrzegawcza ciś-
nienia oleju silnikowego. Lampka gaśnie po urucho-
mieniu silnika. Oznacza to, że czujniki ciśnienia oleju
w silniku działają prawidłowo.

Jeśli lampka ciśnienia oleju silnikowego świeci się
lub miga, gdy silnik jest włączony, może to wskazy-
wać na niski poziom ciśnienia oleju.
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Zatrzymaj pojazd tak szybko, jak to bezpiecznie
możliwe. Natychmiast wyłącz silnik i zadzwoń do
autoryzowanego dealera lub profesjonalnej stacji
obsługi.

OSTROŻNIE

• Uruchamianie silnika, podczas gdy świeci się
lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju, może
spowodować jego poważne uszkodzenie.

• Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju silniko-
wego nie sygnalizuje niskiego poziomu oleju.
Poziom oleju należy sprawdzać regularnie
przy pomocy bagnetu. (Patrz: “Sprawdzanie
poziomu oleju w silniku” w rozdziale “8. Prze-
glądy i czynności wykonywane samodziel-
nie”).

Lampka ostrzegawcza
temperatury płynu
chłodzącego silnik
(czerwona/niebieska) ( jeśli jest
na wyposażeniu)

Lampka kontrolna wysokiej temperatury płynu
chłodzącego silnik (czerwona):
Gdy silnik się przegrzeje, włącza się czerwona lamp-
ka ostrzegawcza.

OSTRZEŻENIE

Jeśli lampka zaświeci się przy włączonym silniku
lub podczas jazdy, może to oznaczać, że tempe-
ratura płynu chłodzącego silnik jest wyjątkowo
wysoka. Zatrzymaj pojazd tak szybko, jak to bez-
piecznie możliwe. Kontynuowanie jazdy przy
przegrzanym silniku może spowodować jego po-
ważne uszkodzenie.

• Jeśli lampka ostrzegawcza temperatury pły-
nu chłodzącego silnik (czerwona) włączy się
podczas jazdy, możliwie najszybciej zatrzy-
maj pojazd i skontaktuj się z autoryzowanym
dealerem lub profesjonalną stacją obsługi.

• Podczas holowania przyczepy lub jazdy pod
górę, zmniejsz temperaturę cieczy chłodzącej
silnik tak szybko, jak jest to możliwe, zacho-
wując bezpieczeństwo.

• Jeżeli silnik się przegrzeje, to kontynuacja jaz-
dy może doprowadzić do poważnego uszko-
dzenia silnika. Patrz punkt “Jeśli Twój pojazd
się przegrzewa” w rozdziale “6. W nagłym wy-
padku” - opisano czynności, jakie należy nie-
zwłocznie wykonać.

Lampka kontrolna niskiej temperatury płynu
chłodzącego silnik (niebieska):
Jeżeli włącznik zapłonu ustawiony jest w pozycji ON,
zapala się lampka ostrzegawcza temperatury pły-
nu chłodzącego silnik (niebieska). Po kilku sekun-
dach powinna zgasnąć i pozostać zgaszona do cza-
su wyłączenia silnika.

Lampka ostrzegawcza napędu
na cztery koła (4WD) (modele z
napędem na cztery koła)

Jeśli włącznik zapłonu zostanie wciśnięty na pozy-
cję ON (WŁĄCZONY), zapala się lampka ostrzegaw-
cza napędu na cztery koła. Lampka gaśnie po uru-
chomieniu silnika.

Jeśli dojdzie do usterki systemu napędu na cztery
koła (4WD) lub jeśli zostaną wykryte różnice w pręd-
kości obrotowej lub średnicy kół przednich i tylnych,
lampka ostrzegawcza będzie dalej świecić lub mi-

gać. (Patrz: “Napęd na cztery koła (4WD) ( jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jaz-
da”).

OSTROŻNIE

• Jeśli lampka ostrzegawcza 4WD zaświeci się
lub zacznie migać podczas jazdy, zmniejsz
prędkość i jak najszybciej oddaj pojazd do
kontroli do autoryzowanego dealera lub pro-
fesjonalnej stacji obsługi.

• Jeśli lampka ostrzegawcza napędu na cztery
koła 4WD zaświeci się podczas jazdy po su-
chej lub twardej nawierzchni:

– w położeniu 4H przestaw przełącznik try-
bu 4WD na 2WD.

– w położeniu 4LO zatrzymaj pojazd, wciśnij
pedał hamulca i przesuń dźwignię zmiany
biegów na pozycję N (neutralna), a następ-
nie przestaw przełącznik trybu 4WD na
2WD.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności lampka
ostrzegawcza wciąż się świeci, oddaj pojazd do kon-
troli do autoryzowanego dealera lub profesjonalnej
stacji obsługi, tak szybko jak to możliwe.

Lampka ostrzegawcza niskiego
poziomu paliwa

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa za-
pala się, gdy paliwo w zbiorniku osiągnie niski po-
ziom. Jak najszybciej uzupełnij paliwo, najlepiej za-
nim wskaźnik osiągnie poziom 0 (pusty).

Po osiągnięciu przez wskaźnik poziomu 0 (pusty)
w zbiorniku będzie pozostawać niewielka rezer-
wa paliwa.
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Lampka ostrzegawcza niskiego
poziomu płynu spryskiwacza
( jeśli jest na wyposażeniu)

Lampka zapala się przy niskim poziomie płynu spry-
skiwacza w zbiorniku. Uzupełnij poziom płynu sto-
sownie do potrzeb. (Patrz: “Płyn spryskiwacza” w
rozdziale “8. Przeglądy i czynności wykonywane sa-
modzielnie”).

Lampka sygnalizacji usterki
silnika (czerwona) ( jeśli na
wyposażeniu)

Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu ON
lampka sygnalizacji usterki silnika zapala się na
czerwono. Oznacza to, że system funkcjonuje pra-
widłowo. Lampka gaśnie po uruchomieniu silnika.

Informacje na temat pomarańczowej lampki syg-
nalizacji usterki (MIL), patrz “Lampka sygnalizująca
usterkę (MIL)” w dalszej części rozdziału, aby uzy-
skać dodatkowe informacje.

Jeżeli lampka sygnalizacji usterki silnika (czerwona)
pozostaje zapalona, gdy silnik pracuje, może to
oznaczać wadliwe działanie systemu kontroli silni-
ka. Oddaj pojazd do kontroli u autoryzowanego de-
alera lub w profesjonalnej stacji obsługi. Nie ma po-
trzeby holowania pojazdu do przedstawiciela.

OSTROŻNIE

Dalsze użytkowanie pojazdu bez odpowiedniej
naprawy systemu kontroli silnika może doprowa-
dzić do znacznego pogorszenia się właściwości
jezdnych, zwiększonego zużycia paliwa i uszko-
dzenia systemu kontroli silnika, co może mieć
wpływ na gwarancję.

Główna lampka ostrzegawcza
( jeśli jest na wyposażeniu)

Gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON,
główna lampka ostrzegawcza świeci się, jeśli na
ekranie informacji o pojeździe jest wyświetlane jed-
no z poniższych wskazań.

• Ostrzeżenie o niewykryciu kluczyka ( jeśli na wy-
posażeniu)

• Ostrzeżenie o konieczności włączenia pozycji
parkowania (modele z przekładnią automatycz-
ną (AT))

• Ostrzeżenie o nieprawidłowym ID kluczyka ( jeśli
na wyposażeniu)

• Ostrzeżenie o konieczności zwolnienia hamulca
postojowego

• Ostrzeżenie niskiego poziomu paliwa

• Ostrzeżenie o otwartych drzwiach

• Ostrzeżenie o niskim poziomie płynu spryskiwa-
cza ( jeśli na wyposażeniu)

• Ostrzeżenie o błędzie systemu kluczyka ( jeśli na
wyposażeniu)

• Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu oleju ( jeśli na wy-
posażeniu)

• Ostrzeżenie AdBlue® ( jeśli na wyposażeniu)

• Błąd 4WD ( jeśli na wyposażeniu)

• Ostrzeżenie „Shipping Mode On Push Storage
Fuse” (włączony tryb dostawy, wciśnij bezpiecz-
nik) ( jeśli na wyposażeniu)

• Ostrzeżenie o błędzie systemu reflektorów ( jeśli
na wyposażeniu)

• Ostrzeżenie o błędzie automatycznej skrzyni
biegów (AT) (modele z automatyczną skrzynią
biegów (AT))

• Błąd czujników parkowania ( jeśli na wyposaże-
niu)

Patrz punkt “Ekran informacji o pojeździe” w dalszej
części rozdziału.

Lampka ostrzegawcza pasów
bezpieczeństwa ( jeśli na
wyposażeniu)

Pasy bezpieczeństwa przednich foteli:
Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu ON
(WŁĄCZONY), zapala się lampka ostrzegawcza pa-
sów bezpieczeństwa. Lampka zgaśnie dopiero wte-
dy, gdy kierowca zapnie pasy.

Lampka ostrzegawcza systemu
poduszek powietrznych (SRS)
( jeśli jest na wyposażeniu)

Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu ON
(WŁĄCZONY), na około 7 sekund zapali się lampka
ostrzegawcza uzupełniającego systemu bezpie-
czeństwa biernego (SRS), po czym zgaśnie. Ozna-
cza to, że system SRS poduszek powietrznych dzia-
ła prawidłowo.

Wystąpienie którejkolwiek z sytuacji opisanych po-
niżej oznacza, że system SRS poduszek powietrz-
nych i/lub pasów bezpieczeństwa z napinaczami
( jeśli na wyposażeniu) wymaga naprawy. Nie-
zwłocznie oddaj pojazd do kontroli (i w razie ko-
nieczności naprawy) systemu do autoryzowanego
dealera lub profesjonalnej stacji obsługi.
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• Lampka ostrzegawcza systemu SRS poduszek
powietrznych nie gaśnie po około 7 sekundach.

• Lampka ostrzegawcza systemu SRS poduszek
powietrznych miga.

• Lampka ostrzegawcza systemu SRS poduszek
powietrznych w ogóle nie zaświeca się.

System SRS poduszek powietrznych i/lub wyposa-
żone w napinacze pasy bezpieczeństwa mogą nie
działać prawidłowo, jeśli nie zostaną poddane kon-
troli i naprawie. (Patrz: “Uzupełniający system bez-
pieczeństwa biernego (SRS) ( jeśli na wyposażeniu)”
w rozdziale “1. Bezpieczeństwo — fotele, pasy bez-
pieczeństwa i uzupełniający system bezpieczeń-
stwa biernego”).

Lampka ostrzegająca o wodzie
w filtrze paliwa ( jeśli na
wyposażeniu)

Jeżeli lampka ostrzeżenia o wodzie w filtrze paliwa
świeci się przy włączonym silniku, skontaktuj się jak
najszybciej z autoryzowanym dealerem lub profe-
sjonalną stacją obsługi.

OSTROŻNIE

Dalsza eksploatacja samochodu bez prawidło-
wego spuszczenia wody może spowodować po-
ważne uszkodzenie silnika.

LAMPKI KONTROLNE
Lampka kontrolna blokady
mechanizmu różnicowego ( jeśli
na wyposażeniu)

Gdy przełącznik blokady mechanizmu różnicowe-
go zostanie przestawiony do położenia ON, kontrol-
ka blokady mechanizmu różnicowego na wskaźni-

ku zacznie migać, a po całkowitym zablokowaniu
mechanizmu różnicowego zaświeci się światłem
ciągłym.

Patrz punkt “Blokada tylnego mechanizmu różnico-
wego (gdzie zamontowano)” w rozdziale “5. Urucha-
mianie i jazda”.

Lampka kontrolna świateł
mijania ( jeśli na wyposażeniu)

Lampka świeci się, gdy włączone są światła mijania.
(Patrz: “Przełącznik reflektorów i kierunkowskazów”
w dalszej części rozdziału).

Lampka kontrolna informująca
o wyłączeniu systemu
stabilizacji toru jazdy (ESP)

Lampka ta zapala się, gdy wyłącznik systemu stabi-
lizacji toru jazdy (ESP) zostaje wciśnięty do pozycji
OFF (Wył.).

Wciśnięcie wyłącznika systemu ESP do pozycji OFF
(Wył.) powoduje wyłączenie systemu ESP.

Gdy blokada tylnego mechanizmu różnicowego zo-
stanie włączona za pomocą przełącznika trybu blo-
kady mechanizmu różnicowego lub przełącznik try-
bu napędu na cztery koła (4WD) zostanie przesta-
wiony do położenia <4LO>, system ESP zostanie
wyłączony i podświetlona zostanie lampka kontrol-
na informująca o wyłączeniu systemu ESP. (Patrz:
“System elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP)
( jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamia-
nie i jazda” oraz “Blokada tylnego mechanizmu róż-
nicowego (gdzie zamontowano)” w rozdziale
“5. Uruchamianie i jazda”).

Lampka kontrolna przednich
świateł przeciwmgielnych ( jeśli
na wyposażeniu)

Ta lampka zaświeca się po włączeniu przednich
świateł przeciwmgłowych. (Patrz: “Przełącznik świa-
teł przeciwmgłowych ( jeśli na wyposażeniu)” w dal-
szej części rozdziału).

/ Lampka stanu
poduszki powietrznej
pasażera z przodu

Lampka stanu poduszki powietrznej pasażera z
przodu ( ) znajdująca się na tablicy rozdzielczej
zaświeci się, gdy poduszka powietrzna pasażera z
przodu zostanie wyłączona przy pomocy wyłącz-
nika. Gdy poduszka powietrzna pasażera z przodu
zostanie włączona, lampka stanu poduszki
powietrznej ( ) zgaśnie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w “Lamp-
ka stanu poduszki powietrznej pasażera z przodu
( jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale “1. Bezpieczeń-
stwo — fotele, pasy bezpieczeństwa i uzupełniający
system bezpieczeństwa biernego”.

Lampka kontrolna świec
żarowych ( jeśli na
wyposażeniu)

Po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON
lampka kontrolna świec żarowych zapala się i po
rozgrzaniu świec żarowych - gaśnie.

Jeżeli świece żarowe są rozgrzane, lampka kontrol-
na miga przez krótką chwilę po czym gaśnie.
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Lampka kontrolna świateł
drogowych

Lampka kontrolna świateł drogowych zapala się,
gdy zostaną włączone światła drogowe. Lampka
gaśnie po przełączeniu na światła mijania. (Patrz:
“Przełącznik reflektorów i kierunkowskazów” w dal-
szej części rozdziału).

Lampka kontrolna włączenia
systemu kontroli zjazdu ze
wzniesienia ( jeśli jest na
wyposażeniu)

Po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON
lampka kontrolna włączenia systemu kontroli zjaz-
du ze wzniesień zapala się na krótką chwilę, po czym
gaśnie. Oznacza to, że system kontroli zjazdu ze
wzniesień działa prawidłowo.

Lampka zapala się po uaktywnieniu systemu kon-
troli zjazdu ze wzniesień.

Jeśli przełącznik systemu kontroli zjazdu ze wznie-
sień jest włączony, a kontrolka miga, oznacza to, że
system nie jest aktywny.

Jeśli lampka kontrolna nie zapala się lub miga, kiedy
przełącznik systemu kontroli zjazdu ze wzniesień
jest włączony, system może nie działać poprawnie.
Oddaj pojazd do kontroli systemu do autoryzowa-
nego dealera lub profesjonalnej stacji obsługi.

Dodatkowe informacje, patrz “System kontroli zjaz-
du ze wzniesień ( jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale
“5. Uruchamianie i jazda”.

Lampka sygnalizująca usterkę
(MIL)

OSTROŻNIE

• Dalsze użytkowanie pojazdu bez odpowied-
niej naprawy systemu kontroli silnika może
doprowadzić do znacznego pogorszenia się
właściwości jezdnych, zwiększonego zużycia
paliwa i uszkodzenia systemu kontroli silnika,
co może mieć wpływ na gwarancję.

• Nieprawidłowa konfiguracja systemu kontroli
silnika może spowodować niezgodność z lo-
kalnymi i krajowymi normami i przepisami do-
tyczącymi emisji spalin.

Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu ON
(WŁĄCZONY), zapala się lampka sygnalizująca
usterkę. Lampka gaśnie po uruchomieniu silnika.
Oznacza to, że system kontroli silnika działa pra-
widłowo.

Jeżeli lampka sygnalizacji usterki świeci się lub mi-
ga przy włączonym silniku, może to wskazywać na
wadliwe działanie systemu kontroli silnika i koniecz-
ność oddania pojazdu do naprawy. Niezwłocznie
oddaj pojazd do kontroli (i w razie konieczności na-
prawy) systemu do autoryzowanego dealera lub
profesjonalnej stacji obsługi.

Środki ostrożności:
W celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka wystąpie-
nia uszkodzenia systemu kontroli silnika, gdy miga
lampka sygnalizująca usterkę (MIL):

• Nie przekraczaj prędkości 70 km/h (43 MPH).

• Unikaj gwałtownego przyspieszania i zwalnia-
nia.

• Unikaj stromych podjazdów.

• Unikaj przewożenia lub holowania niepotrzeb-
nych ładunków.

Lampka kontrolna tylnego
światła przeciwmgłowego ( jeśli
na wyposażeniu)

Ta lampka zapala się po włączeniu tylnego światła
przeciwmgłowego. (Patrz: “Przełącznik świateł prze-
ciwmgłowych ( jeśli na wyposażeniu)” w dalszej czę-
ści rozdziału).

Lampka kontrolna systemu
bezpieczeństwa ( jeśli na
wyposażeniu)

Lampka kontrolna systemu bezpieczeństwa miga,
kiedy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC,
OFF lub LOCK. Funkcja ta sygnalizuje, że zamonto-
wany w pojeździe system bezpieczeństwa działa
prawidłowo.

Jeżeli system bezpieczeństwa nie działa prawidło-
wo, to lampka ta nie zgaśnie po przekręceniu klu-
czyka w stacyjce w położenie “ON”. (Patrz: “System
bezpieczeństwa ( jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale
“3. Kontrola i regulacja przed jazdą” jeśli chcesz uzy-
skać więcej informacji.)

Lampka kontrolna małych
elementów oświetlenia ( jeśli na
wyposażeniu)

Lampka zapala się po obróceniu przełącznika re-
flektorów w położenie .
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Kierunkowskazy przyczepy
(gdzie zamontowano)

Lampka włącza się, gdy system kierunkowskazów
wykrywa dodatkowe obciążenie układu elektrycz-
nego.

Dodatkowe informacje, patrz “Holowanie
przyczepy” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

Lampki
kierunkowskazów/świateł
awaryjnych

Lampki kierunkowskazów/świateł awaryjnych mi-
gają, jeśli przełącznik kierunkowskazu lub świateł
awaryjnych jest włączony. (Patrz: “Przełącznik
kierunkowskazu” w dalszej części rozdziału lub
“Włącznik świateł awaryjnych” w rozdziale “6. W na-
głym wypadku”).

PRZYPOMNIENIA DŹWIĘKOWE
Ostrzeżenie o zużyciu klocków
hamulcowych
Hamulce tarczowe wyposażone są w dźwiękowe
ostrzeżenia o zużyciu klocków. Jeżeli klocek hamul-
cowy wymaga wymiany, emituje wysoki piszczący
dźwięk, gdy pojazd porusza się. Piszczący dźwięk
początkowo rozlega się tylko podczas naciskania
na pedał hamulca. Gdy klocek będzie bardziej zuży-
ty, dźwięk będzie słyszalny również przy zwolnio-
nym pedale hamulca. Jeżeli usłyszysz dźwięk
wskaźnika zużycia klocków, niezwłocznie skieruj
pojazd do sprawdzenia hamulców.

Niezwłocznie oddaj pojazd do kontroli (i w razie ko-
nieczności naprawy) systemu do autoryzowanego

dealera lub profesjonalnej stacji obsługi. (Patrz:
“Hamulce” w rozdziale “8. Przeglądy i czynności wy-
konywane samodzielnie”).

Sygnał przypomnienia o kluczu
Sygnał rozlegnie się w chwili, gdy system wykryje
jedną z poniższych czynności:

Modele z systemem pilota zdalnego sterowania:
Sygnał zostanie włączony, jeśli drzwi kierowcy zo-
staną otwarte, gdy włącznik zapłonu znajduje się w
pozycji ACC.

Modele bez systemu pilota zdalnego sterowa-
nia:
Sygnał lub brzęczyk włączają się po otwarciu drzwi
kierowcy, gdy kluczyk pozostaje w stacyjce, a włącz-
nik zapłonu znajduje się w pozycji ACC, OFF lub
LOCK. Wyjmij kluczyk i zabierz go ze sobą, gdy wy-
siadasz z pojazdu.

Sygnał przypomnienia o światłach
Jeśli drzwi kierowcy zostaną otwarte, gdy przełącz-
nik reflektorów jest ustawiony w położeniu lub

, a włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC,
OFF lub LOCK, rozlegnie się sygnał przypomnienia o
światłach.

Pamiętaj, aby ustawić przełącznik świateł w pozycji
<OFF> lub <AUTO> ( jeśli na wyposażeniu), gdy wy-
siadasz z pojazdu.

Sygnał przypomnienia o hamulcu
postojowym
Sygnał przypomnienia rozlegnie się, jeśli pojazd po-
rusza się z prędkością ponad 7 km/h (4 MPH) przy
włączonym hamulcu postojowym. Zatrzymaj
pojazd i zwolnij hamulec.

Sygnał przypomnienia o niezapiętym
pasie bezpieczeństwa ( jeśli na
wyposażeniu)
Gdy prędkość pojazdu przekroczy 15 km/h (10 MPH),
a pasy bezpieczeństwa kierowcy i/lub pasażera na
przednim siedzeniu nie zostały prawidłowo zapięte,
uruchomiony zostanie sygnał dźwiękowy. Sygnał
dźwiękowy będzie się rozlegał przez około 95 se-
kund aż do chwili zapięcia pasów.
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Ekran informacji o pojeździe ➀ znajduje się pomię-
dzy obrotomierzem a prędkościomierzem i
wyświetla komunikaty ostrzegawcze oraz informa-
cyjne. Wyświetlane są również następujące pozycje:

• Automatyczna skrzynia biegów (AT) ( jeśli na wy-
posażeniu)
— “Jazda samochodem z automatyczną skrzy-
nią biegów” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”

• Napęd na cztery koła (4WD) ( jeśli na wyposaże-
niu)
— “Napęd na cztery koła (4WD) ( jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jaz-
da”

• Zegar
— “[Zegar]” w dalszej części rozdziału

• Komputer pokładowy
— “Komputer pokładowy” w dalszej części roz-
działu

• Tempomat ( jeśli na wyposażeniu)
— “Tempomat ( jeśli na wyposażeniu)” w rozdzia-
le “5. Uruchamianie i jazda”

• System pilota zdalnego sterowania ( jeśli na wy-
posażeniu)
— “System pilota zdalnego sterowania ( jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “3. Kontrola i regula-
cja przed jazdą”

• Układ kontroli oleju ( jeśli na wyposażeniu)
— “Układ kontroli oleju ( jeśli jest na
wyposażeniu,)” w dalszej części rozdziału

KORZYSTANIE Z EKRANU
INFORMACJI O POJEŹDZIE

Ekran informacji o pojeździe można zmieniać za po-
mocą przycisków <ENTER> i BACK umieszczonych
po lewej stronie kierownicy.

m Przycisk BACKjA

Za pomocą przycisku BACK możesz powrócić do
poprzedniego ekranu lub poziomu menu oraz anu-
lować polecenie, jeśli nie zostało jeszcze wykonane.

Przełącznik przewijania ekranujB
Naciśnij lub , aby przewinąć w górę lub w dół
pozycje na ekranie informacji o pojeździe. Naciśnij
<ENTER> jB , aby wybrać pozycję na ekranie, a na-
stępnie naciśnij lub , aby przewinąć powiązane
opcje menu.

USTAWIENIA
Tryb ustawień umożliwia zmianę informacji
wyświetlanych na ekranie informacji o pojeździe:

• [Asystent kierowcy]

• [Zegar]

• [Ustawienia wyświetlacza]

• [Vehicle Settings]

• [Maintenance]

• [Alert]

• [Jednostki]

• [Język]

• [Factory Reset]

UWAGA

Menu ustawień nie można przestawiać podczas
jazdy.

JVI0899XZ

NIC3083

Typ A

NIC3124

Typ B

EKRAN INFORMACJI O
POJEŹDZIE
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[Asystent kierowcy]
Użyj przełączników i oraz przycisku <ENTER>,
aby zmienić stan lub włączyć/wyłączyć dowolny z
systemów wyświetlanych w menu [Asystent kie-
rowcy]. Do wyboru są następujące opcje menu:

[Asystent kierowcy] ( jeśli na wyposażeniu):
Opcja [Asystent kierowcy] posiada podmenu, w któ-
rym można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie po-
niższych pozycji:

• [Emergency Brake]

Pozycja ta umożliwia włączenie/wyłączenie ak-
tywnego systemu hamowania awaryjnego. Do-
datkowe informacje, patrz “Aktywny system ha-
mowania awaryjnego ( jeśli na wyposażeniu)” w
rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

[Parking Aids] ( jeśli na wyposażeniu):
Opcja [Asystent kierowcy] posiada podmenu, w któ-
rym można wybierać poniższe pozycje:

• [Sensor]

Pozycja ta umożliwia włączenie/wyłączenie
czujników parkowania (sonaru).

• [Głośność]

Pozycja ta umożliwia zmianę głośności brzęczy-
ka czujników parkowania (sonaru) na jedno z
poniższych ustawień:

– [Głośno]
Najwyższe możliwe ustawienie głośności.

– [Med.]
Średnie ustawienie głośności. (Standardowo)

– [Cicho]
Najniższe możliwe ustawienie głośności.

• [Range]

Pozycja ta umożliwia zmianę zakresu wykrywa-
nia czujników parkowania (sonaru) na jedno z
poniższych ustawień:

– [Far]
System czujników parkowania będzie
wcześniej informował o znajdujących się w
większej odległości obiektach.

– [Mid.]
System czujników parkowania ustawiony
jest na standardową odległość.

– [Near]
System czujników parkowania będzie infor-
mował jedynie o najbliższych obiektach.

[Zegar]
W menu zegara znajdują się następujące podmenu,
dostępne w zależności od wyposażenia pojazdu.

• [Set the Clock in NAVI] ( jeśli na wyposażeniu)

Ustawienia zegara należy wprowadzić w syste-
mie nawigacji, a następnie będą one automa-
tycznie synchronizowane.

Patrz dostarczana osobno instrukcja obsługi na-
wigacji z ekranem dotykowym.

• [Set the Clock in Audio] ( jeśli na wyposażeniu)

Ustawienia zegara należy wprowadzić w syste-
mie audio, a następnie będą one automatycznie
synchronizowane.

Patrz punkt “Ustawianie zegara” w rozdziale
“4. Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, sys-
tem audio” lub “Korzystanie z przycisku
<SETUP>” w rozdziale “4. Wyświetlacz, ogrzewa-
nie i klimatyzator, system audio”.

• [Ustaw zegar] ( jeśli na wyposażeniu)

Wybranie tego podmenu umożliwia ustawienie
czasu na zegarze.

• [12Hr/24Hr] ( jeśli na wyposażeniu)

Wybranie tego podmenu umożliwia wybór 12-
godzinnego lub 24-godzinnego formatu zegara.

[Ustawienia wyświetlacza]
W menu [Ustawienia wyświetlacza] dostępne są na-
stępujące podmenu.

• [Contents Selection]

• [Body Colour]

• [ECO Drive Report] ( jeśli na wyposażeniu)

• [Welcome Effect]

[Contents Selection]:
Wybranie tego podmenu umożliwia włączenie/wy-
łączenie wyświetlanych pozycji.

• [Home]

• [Average Speed]

• [Trip]

• [Fuel Economy]

• [Nawigacja] ( jeśli na wyposażeniu)

• [Audio]

• [Asystent kierowcy] ( jeśli na wyposażeniu)

[Body Colour]:
Wybranie tego podmenu umożliwia zmianę koloru
pojazdu wyświetlanego na ekranie informacji o po-
jeździe.

Wskaźniki i przełączniki 2-17



[ECO Drive Report] ( jeśli na wyposażeniu):
Menu [ECO Drive Report] zawiera dwie pozycje.

• [Wyświetlacz]

Pozycja ta pozwala na włączenie/wyłączenie
wyświetlania raportu z jazdy ECO na ekranie in-
formacji o pojeździe.

• [View History]

Wybranie tego podmenu umożliwia wyświetle-
nie historii zużycia paliwa, oraz aktualnego i naj-
niższego zużycia paliwa. Patrz punkt “Raport z
jazdy ECO” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

– Naciśnięcie przycisku [Powrót] spowoduje
powrót do menu [ECO Drive Report].

– Naciśnięcie przycisku [Reset] spowoduje wy-
zerowanie historii zużycia paliwa.

[Welcome Effect]:
Wybranie tego podmenu umożliwia włączenie/wy-
łączenie opisanych poniżej pozycji.

• [Dial and Pointer]

Przy uruchamianiu silnika wskazówki na
tarczach wskaźników zatoczą łuk.

• [Display Effect]

Po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON
wyświetlony zostaje ekran powitalny.

[Vehicle Settings]
W menu [Vehicle Settings] dostępne są następujące
podmenu.

• [Lighting]

• [Turn Indicator]

• [Unlocking]

• [Wipers]

[Lighting] ( jeśli na wyposażeniu):
W menu oświetlenia znajdują się 2 podmenu.

• [Int. Lamp Timer]

Pozycja ta umożliwia włączenie/wyłączenie
funkcji czasowego uruchamiania oświetlenia
wewnętrznego.

Oświetlenie wewnętrzne zostanie włączone,
gdy przy włączonej funkcji czasowego urucha-
miania oświetlenia odblokowane zostaną do-
wolne drzwi.

• [Auto Lights]

Układ automatycznego oświetlenia można
ustawić tak, aby uruchamiał się wcześniej lub
później, w zależności od jasności światła na ze-
wnątrz pojazdu. Patrz punkt “Przełącznik reflek-
torów i kierunkowskazów” w rozdziale “2. Wskaź-
niki i przełączniki”.

– [On Earliest]

– [On Earlier]

– [Standard]

– [On Later]

[Turn Indicator]:
Wybranie tego podmenu umożliwia włączenie/wy-
łączenie opisanych poniżej pozycji.

• [3 Flash On]

Wybranie tego podmenu umożliwia włączenie/
wyłączenie funkcji sygnalizacji zmiany pasa
[3 Flash On]. Patrz punkt “Przełącznik
kierunkowskazu” w rozdziale “2. Wskaźniki i prze-
łączniki”.

[Unlocking] ( jeśli na wyposażeniu):
Wybranie tego podmenu umożliwia włączenie/wy-
łączenie opisanych poniżej pozycji.

• [I-Key Door Lock]

Wybranie tej pozycji umożliwia włączenie/wyłą-
czenie przełącznika żądania w drzwiach. Patrz
punkt “Drzwi” w rozdziale “3. Kontrola i regulacja
przed jazdą”.

[Wipers]:
Wybranie tego podmenu umożliwia włączenie/wy-
łączenie opisanych poniżej pozycji.

• [Speed Dependent]

Wybranie tej pozycji umożliwia włączenie/wyłą-
czenie funkcji prędkości wycieraczek dostoso-
wanej do prędkości pojazdu. Patrz punkt “Prze-
łącznik wycieraczek i spryskiwacza” w rozdziale
“2. Wskaźniki i przełączniki”.

[Maintenance]
W menu [Maintenance] dostępne są następujące
podmenu.

• [Service]

• [Filter]

• [Tyre]

• [Other]

[Service] ( jeśli na wyposażeniu):
Wybranie tej pozycji umożliwia wyświetlenie odle-
głości pozostającej do wykonania zalecanych czyn-
ności serwisowych pojazdu.

Aby wyzerować wskaźnik serwisowy, naciśnij przy-
cisk <ENTER> i wybierz pozycję [Tak].
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Odległości do wykonania zalecanych czynności ser-
wisowych nie można zmienić ręcznie. Wartość usta-
wiana jest automatycznie.

UWAGA

Po wykonaniu czynności serwisowych należy pa-
miętać o wyzerowaniu wskaźnika serwisowego.
W przeciwnym razie wskaźnik nie zniknie z wy-
świetlacza.

[Filter] ( jeśli na wyposażeniu):
Wybierz tę pozycję, aby ustawić lub zresetować od-
ległość do wymiany filtra oleju.

Odległość można ustawiać w zakresie pomiędzy
[ — — — ] (wyłączone) do 30 000 km w stopniach co
500 km.

[Tyre]:
Wybierz tę pozycję, aby ustawić lub zresetować od-
ległość do wymiany opon.

Odległość można ustawiać w zakresie pomiędzy
[ — — — ] (wyłączone) do 30 000 km w stopniach co
500 km.

[Other]:
Wybierz tę pozycję, aby ustawić lub zresetować
przypomnienie inne niż czynności serwisowe, wy-
miana filtra oleju lub opon.

Odległość można ustawiać w zakresie pomiędzy
[ — — — ] (wyłączone) do 30 000 km w stopniach co
500 km.

[Alert]
W menu [Alert] dostępne są następujące pozycje.

• [Timer]

• [Nawigacja] ( jeśli na wyposażeniu)

• [Telefon] ( jeśli na wyposażeniu)

• [Mail] ( jeśli na wyposażeniu)

[Timer]:
Wybierz to podmenu, aby określić moment aktywa-
cji komunikatu [Time for a driver break?] (czas na
przerwę dla kierowcy).

Odstęp czasowy można ustawiać w zakresie po-
między [ — — — ] (wyłączone) do 6 godzin w stop-
niach co 30 minut.

[Nawigacja] ( jeśli na wyposażeniu):
Pozycja ta pozwala na włączenie/wyłączenie wy-
świetlania informacji systemu nawigacji na ekranie
informacji o pojeździe.

[Telefon] ( jeśli na wyposażeniu):
Pozycja ta umożliwia włączenie/wyłączenie wy-
świetlania informacji o przychodzącym połączeniu
na ekranie informacji o pojeździe.

[Mail] ( jeśli na wyposażeniu):
Pozycja ta umożliwia włączenie/wyłączenie wy-
świetlania informacji o przychodzącej wiadomości
pocztowej na ekranie informacji o pojeździe.

[Jednostki]
W menu [Jednostki] dostępne są następujące pozy-
cje.

• [Distance/Fuel]

• [Temperatura]

[Distance/Fuel]:
Jednostki odległości i zużycia paliwa wyświetlane
na ekranie informacji o pojeździe można zmieniać:

• [km, l/100km]

• [km, km/l]

• [miles, MPG]

[Temperatura]:
Można ustawić następujące opcje temperatury wy-
świetlanej na ekranie informacji o pojeździe:

• °C (Celsjusz)

• °F (Fahrenheit)

[Język]
Język ekranu informacji o pojeździe można zmienić,
wybierając jedną z następujących opcji:

• English

• French

• German

• Italian

• Portuguese

• Dutch

• Spanish

• Turkish

• Russian

Użyj przycisków i oraz <ENTER>, aby wybrać i
zmienić język ekranu informacji o pojeździe.

[Factory Reset]
Ustawienia ekranu informacji o pojeździe można
przywrócić do ustawień domyślnych. Aby zreseto-
wać ekran informacji o pojeździe:

1. Użyj przycisków lub , aby wybrać [Ustawie-
nia] i naciśnij <ENTER>.

2. Wybierz [Factory Reset] za pomocą przycisków
i , a następnie naciśnij <ENTER>.
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3. Wybierz [Tak], aby przywrócić wszystkie ustawie-
nia do wartości domyślnych poprzez naciśnięcie
przycisku <ENTER>.

Aby anulować operację resetowania, wybierz [Nie]
lub naciśnij przycisk WSTECZ umieszczony po lewej
stronie kierownicy.

NIC3104

2-20 Wskaźniki i przełączniki



KOMPUTER POKŁADOWY

Przełączniki komputera pokładowego ( jeśli na wy-
posażeniu) znajdują się w zestawie wskaźników po
lewej lub prawej stronie kolumny kierownicy ➀. Aby
uruchomić komputer pokładowy, naciśnij przełącz-
niki w sposób przedstawiony powyżej.

Za każdym naciśnięciem przełącznika lub
jB wyświetlacz zmienia wyświetlane dane w nastę-
pującej kolejności:

Widok pojazdu (Home)! Średnia prędkość!Okre-
sowy licznik czasu i przebiegu ! Bieżące i średnie
zużycia paliwa! Nawigacja ( jeśli na wyposażeniu)! Kompas ( jeśli na wyposażeniu)! Audio ( jeśli na
wyposażeniu) ! Asystent kierowcy ( jeśli na wypo-
sażeniu)! Sprawdzanie ostrzeżeń!Ustawienia!
Widok pojazdu (Home)

Po naciśnięciu przycisku <ENTER>jB i przytrzyma-
niu go przez ponad 3 sekundy, możliwe jest wyzero-
wanie średniej prędkości, okresowego licznika cza-
su i przebiegu oraz bieżącego i średniego zużycia
paliwa.

1. Widok pojazdu [Home]
Ekran widoku pojazdu [Home] można ustawić w sy-
tuacji, gdy kierowca nie chce, aby na ekranie kom-
putera pokładowego wyświetlane były jakiekolwiek
informacje.

2. [Speed] i [Average]

Cyfrowy wyświetlacz jA wskazuje aktualną pręd-
kość, z jaką porusza się pojazd.

Na ekranie średniej prędkości jB wyświetlana jest
średnia prędkość pojazdu od ostatniego zerowa-
nia. Naciśnij krótko przycisk <ENTER>, aby przełą-
czać pomiędzy podróżami 1 i 2. Naciśnij przycisk
<ENTER> i przytrzymaj go przez ponad 1 sekundę,
aby przejść do menu Reset.

Wyświetlacz aktualizuje się co 30 sekund. Przez
pierwsze 30 sekund po wyzerowaniu wyświetlacz
pokazuje [——].

NIC3083

Typ A

NIC3124

Typ B

NIC3093

Model z kierownicą po lewej stronie

NIC2755
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3. [Trip]

Przebyta odległość [Distance]jA :
Tryb licznika okresowego przebiegu (Distance) po-
kazuje całkowitą odległość, jaką pojazd przejechał
od ostatniego zerowania. Naciśnij krótko przycisk
<ENTER>, aby przełączać pomiędzy podróżami 1 i 2.
Naciśnij przycisk <ENTER> i przytrzymaj go przez
ponad 1 sekundę, aby przejść do menu Reset. (Jed-
nocześnie zostaje wyzerowany “czas jazdy”).

Czas jazdy [Time]jB :
Tryb czasu jazdy (Time) informuje o czasie, jaki upły-
nął od ostatniego zerowania. Naciśnij krótko przy-
cisk <ENTER>, aby przełączać pomiędzy podróżami
1 i 2. Naciśnij przycisk <ENTER> i przytrzymaj go
przez ponad 1 sekundę, aby przejść do menu Reset.
(Jednocześnie zostaje wyzerowany licznik okreso-
wego przebiegu).

4. [Fuel Economy]

[Average] Średnie spalaniejA :
Tryb średniego zużycia paliwa informuje o średnim
spalaniu od ostatniego wyzerowania. Naciśnij przy-
cisk <ENTER> i przytrzymaj go przez ponad 1 sekun-
dę, aby przejść do menu Reset.

Wyświetlacz aktualizuje się co 30 sekund. Przez
pierwsze ok. 500 m (1/3 mili) po wyzerowaniu wy-
świetlacz pokazuje [——].

Naciśnij krótko przycisk <ENTER>, aby wyświetlić
drugą stronę zużycia paliwa.

W menu ustawień wybrać można żądaną jednostkę
(l/100km, km/l lub MPG). Patrz punkt “[Jednostki]” w
rozdziale “2. Wskaźniki i przełączniki”.

Bieżące zużycie paliwajB :
Na suwaku wskazywane jest bieżące zużycie pali-
wa.

5. [Nawigacja] ( jeśli na wyposażeniu)
Jeżeli systemie nawigacyjnym ustawiona wskazy-
wanie trasy, ten element pokazuje informacje o tra-
sach nawigacyjnych.

6. Kompas ( jeśli na wyposażeniu)

Na ekranie wyświetlany jest kierunek ruchu pojaz-
dujA oraz ustawienie pojazdu względem róży wia-
trówjB .

NIC2756 NIC2758

NIC2732
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7. [Audio] ( jeśli na wyposażeniu)

jA Aktualnie wybrane źródło
jB Aktualnie wybrana częstotliwość
jC Nazwa aktualnie wybranej stacji radiowej

Tryb audio wskazuje stan informacji audio.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w “Radio
FM AM z odtwarzaczem płyt kompaktowych (CD)
(typ A)” w rozdziale “4. Wyświetlacz, ogrzewanie i kli-
matyzator, system audio”lub zapoznaj się z dostar-
czoną osobno instrukcją obsługi nawigacji z ekra-
nem dotykowym.

8. [Asystent kierowcy] ( jeśli na
wyposażeniu)

Tryb asystenta kierowcy pokazuje stan działania
poniższych systemów wspomagających jazdę.

• Aktywny system awaryjnego hamowania

Naciśnij przycisk <ENTER>, aby wejść do menu usta-
wień [Asystent kierowcy].

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w “Aktyw-
ny system hamowania awaryjnego ( jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

9. Ostrzeżenia
Wyświetlane są bieżące ostrzeżenia. Jeśli nie ma
żadnych bieżących ostrzeżeń, wyświetlany jest ko-
munikat [No Warnings].

10. [Ustawienia]

Naciśnij <ENTER>, aby wyświetlić menu ustawień.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w
“Ustawienia” we wcześniejszej części rozdziału.

NIC3105

NIC2734

NIC2759
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Odległość do wyczerpania paliwa
(dte — km lub mile)

Funkcja informacji o odległości do wyczerpania pa-
liwa (dte)jA informuje o szacowanej odległości, jaką
można przejechać bez uzupełniania paliwa. Odle-
głość ta jest obliczana na bieżąco, na podstawie ilo-
ści paliwa w baku i aktualnego spalania.

Wyświetlacz aktualizuje się co 30 sekund.

Funkcja dte obejmuje także ostrzeżenie o wyczer-
pywaniu się paliwa. Jeśli poziom paliwa jest niski, na
ekranie wyświetlacza pokazuje się ostrzeżenie.

Gdy poziom paliwa spadnie jeszcze niżej, wskaza-
nie na wyświetlaczu zmieni się na [----].

• Jeśli paliwo zostanie uzupełnione o małą ilość,
tuż przed ustawieniem włącznika zapłonu w po-
zycji OFF komunikat ten może być nadal wy-
świetlany.

• Podczas jazdy w górę wzniesienia lub na zakrę-
cie paliwo w zbiorniku się przemieszcza, co mo-
że chwilowo wpłynąć na wskazania na wyświet-
laczu.

WSKAŹNIKI DZIAŁANIA

NIC2738

NIC2820
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1. Wskaźnik operacji uruchamiania
silnika ( jeśli na wyposażeniu, w
modelach z automatyczną skrzynią
biegów (AT))
Wskaźnik ten jest wyświetlany, gdy dźwignia skrzy-
ni biegów znajduje się w pozycji P (parkowanie).

Wskaźnik ten informuje, że silnik włączy się po na-
ciśnięciu przełącznika zapłonu przy wciśniętym pe-
dale hamulca. Silnik można bezpośrednio urucho-
mić przy dowolnym ustawieniu przełącznika zapło-
nu.

2. Wskaźnik operacji uruchamiania
silnika ( jeśli na wyposażeniu, w
modelach z manualną skrzynią biegów
(MT))
Wskaźnik ten informuje, że silnik włączy się po na-
ciśnięciu włącznika zapłonu przy wciśniętym peda-
le sprzęgła. Silnik można bezpośrednio uruchomić
przy dowolnym ustawieniu przełącznika zapłonu.

Możesz również uruchomić silnik naciskając włącz-
nik zapłonu przy wciśniętym pedale hamulca, gdy
dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji N
(neutralnej).

3. Wskaźnik usterki mechanizmu
zwalniającego blokadę kierownicy ( jeśli
na wyposażeniu)
Wskaźnik ten pokazuje się, gdy nie można zwolnić
kierownicy z pozycji blokady LOCK.

W razie pojawienia się tego wskaźnika obróć lub na-
ciśnij włącznik zapłonu, nieznacznie obracając kie-
rownicą w prawo i lewo.

Patrz punkt “Rozładowanie baterii pilota zdalnego
sterowania” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”
“Wymiana baterii pilota” w rozdziale “5. Przeglądy i
czynności wykonywane samodzielnie”.

4. Ostrzeżenie o niewykryciu kluczyka
( jeśli na wyposażeniu)
Ostrzeżenie to pojawia się, gdy drzwi zostaną za-
mknięte, pilot zdalnego sterowania znajdzie się po-
za pojazdem, zaś włącznik zapłonu znajduje się w
pozycji ON. Dopilnuj, aby pilot zdalnego sterowania
znajdował się w pojeździe.

Patrz punkt “System pilota zdalnego sterowania ( je-
śli na wyposażeniu)” w rozdziale “3. Kontrola i regu-
lacja przed jazdą” aby uzyskać szczegółowe infor-
macje.

5. Ostrzeżenie o kluczyku ( jeśli na
wyposażeniu)
Ostrzeżenie pojawia się po otwarciu drzwi kierow-
cy, gdy kluczyk pozostaje w stacyjce, a włącznik za-
płonu znajduje się w pozycji ACC, OFF lub LOCK. Wyj-
mij kluczyk i zabierz go ze sobą, gdy wysiadasz z
pojazdu.

6. Ostrzeżenie o konieczności
włączenia pozycji parkowania (Shift to
Park) ( jeśli na wyposażeniu, modele z
przekładnią automatyczną AT)
Ostrzeżenie to pokazuje się po wciśnięciu włącz-
nika zapłonu w celu wyłączenia silnika, gdy dźwig-
nia skrzyni biegów znajduje się w pozycji innej niż P
(parkowanie).

Jeśli pojawi się to ostrzeżenie, przesuń dźwignię
skrzyni biegów do pozycji P (parkowanie) lub wciś-
nij włącznik zapłonu w pozycję ON.

Wewnątrz pojazdu rozlegnie się również dźwięk
ostrzegawczy. (Patrz: “Zmiana biegów” w rozdziale
“5. Uruchamianie i jazda”).

7. Ostrzeżenie o konieczności
wyłączenia zapłonu (Push ignition to
OFF) ( jeśli na wyposażeniu, modele z
przekładnią automatyczną AT)
Ostrzeżenie to pojawia się, gdy włącznik zapłonu
znajduje się w pozycji ACC, a dźwignia skrzyni bie-
gów zostaje przesunięta na pozycję P (parkowanie),
po tym jak pojawiło się ostrzeżenie o konieczności
włączenia pozycji parkowania.

Aby ustawić włącznik zapłonu na pozycję OFF, wy-
konaj następujące czynności:

Ostrzeżenie Shift to Park ! (Przesuń dźwignię
skrzyni biegów do pozycji P) ! Ostrzeżenie PUSH! (Wciśnij włącznik zapłonu!Włącznik zapłonu zo-
staje ustawiony w pozycji ON)! Ostrzeżenie PUSH! (Wciśnij włącznik zapłonu!Włącznik zapłonu zo-
staje ustawiony w pozycji OFF)

8. Ostrzeżenie o rozładowywaniu się
baterii kluczyka ( jeśli na wyposażeniu)
Ostrzeżenie to pokazuje się, gdy wyczerpuje się ba-
teria pilota zdalnego sterowania.

Jeśli pojawi się to ostrzeżenie, wymień baterię na
nową. (Patrz: “Wymiana baterii pilota zdalnego
sterowania” w rozdziale “8. Przeglądy i czynności
wykonywane samodzielnie”).

Wskaźniki i przełączniki 2-25



9. Wskaźnik uruchomienia silnika w
przypadku usterki systemu pilota
zdalnego sterowania ( jeśli na
wyposażeniu)
Wskaźnik pojawia się, gdy bateria pilota zdalnego
sterowania jest bliska rozładowania lub gdy nie
działa prawidłowo komunikacja między systemem
pilota zdalnego sterowania a pojazdem.

Jeśli wskaźnik się zaświeci, dotknij włącznika zapło-
nu pilotem zdalnego sterowania, jednocześnie na-
ciskając pedał hamulca. (Patrz: “Rozładowanie ba-
terii pilota zdalnego sterowania” w rozdziale “5. Uru-
chamianie i jazda”).

10. Ostrzeżenie o nieprawidłowym ID
kluczyka ( jeśli na wyposażeniu)
Ostrzeżenie to pojawia się, gdy włącznik zapłonu
jest przestawiany z pozycji LOCK, a pilot zdalnego
sterowania nie jest rozpoznawany przez system. Nie
możesz włączyć silnika niezarejestrowanym kluczy-
kiem. Używaj zarejestrowanego pilota zdalnego
sterowania.

Patrz punkt “System pilota zdalnego sterowania ( je-
śli na wyposażeniu)” w rozdziale “3. Kontrola i regu-
lacja przed jazdą”.

11. Ostrzeżenie o konieczności
zwolnienia hamulca postojowego
Ostrzeżenie to pojawia się, gdy prędkość pojazdu
przekracza 7 km/h (4 MPH), a zaciągnięty jest ha-
mulec postojowy. Zatrzymaj pojazd i zwolnij hamu-
lec.

12. Ostrzeżenie niskiego poziomu
paliwa
Ostrzeżenie to pojawia się, gdy poziom paliwa w
zbiorniku zaczyna być niski. Jak najszybciej uzupeł-
nij paliwo, najlepiej zanim wskaźnik osiągnie poziom
0 (pusty).

Po osiągnięciu przez wskaźnik poziomu 0 (pusty)
w zbiorniku będzie pozostawać niewielka rezer-
wa paliwa.

13. Ostrzeżenie o otwartych drzwiach
Ostrzeżenie pojawia się, gdy którekolwiek z drzwi
są otwarte lub niedomknięte. Ikona pojazdu poja-
wiająca się na wyświetlaczu pokazuje, które drzwi
są otwarte. Upewnij się, że wszystkie drzwi są za-
mknięte.

14. Ostrzeżenie o niezapiętych pasach
bezpieczeństwa foteli drugiego rzędu
( jeśli na wyposażeniu)
Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa
foteli drugiego rzędu pojawia się po ustawieniu
włącznika zapłonu w pozycji ON. Jeśli którykolwiek
z pasów bezpieczeństwa foteli drugiego rzędu nie
został zapięty, rozlega się dźwięk i ikona fotela zo-
staje podświetlona na czerwono, wskazując, który
pas jest niezapięty. Ikona pozostanie podświetlona
na czerwono, dopóki odpowiedni pas bezpieczeń-
stwa fotela w drugim rzędzie nie zostanie zapięty.
Ostrzeżenie wyłączy się automatycznie po około 35
sekundach.

Więcej informacji i środków ostrożności dotyczą-
cych korzystania z pasów bezpieczeństwa, patrz

“Pasy bezpieczeństwa” w rozdziale “1. Bezpieczeń-
stwo — fotele, pasy bezpieczeństwa i uzupełniający
system bezpieczeństwa biernego”.

15. Wskaźnik trybu 4WD ( jeśli na
wyposażeniu)
Wskaźnik informuje o wybranym trybie jazdy sys-
temu 4WD.

Patrz punkt “Napęd na cztery koła (4WD) ( jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”,
aby uzyskać dodatkowe informacje.

16. Ostrzeżenie o niskim poziomie
płynu spryskiwacza ( jeśli na
wyposażeniu)
Ostrzeżenie to pokazuje się, gdy jest niski poziom
płynu do spryskiwaczy w zbiorniku. Uzupełnij po-
ziom płynu stosownie do potrzeb. (Patrz: “Płyn
spryskiwacza” w rozdziale “8. Przeglądy i czynności
wykonywane samodzielnie”).

17. Ostrzeżenie o błędzie systemu
kluczyka ( jeśli na wyposażeniu)
Ostrzeżenie to pojawia się, gdy w systemie pilota
zdalnego sterowania zostaje wykryta usterka.

Jeśli ostrzeżenie pojawia się przy wyłączonym sil-
niku, nie można uruchomić silnika. Jeśli ostrzeżenie
pojawia się przy pracującym silniku, można konty-
nuować jazdę. Niemniej jednak należy jak najszyb-
ciej oddać pojazd do naprawy do autoryzowanego
dealera lub profesjonalnej stacji obsługi.
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18. Wskaźnik niskiego poziomu oleju
( jeśli na wyposażeniu)
Wyświetlenie wskazania sygnalizuje niski poziom
oleju. Jeśli pojawia się ostrzeżenie o niskim pozio-
mie oleju, sprawdź jego poziom, używając miarki.
(Patrz: “Sprawdzanie poziomu oleju w silniku” w roz-
dziale “8. Przeglądy i czynności wykonywane samo-
dzielnie”).

OSTROŻNIE

Poziom oleju należy sprawdzać regularnie przy
pomocy miarki. Używanie pojazdu, podczas gdy
poziom oleju jest zbyt niski może doprowadzić
do uszkodzenia silnika, co nie jest objęte gwaran-
cją.

19. Ostrzeżenie czujnika poziomu oleju
( jeśli na wyposażeniu)
Wyświetlenie ostrzeżenia może oznaczać, że czuj-
nik poziomu oleju nie działa prawidłowo. Natych-
miast skontaktuj się z autoryzowanym dealerem
lub profesjonalną stacją obsługi.

20. Ostrzeżenie o konieczności
zatrzymania pojazdu ze względu na
niskie ciśnienie oleju silnikowego (Low
oil pressure Stop vehicle) ( jeśli na
wyposażeniu)
To ostrzeżenie wyświetla się, gdy zostaje wykryte
niskie ciśnienie oleju w silniku. Jeśli ostrzeżenie po-
jawi się podczas normalnej jazdy, zatrzymaj pojazd
w bezpiecznym miejscu i natychmiast wyłącz silnik,
a następnie skontaktuj się z autoryzowanym deale-
rem lub profesjonalną stacją obsługi.

Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu oleju nie sygnalizuje
niskiego poziomu oleju. W celu sprawdzenia pozio-
mu oleju, użyj miarki poziomu oleju. (Patrz: “Spraw-
dzanie poziomu oleju w silniku” w rozdziale “8. Prze-
glądy i czynności wykonywane samodzielnie”).

OSTROŻNIE

Pozostawienie silnika włączonego, gdy wyświet-
lone jest ostrzeżenie o niskim ciśnieniu oleju, mo-
że spowodować jego poważne uszkodzenie.

21. Ostrzeżenie o błędzie 4WD ( jeśli na
wyposażeniu)
Ostrzeżenie pojawia się podczas pracy silnika, jeśli
system napędu na cztery koła (4WD) nie działa pra-
widłowo przy włączonym silniku. Zmniejsz prędkość
i niezwłocznie oddaj pojazd do kontroli do autory-
zowanego dealera lub profesjonalnej stacji obsługi.
Patrz punkt “Napęd na cztery koła (4WD) ( jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

22. Ostrzeżenie „Shipping Mode On
Push Storage Fuse” (włączony tryb
dostawy, wciśnij bezpiecznik) ( jeśli na
wyposażeniu)
Ostrzeżenie to może się wyświetlić, jeśli przełącznik
bezpiecznikowego długoterminowego garażowa-
nia pojazdu nie jest wciśnięty (włączony). Jeżeli wy-
świetli się to ostrzeżenie, wciśnij (włącz) przełącznik
bezpiecznikowego długoterminowego garażowa-
nia pojazdu, aby wyłączyć ostrzeżenie. Więcej infor-
macji na ten temat znajduje się w “Bezpieczniki” w
rozdziale “8. Przeglądy i czynności wykonywane sa-
modzielnie”.

23. Ostrzeżenie o błędzie systemu
reflektorów ( jeśli na wyposażeniu)
Ostrzeżenie to wyświetla się, gdy reflektory LED nie
działają prawidłowo. Oddaj pojazd do kontroli sys-
temu do autoryzowanego dealera lub profesjonal-
nej stacji obsługi.

24. Ostrzeżenie o konieczności
wyłączenia reflektorów (Reminder turn
off headlights)
Ostrzeżenie to wyświetla się, gdy drzwi po stronie
kierowcy zostały otwarte, a przełącznik reflektorów
pozostał w pozycji ON, a włącznik zapłonu znajduje
się w pozycji OFF, ACC lub LOCK. Ustaw przełącznik
reflektorów w pozycji <OFF> lub <AUTO> ( jeśli na
wyposażeniu). Dodatkowe informacje, patrz “Prze-
łącznik reflektorów i kierunkowskazów” w rozdziale
“2. Wskaźniki i przełączniki”.

25. Wskaźnik „Time for a driver break?”
Wskaźnik pojawia się, gdy zostaje uruchomiony
ustawiony alarm [Timer]. Czas można ustawić na
wartość maks. 6 godzin. (Patrz: “Ustawienia” we
wcześniejszej części rozdziału).

26. Wskaźnik tempomatu ( jeśli na
wyposażeniu)
Ten wskaźnik pokazuje stan systemu tempomatu.
Stan wskazywany jest kolorem.

Patrz punkt “Tempomat ( jeśli na wyposażeniu)” w
rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”, aby uzyskać do-
datkowe informacje.
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27. Wskaźnik położenia dźwigni
automatycznej skrzyni biegów (modele
z automatyczną skrzynią biegów)
Ten wskaźnik pokazuje pozycję automatycznej
skrzyni biegów.

W trybie manualnej zmiany biegów, gdy skrzynia nie
przełącza się na wybrany bieg ze względu na ak-
tywny tryb ochrony skrzyni biegów, lampka kontrol-
na położenia automatycznej skrzyni biegów
zacznie migać i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Więcej informacji znajdziesz w punkcie “Jazda sa-
mochodem z automatyczną skrzynią biegów” w
rozdziale “5. Uruchamianie i jazda”.

28. Ostrzeżenie o błędzie
automatycznej skrzyni biegów (AT)
(modele z automatyczną skrzynią
biegów (AT))
Jeśli ostrzeżenie to zostanie wyświetlone, gdy silnik
jest włączony lub w czasie jazdy, może to oznaczać,
że automatyczna skrzynia biegów nie działa pra-
widłowo i może wymagać naprawy. Niezwłocznie
oddaj pojazd do kontroli (i w razie konieczności na-
prawy) systemu do autoryzowanego dealera lub
profesjonalnej stacji obsługi.

29. Ostrzeżenie o pozycji parkowania
automatycznej skrzyni biegów (AT)
(modele z automatyczną skrzynią
biegów (AT))
Ostrzeżenie to informuje o tym, że funkcja parko-
wania automatycznej skrzyni biegów (AT) nie jest
włączona. Jeśli dźwignia przeniesienia napędu nie
jest do końca ustawiona w żadnej z pozycji do jazdy,

a dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji P
(parkowanie), skrzynia biegów zostanie odłączona
a koła nie zostaną zablokowane.

W przypadku modeli 4WD: Jeśli zapali się ostrze-
żenie ATP przy ustawieniu dźwigni zmiany bie-
gów w położeniu P (parkowanie), przestaw po-
nownie przełącznik trybu napędu na cztery koła
(4WD) do położenia <2WD>, <4H> lub <4LO> po
przestawieniu dźwigni zmiany biegów do poło-
żenia N (neutralne). (Patrz: “Napęd na cztery koła
(4WD) ( jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale “5. Uru-
chamianie i jazda”).

OSTRZEŻENIE

Jeśli wskaźnik trybu 4WD (patrz “Lampka kontrol-
na trybu 4WD” w rozdziale “5. Uruchamianie i jaz-
da”) jest wyłączony lub jeśli świeci się lampka
ostrzegawcza ATP, oznacza to, że pozycja Parking
(P) automatycznej skrzyni biegów nie działa, co
może doprowadzić do nieoczekiwanego ruszenia
pojazdu, powodując poważne obrażenia lub stra-
ty materialne. Zawsze należy uruchomić hamu-
lec postojowy.

30. Ostrzeżenie o błędzie czujników
parkowania ( jeśli na wyposażeniu)
Ostrzeżenie to wyświetla się, gdy system czujników
parkowania (sonaru) nie działa prawidłowo. Jeśli
ostrzeżenie to zostanie wyświetlone, należy spraw-
dzić system u autoryzowanego dealera lub w pro-
fesjonalnej stacji obsługi.

31. Ostrzeżenie o niskim poziomie
paliwa
Ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa pojawia się
na ekranie informacji o pojeździe, gdy w zbiorniku
kończy się paliwo. Uzupełnij poziom paliwa przy
najbliższej okazji, najlepiej zanim wskazówka osiąg-
nie najniższy poziom. Więcej informacji znajdziesz w
punkcie “Wskaźnik poziomu paliwa” we wcześniej-
szej części rozdziału.
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UKŁAD KONTROLI OLEJU ( jeśli jest
na wyposażeniu,)

Po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu ON
zostają wyświetlone dane dotyczące oleju silniko-
wego.

Dane te informują o odległości do wymiany oleju,
poziomie oleju oraz o usterkach czujnika poziomu
oleju.

1. Odległość do wymiany oleju
Odległość do wymiany oleju zostanie wyświetlona,
gdy odległość ta spadnie poniżej 1.500 km (930 mil).

2. Wskaźnik wymiany oleju
Po osiągnięciu zaprogramowanego przebiegu na
wyświetlaczu pojawia się wskaźnik wymiany oleju
silnikowego. Po wymianie oleju zresetuj odległość
do wymiany oleju. Wskaźnik wymiany oleju nie rese-
tuje się samoczynnie. Resetowanie wskaźnika, patrz
“Ustawienia” we wcześniejszej części rozdziału.

Odległości do wymiany oleju nie można zmienić
ręcznie. Parametr ten jest ustawiany automatycz-
nie.

OSTROŻNIE

• Jeśli zostaje wyświetlony wskaźnik wymiany
oleju, niezwłocznie sprawdź poziom oleju sil-
nikowego. Używanie w pojeździe oleju niskiej
jakości może spowodować uszkodzenie silni-
ka.

• Nigdy nie resetuj odległości, jeśli olej silniko-
wy nie został wymieniony. Oddaj pojazd do
autoryzowanego dealera lub profesjonalnej
stacji obsługi w celu wykonania odpowiednich
czynności serwisowych związanych z wymia-
ną oleju silnikowego, w tym wymiany filtra ole-
ju i zresetowania odległości do wymiany.

UWAGA

• Resetowanie odległości do wymiany oleju jest
procesem nieodwracalnym.

• Zresetowanie odległości do wymiany oleju
jest możliwe tylko wtedy, gdy:

– Odległość do wymiany oleju wyświetlana
jest na ekranie informacji o pojeździe.

– Wskaźnik wymiany oleju wyświetlany jest
na ekranie informacji o pojeździe.

• Olej silnikowy należy wymienić, zanim odle-
głość do wymiany oleju spadnie do 0 km (0
mil). Prowadzenie pojazdu po tym, jak odle-
głość do wymiany oleju spadła do 0 km (0 mil)
może spowodować obniżenie osiągów silni-
ka.

• Może również dojść do zapchania filtra czą-
stek stałych (DPF), ponieważ proces regene-
racji filtra zostanie ograniczony po tym, jak
odległość do wymiany oleju spadnie do 0 km
(0 mil).

W razie wystąpienia powyższej sytuacji oddaj
pojazd do kontroli do autoryzowanego dea-
lera lub profesjonalnej stacji obsługi.

• W pewnych warunkach jazdy, szczególnie przy
jeździe miejskiej z niską prędkością, wskaza-
nie odległości do wymiany oleju może zmniej-
szać się szybciej niż wynikałoby to z faktycz-
nie przebytego dystansu.

3. Ostrzeżenie o niskim poziomie oleju
Wyświetlenie wskazania sygnalizuje niski poziom
oleju. Jeśli pojawia się ostrzeżenie o niskim pozio-
mie oleju, sprawdź jego poziom, używając miarki.
(Patrz: “Sprawdzanie poziomu oleju w silniku” w roz-
dziale “8. Przeglądy i czynności wykonywane samo-
dzielnie”).
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OSTROŻNIE

Poziom oleju należy sprawdzać regularnie przy
pomocy miarki. Używanie pojazdu, podczas gdy
poziom oleju jest zbyt niski może doprowadzić
do uszkodzenia silnika, co nie jest objęte gwaran-
cją.

4. Ostrzeżenie czujnika poziomu oleju
Wyświetlenie ostrzeżenia może oznaczać, że czuj-
nik poziomu oleju nie działa prawidłowo. Natych-
miast skontaktuj się z autoryzowanym dealerem
lub profesjonalną stacją obsługi.

ZEGAR I TEMPERATURA
ZEWNĘTRZNA ( jeśli na
wyposażeniu)

Zegar ➀ i temperatura zewnętrzna ➁ są wyświet-
lane w górnej części ekranu informacji o pojeździe.

[Zegar]
Szczegóły dotyczące ustawiania zegara, patrz
“Ustawienia” we wcześniejszej części rozdziałulub
zapoznaj się z dostarczoną osobno instrukcją ob-
sługi nawigacji z ekranem dotykowym.

[Outside Temp.] (°C lub °F)
Temperatura zewnętrzna jest wyświetlana w skali
Celsjusza lub Fahrenheita, w zakresie od −40 do
60°C (od −40 do 140°F).

Tryb wyświetlania temperatury powietrza na ze-
wnątrz posiada funkcję ostrzegania o niskiej tem-
peraturze. Jeśli temperatura powietrza na zewnątrz
spada poniżej 3°C (37°F), na ekranie wyświetlacza
pokazuje się ostrzeżenie ➂ ( jeśli na wyposażeniu).

Czujnik temperatury powietrza na zewnątrz znaj-
duje się z przodu chłodnicy. Na działanie czujnika
może wpłynąć temperatura nawierzchni lub silnika,
kierunek wiatru oraz inne warunki jazdy. Wyświet-
lana temperatura może być różna od faktycznej
temperatury zewnętrznej lub temperatury wy-
świetlanej na różnych znakach lub tablicach.

PRZEŁĄCZNIK REFLEKTORÓW

Firma RENAULT zaleca zapoznanie się z obowiązu-
jącymi w Twoim kraju przepisami dotyczącymi uży-
cia świateł.

Pozycja AUTO
Gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON, a
przełącznik reflektorów w pozycji <AUTO>, reflekto-
ry, przednie światła pozycyjne, lampki deski rozdziel-
czej, tylne lampy zespolone oraz pozostałe światła
włączają się automatycznie w zależności od jasnoś-
ci światła otoczenia.

Reflektory włączają się automatycznie po zmroku i
podczas deszczu (gdy wycieraczka szyby przedniej
działa w sposób ciągły).

Gdy włącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozycji
OFF, światła wyłączą się automatycznie.

OSTROŻNIE

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na czujni-
ku natężenia światła. Czujnik wykrywa poziom
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jasności światła dziennego i steruje automatycz-
nym działaniem świateł. Gdy czujnik zostanie za-
kryty, zareaguje tak, jakby było ciemno i włączą
się reflektory.

m Pozycja

W pozycji włączone zostają przednie światła
pozycyjne, lampki deski rozdzielczej, światła tylne
oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej.

m Pozycja

W pozycji włączone zostają, oprócz innych
świateł, reflektory.

Moc reflektorów

Aby włączyć światła drogowe, popchnij dźwignię do
przodu ➀.

Aby wyłączyć światła drogowe, przywróć dźwignię
do pozycji neutralnej ➁.

Aby błysnąć reflektorami, pociągnij dźwignię do
końca do tyłu ➂. Reflektorami można błysnąć, na-
wet jeśli nie są włączone.

Przyjazne oświetlenie ( jeśli na wyposażeniu):
Gdy dźwignia zostanie pociągnięta do końca do ty-
łu ➂ po ustawieniu włącznika zapłonu w położeniu
OFF lub LOCK, reflektory włączą się na 30 sekund.
Za każdym pociągnięciem dźwigni do tyłu, do regu-
latora czasowego dodawane jest 30 sekund.

Dźwignię można pociągnąć maksymalnie 4 razy, co
pozwala włączyć reflektory na 2 minuty.

Układ świateł do jazdy dziennej ( jeśli na
wyposażeniu)
Po uruchomieniu silnika światła do jazdy dziennej
zostaną włączone, nawet jeśli przełącznik reflekto-
rów ustawiony jest w pozycji OFF.

Po przestawieniu przełącznika reflektorów do po-
zycji lub , światła do jazdy dziennej wyłą-
czą się.

REGULACJA USTAWIENIA
REFLEKTORÓW( jeśli jest na
wyposażeniu)
Regulacja ręczna

Sterowanie ustawieniem reflektorów działa, gdy
włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON a prze-
łącznik reflektorów ustawiony jest w pozycji ,
co pozwala na przeprowadzenie regulacji osi reflek-
torów odpowiednio do warunków jazdy.

Podczas jazdy bez ciężkiego ładunku/bagażu lub
jazdy po płaskiej drodze wybierz pozycję normalną
<0>.

Jeśli liczba pasażerów i ilość ładunku/bagażu w po-
jeździe zmieni się, oś promienia reflektorów może
stać się wyższa niż normalnie.

Jeśli pojazd jest prowadzony po stromej drodze, re-
flektory mogą świecić bezpośrednio w lusterko
wsteczne i zewnętrzne lusterka wsteczne pojazdu
jadącego z przodu lub przednią szybę pojazdu ja-
dącego z naprzeciwka, co może utrudnić kierow-
com tych pojazdów widoczność.

NIC2914

JVI0477XZ
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Aby właściwie ustawić wysokość promienia reflek-
torów, przekręć odpowiednio przełącznik. Im więk-
sza liczba na przełączniku, tym niższa oś świateł.

Regulacja automatyczna
W pojazdach wyposażonych w automatyczny sys-
tem poziomowania, oś reflektorów jest ustawiana
automatycznie.

SYSTEM OSZCZĘDZANIA
AKUMULATORA ( jeśli na
wyposażeniu)
Jeśli drzwi kierowcy zostaną otwarte, gdy przełącz-
nik reflektorów jest ustawiony w położeniu lub

, a włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC,
OFF lub LOCK, rozlegnie się sygnał przypomnienia o
światłach.

Jeśli włącznik zapłonu zostanie obrócony w położe-
nie OFF lub LOCK, a przełącznik reflektorów znaj-
duje się w pozycji lub , funkcja oszczę-
dzania akumulatora wyłączy światła po określonym
czasie, aby zapobiec jego rozładowaniu.

OSTROŻNIE

Nie zostawiaj włączonych świateł przez dłuższy
czas, gdy nie pracuje silnik, aby zapobiec rozła-
dowaniu się akumulatora.

PRZEŁĄCZNIK KIERUNKOWSKAZU

OSTROŻNIE

Przełącznik kierunkowskazu nie wyłączy się au-
tomatycznie, jeśli kąt obrotu kierownicy nie prze-
kroczy ustalonej wartości. Po skręcie lub zmianie
pasa jazdy, nie zapomnij wyłączyć kierunkowska-
zu.

Kierunkowskaz
Aby włączyć kierunkowskazy, przesuń dźwignię do
góry ➀ lub w dół ➁ do momentu zadziałania me-
chanizmu zapadkowego. Po wykonaniu skrętu kie-
runkowskaz wyłącza się automatycznie.

Sygnalizacja zmiany pasa
Aby zasygnalizować zmianę pasa jazdy, przesuń
dźwignię do góry ➀ lub w dół ➁, aż światło zacznie
migać.

Jeśli dźwignia zostanie zwolniona zaraz po przesta-
wieniu w górę lub w dół, kierunkowskaz mignie 3
razy i wyłączy się.

Aby wyłączyć sygnalizowanie, przesuń dźwignię w
przeciwnym kierunku.

Patrz punkt “Ustawienia” we wcześniejszej części
rozdziałuaby włączyć/ wyłączyć sygnalizację zmia-
ny pasa.

NIC2915
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PRZEDNIE ŚWIATŁA
PRZECIWMGŁOWE ( jeśli na
wyposażeniu)

Przednich świateł przeciwmgielnych można uży-
wać tylko w warunkach bardzo ograniczonej wi-
doczności - generalnie, mniejszej niż 100 m (328
stóp).

Aby włączyć przednie światła przeciwmgłowe, prze-
kręć przełącznik świateł głównych w pozycję <AU-
TO>, lub , a następnie przekręć przełącz-
nik świateł przeciwmgłowych w pozycję .
Zaświecą się przednie światła przeciwmgielne i
lampka kontrolna. Dodatkowe informacje, patrz
“Lampki ostrzegawcze, lampki kontrolne i przypo-
mnienia dźwiękowe” we wcześniejszej części roz-
działu.

Aby wyłączyć przednie światła przeciwmgielne,
przekręć przełącznik świateł przeciwmgielnych na
pozycję <AUTO>. Wyłączą się przednie światła prze-
ciwmgłowe i lampka kontrolna.

UWAGA

Po przestawieniu przełącznika świateł głównych
do pozycji <AUTO> (oraz gdy przednie światła
przecimgielne są włączone), przednie światła
przecimgielne będą się włączać/wyłączać auto-
matycznie razem ze światłami głównymi.

Tylne światło przeciwmgielne
(GDZIE ZAMONTOWANO)
Tylnego światła przeciwmgielnego można używać
tylko w warunkach bardzo ograniczonej widoczno-
ści - generalnie, mniejszej niż 100 m (328 stóp).

Aby włączyć tylne światło przeciwmgłowe, przekręć
przełącznik świateł głównych w pozycję lub

, a następnie przekręć przełącznik świateł prze-
ciwmgłowych w pozycję . Zaświeci się tylne
światło przeciwmgielne i lampka kontrolna. Prze-
łącznik świateł przeciwmgielnych powróci na pozy-
cję . Dodatkowe informacje, patrz “Lampki
ostrzegawcze, lampki kontrolne i przypomnienia
dźwiękowe” we wcześniejszej części rozdziału.

Jeśli przednie światła przeciwmgłowe ( jeśli na wy-
posażeniu) są już włączone, a przełącznik reflekto-
rów znajduje się w pozycji , można włączyć tyl-
ne światło przeciwmgłowe bez uprzedniego prze-
kręcenia przełącznika reflektorów do pozycji
lub <AUTO>.

Aby wyłączyć tylne światło przeciwmgłowe, ponow-
nie przekręć włącznik świateł przeciwmgłowych w
pozycję .

UWAGA

Jeśli przełącznik reflektorów zostanie przekręco-
ny na pozycję <AUTO>, tylne światło przeciw-
mgielne wyłączy się automatycznie.

OSTRZEŻENIE

W niskich temperaturach płyn spryskiwacza mo-
że zamarznąć na szybie, ograniczając widocz-
ność. Przed spryskaniem szyby ogrzej ją przy po-
mocy ciepłego nadmuchu.

OSTROŻNIE

• Nie włączaj jednorazowo spryskiwacza na
dłużej niż 30 sekund.

• Nie używaj tej funkcji, jeśli zbiornik płynu spry-
skiwacza jest pusty.

• Jeśli praca wycieraczki zostania przerwana
wskutek napotkania przeszkody w postaci
śniegu lub lodu, może się ona zatrzymać, aby
zapobiec uszkodzeniu napędzającego ją silni-
ka elektrycznego. W takiej sytuacji obróć prze-
łącznik wycieraczek w położenie OFF, a na-
stępnie usuń śnieg lub lód z ramion wycieracz-
ki i obszaru wokół niej. Po upływie około 1
minuty ponownie włącz przełącznik, aby ją
uruchomić.

SIC3811Z

PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ PRZECIWMGŁOWYCH ( jeśli na wyposażeniu) PRZEŁĄCZNIK WYCIERACZEK I
SPRYSKIWACZA
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PRZEŁĄCZNIK WYCIERACZEK I
SPRYSKIWACZA SZYBY PRZEDNIEJ

Wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej mogą
zostać włączone, jeśli włącznik zapłonu znajdzie się
w pozycji ON.

Tryb pracy wycieraczek
Ustawienie dźwigni w pozycji ➀ włącza przerywa-
ny tryb pracy wycieraczek.

Przerywany tryb pracy wycieraczek można regulo-
wać poprzez przekręcenie pokrętła sterowania na
pozycję (krócej)jA lub (dłużej)jB .

Ustawienie dźwigni w pozycji ➁ włącza tryb wolnej
pracy wycieraczek.

Ustawienie dźwigni w pozycji > ➂ włącza tryb szyb-
kiej pracy wycieraczek.

Aby zatrzymać pracę wycieraczek, przesuń dźwig-
nię w górę do pozycji <OFF>.

Pchnij dźwignię do góry ➃, aby wycieraczki wyko-
nały jeden ruch. Dźwignia automatycznie wraca do
pozycji wyjściowej.

Obsługa spryskiwacza
Pociągnij dźwignię do siebie ➄, aby włączyć spry-
skiwanie szyby. Co każde piąte uruchomienie spry-
skiwacza szyby przedniej, uruchamiany będzie
układ spryskiwania reflektorów ( jeżeli jest zamon-
towany), celem wyczyszczenia reflektorów. Układ
spryskiwania reflektorów uruchamiany jest jedynie,
kiedy włącznik reflektorów jest w położeniu .
Patrz punkt “Zmywanie reflektorów ( jeśli na
wyposażeniu)” w dalszej części rozdziału.

NIC3085

SIC3537Z

Typ A

JVI0853XZ

Typ B

PRZEŁĄCZNIK OGRZEWANIA
SZYBY ( jeśli na wyposażeniu)

2-34 Wskaźniki i przełączniki



Przełącznik ogrzewania tylnej szyby zostaje uru-
chomiony, gdy włącznik zapłonu znajduje się w po-
łożeniu ON.

Ogrzewanie szyby służy do usuwania wilgoci, pary i
szronu z powierzchni tylnej szyby oraz zewnętrz-
nych lusterek wstecznych ( jeśli pojazd jest wyposa-
żony w podgrzewane lusterka) w celu poprawy wi-
doczności do tyłu.

Po naciśnięciu przełącznika ogrzewania szyby jA
lampka kontrolna zapala się i układ ogrzewania tyl-

nej szyby działa przez około 15 minut. Po upłynięciu
ustawionego wcześniej czasu ogrzewanie wyłącza
się automatycznie.

W celu ręcznego wyłączenia ogrzewania tylnej szy-
by, ponownie naciśnij przełącznik.

OSTROŻNIE

• Używając ogrzewania szyby oraz lusterek w
sposób ciągły, zawsze włącz silnik. W przeciw-
nym razie możesz spowodować rozładowanie
akumulatora.

• Podczas mycia wewnętrznej strony szyby za-
chowaj ostrożność, aby nie zadrapać i nie
uszkodzić ścieżek ogrzewania znajdujących
się na szybie.

Aby zmyć reflektory, pociągnij przełącznik spryski-
wacza przedniej szyby do siebie. Przełącznik reflek-
torów musi znajdować się w pozycji , a włącznik
zapłonu w pozycji ON.

UWAGA

Zmywanie reflektorów automatycznie włącza się
raz na pięć włączeń przełącznika wycieraczek i
spryskiwacza szyby przedniej.

PRZEŁĄCZNIK ZMYWANIA
REFLEKTORÓW ( jeśli na
wyposażeniu)

Funkcja zmywania reflektorów działa, gdy przełącz-
nik reflektorów i kierunkowskazów znajduje się w
pozycji a włącznik zapłonu w położeniu ON.

Aby uruchomić funkcję zmywania reflektorów, na-
ciśnij przełącznik zmywania reflektorów, znajdujący
się w lewej dolnej części deski rozdzielczej po stro-
nie kierowcy.

NIC3102

Typ C – modele z kierownicą z lewej strony

JVI1022XZ

Typ C – modele z kierownicą z prawej strony
SIC2255Z

Przełącznik zmywania reflektorów (jeśli na
wyposażeniu)

ZMYWANIE REFLEKTORÓW ( jeśli
na wyposażeniu)
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OSTROŻNIE

• Nie używaj funkcji zmywania reflektorów w
sposób ciągły przez więcej niż 15 sekund.

• Nie używaj funkcji zmywania reflektorów, jeśli
zbiornik płynu spryskiwacza jest pusty lub za-
marznięty.

Patrz punkt “Płyn spryskiwacza” w rozdziale “8. Prze-
glądy i czynności wykonywane samodzielnie”, gdzie
znajdziesz więcej informacji na temat uzupełniania
poziomu płynu spryskiwacza.

Przełącznik sygnału dźwiękowego działa bez
względu na pozycję włącznika zapłonu, z wyjątkiem
sytuacji rozładowania akumulatora.

Gdy naciśniesz i przytrzymasz przełącznik klakso-
nu, usłyszysz sygnał dźwiękowy. Zwolnienie prze-
łącznika klaksonu wyłączy sygnał dźwiękowy.

RĘCZNIE OTWIERANE OKNA ( jeśli na
wyposażeniu)

Boczne okna pojazdu można otworzyć ➀ lub za-
mknąć ➁ przekręcając korbkę, znajdującą się na
każdych drzwiach.

ELEKTRYCZNIE STEROWANE SZYBY
( jeśli jest na wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE

• Przed zamknięciem elektrycznie sterowanych
okien upewnij się, że ręce i inne części ciała
wszystkich pasażerów znajdują się wewnątrz
pojazdu.

• Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub śmierci po-
przez niezamierzone użycie pojazdu i/lub je-
go systemów, nie zostawiaj dzieci, osób, które
wymagają pomocy innych, ani zwierząt bez
opieki w samochodzie. Dodatkowo tempera-
tura wewnątrz zamkniętego pojazdu w ciepły

NIC3084

SIC4435Z

KLAKSON OKNA
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dzień może szybko wzrosnąć do poziomu,
który stwarza znaczne ryzyko obrażeń lub
śmierci u ludzi i zwierząt.

Elektryczne sterowanie szybami działa, gdy włącz-
nik zapłonu znajduje się w położeniu “ON”.

Aby otworzyć okno, naciśnij przełącznik i przytrzy-
maj go.

Aby zamknąć okno, pociągnij przełącznik do góry i
przytrzymaj go.

Główny przełącznik szyb po stronie
kierowcy

Przełącznik po stronie kierowcy będący głównym
przełącznikiem może być używany do sterowania
pracą wszystkich okien w pojeździe.

Blokada szyb pasażerów:
Jeśli przycisk blokady ➀ jest wciśnięty, nie można
otworzyć ani zamknąć szyb pasażerów.

W celu wyłączenia tej funkcji należy ponownie wcis-
nąć przycisk blokady ➀.

Przełącznik szyby elektrycznej po
stronie pasażera

Przełącznik służy do sterowania pracą znajdujące-
go się nad nim okna.

Jeśli przełącznik blokady okien pasażerów znajdu-
jący się po stronie kierowcy jest wciśnięty, okna po
stronie pasażerów nie mogą zostać otwarte lub za-
mknięte za pomocą znajdujących się przy nich prze-
łączników.

Funkcja automatycznego otwierania
lub zamykania

Funkcja automatycznego otwierania lub zamyka-
nia jest dostępna w przypadku przełączników z
oznaczeniem .

Pozwala ona na całkowite otwarcie lub zamknięcie
okna bez potrzeby przytrzymywania przełącznika.

Aby otworzyć okno, naciśnij przełącznik tak, aby za-
trzymał się w drugiej pozycji i zwolnij go. Aby za-
mknąć okno, pociągnij przełącznik do góry tak, aby
zatrzymał się w drugiej pozycji i zwolnij go. Nie ma
potrzeby przytrzymywania przełącznika.

Aby zatrzymać automatyczne otwierania/zamyka-
nie okna, przesuń przełącznik w kierunku przeciw-
nym do ruchu okna.

NIC2132

SIC4523Z NIC2134
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Funkcja automatycznego cofania:

OSTRZEŻENIE

Tuż przed pozycją, w której szyba jest całkowicie
zamknięta, istnieje przestrzeń, w której funkcja
automatycznego cofania nie działa. Przed
zamknięciem okien upewnij się, że ręce i inne czę-
ści ciała wszystkich pasażerów znajdują się we-
wnątrz pojazdu.

Funkcja pozwala na automatyczne wycofanie szy-
by, gdy zostanie wykryty przytrzaśnięty obiekt w
czasie automatycznego zamykania szyby. Jeśli sys-
tem wykryje obiekt przytrzaśnięty przez szybę, zo-
stanie ona natychmiast opuszczona.

W zależności od otoczenia lub warunków na dro-
dze, funkcja automatycznego cofania może zostać
wzbudzona na skutek uderzenia lub obciążenia po-
dobnego do tego, które występuje, kiedy coś zosta-
nie przytrzaśnięte przez szybę.

Jeśli okno nie zamyka się
automatycznie
Jeśli nie działa prawidłowo automatyczna funkcja
(tylko zamykanie) sterowanych elektrycznie okien,
wykonaj opisaną poniżej procedurę w celu inicjali-
zacji systemu elektrycznie sterowanych okien.

1. Silnik musi być uruchomiony.

2. Zamknij drzwi.

3. Otwórz okno do końca za pomocą przełącznika
sterowania szyby.

4. Pociągnij przełącznik i przytrzymaj go, aby za-
mknąć okno. Po zamknięciu okna trzymaj go da-
lej przez kolejne 3 sekundy.

5. Zwolnij przełącznik sterowania szyby. Użyj funk-
cji automatycznego zamykania i otwierania szy-
by, aby potwierdzić ukończenie inicjalizacji.

Jeśli funkcja automatycznego otwierania i zamyka-
nia szyby nie działa prawidłowo po wykonaniu po-
wyższych czynności, oddaj pojazd do kontroli do
autoryzowanego dealera lub profesjonalnej stacji
obsługi.

Gniazdo zasilania służy do zasilania akcesoriów
elektrycznych.

JVI1023XZ

Tablica rozdzielcza (górna część)

NIC3097

Tablica rozdzielcza (dolna część)

GNIAZDA ZASILANIA
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Użyj wycięcia jA pomiędzy pokrywą a schowkiem
konsoli, aby poprowadzić podłączony kabel zasila-
nia przy zamkniętej pokrywie.

OSTRZEŻENIE

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na desce
rozdzielczej. Znajdujące się tam przedmioty mo-
gą stanowić zagrożenie podczas wypadku, gdy
poduszka powietrzna ( jeśli na wyposażeniu)
nagle się napełni.

OSTROŻNIE

• Nie pozostawiaj kabla zasilającego na tablicy
rozdzielczej w miejscu wystawionym na dzia-
łanie promieni słonecznych. Powierzchnia
tablicy rozdzielczej może silnie się nagrzać i
doprowadzić do uszkodzenia kabla zasilają-
cego.

• Nie stawiaj pojemników z płynem w pobliżu
gniazda zasilania. Rozlany płyn może dostać
się do wnętrza gniazda i spowodować uszko-
dzenie.

• Gniazdo i wtyczka mogą być gorące podczas
lub bezpośrednio po ich użyciu.

• To gniazdo zasilania nie jest przeznaczone do
użytku z zapalniczką.

• Nie używaj akcesoriów o łącznym poborze
energii przekraczającym 12 V, 120 W (10 A)

• Nie podłączaj do gniazda więcej niż jednego
urządzenia - dotyczy to także rozdzielaczy.

• Gniazda zasilającego należy używać podczas
pracy silnika, aby zapobiec rozładowaniu się
akumulatora.

• Unikaj korzystania z gniazda, jeśli włączony
jest system klimatyzacji, reflektory lub ogrze-
wanie tylnej szyby ( jeśli na wyposażeniu).

• Wciśnij wtyczkę do oporu. Jeśli wtyczka nie
będzie prawidłowo wpięta, może się prze-
grzać, może też dojść do przepalenia się we-
wnętrznego bezpiecznika temperatury.

• Przed włożeniem lub wyciągnięciem wtyczki,
upewnij się, że urządzenie elektryczne, które-
go używasz, jest WYŁĄCZONE.

• Jeśli gniazdo nie jest wykorzystywane, zatycz-
ka powinna być zamknięta. Nie pozwól, żeby
do gniazda dostała się woda lub inna ciecz.

OSTRZEŻENIE

• Schowków nie należy używać podczas jazdy,
aby cała uwaga kierowcy mogła skupiać się
na prowadzeniu pojazdu.

• Podczas jazdy pokrywy schowków powinny
być zamknięte, aby uniknąć obrażeń podczas
kolizji lub gwałtownego hamowania.

SCHOWEK NA RĘKAWICZKI

Aby otworzyć pokrywę schowka na rękawiczki, po-
ciągnij dźwignię do góry ➀.

Aby ją zamknąć, popchnij ją, aż się zatrzaśnie.

JVI1025XZ

Schowek w konsoli środkowej ( jeśli na wyposażeniu)

JVI1102XZ

SCHOWKI
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SCHOWEK W KONSOLI ŚRODKOWEJ

Aby otworzyć pokrywę konsoli, popchnij do góry
gałkęjA i podnieś pokrywę.

W celu zamknięcia popchnij pokrywę w dół, aż się
zatrzaśnie.

SCHOWEK NA OKULARY
PRZECIWSŁONECZNE

OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy schowek na okulary przeciwsło-
neczne powinien być zamknięty, aby nie zasła-
niać widoku kierowcy i nie doprowadzić w konse-
kwencji do wypadku.

OSTROŻNIE

• Nie używaj tego schowka do przechowywania
czegokolwiek innego niż okulary przeciwsło-
neczne.

• Nie pozostawiaj okularów przeciwsłonecz-
nych w schowku w pojeździe zaparkowanym
na słońcu. Wysoka temperatura może je
uszkodzić.

Aby otworzyć schowek na okulary przeciwsłonecz-
ne, naciśnij go. W schowku można przechowywać
tylko jedną parę okularów.

KIESZENIE BOCZNE W KONSOLI

Aby otworzyć pokrywę konsoli, popchnij do góry
gałkęjA i podnieś pokrywę.

W celu zamknięcia popchnij pokrywę w dół, aż się
zatrzaśnie.

UCHWYTY KUBKÓW ( jeśli na
wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE

Kierowcy nie wolno wyjmować ani wkładać kub-
ków w uchwyty podczas jazdy, ponieważ całą
uwagę musi poświęcić kierowaniu samochodem.

OSTROŻNIE

• Unikaj gwałtownego ruszania z miejsca i ha-
mowania, podczas gdy uchwyt na kubek jest
w użytku, aby nie dopuścić do rozlania zawar-
tości. Jeżeli płyn w kubku jest gorący, może
oparzyć kierowcę lub pasażera.

JVI1026XZ

JVI0619XZ

NIC3099
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• W uchwycie umieszczaj wyłącznie miękkie
kubki. Twarde przedmioty mogą spowodować
obrażenia podczas wypadku.

Konsola środkowa (modele
wyposażone w oddzielne przednie
fotele)

Uchwyt na miękką butelkę

Elastyczne uchwyty na butelki foteli przednich i tyl-
nych ( jeśli na wyposażeniu) znajdują się na
drzwiach.

OSTROŻNIE

• Nie używaj uchwytu na butelkę dla innych
przedmiotów, które w czasie gwałtownego
hamowania lub wypadku mogłyby rozlecieć
się po samochodzie i zranić ludzi.

• Nie używaj uchwytu na butelkę dla otwartych
pojemników z płynami.

RELINGI DACHOWE ( jeśli na
wyposażeniu)

Nie należy układać ładunku bezpośrednio na bocz-
nych relingach dachowych. Przed ułożeniem ładun-
ku/bagażu należy na relingach dachowych pojaz-
du zamontować belki poprzeczne.

Maksymalne obciążenie bocznych relingów dacho-
wych wynosi 100 kg (221 lb) przy równomiernym
rozłożeniu ciężaru, nie może jednak przekraczać
maksymalnego obciążenia belek poprzecznych.

OSTRZEŻENIE

• Przed ułożeniem jakiegokolwiek ładunku na-
leży na relingach dachowych pojazdu zawsze

montować belki poprzeczne. Ułożenie ładun-
ku bezpośrednio na bocznych relingach da-
chowych lub na dachu pojazdu może spowo-
dować uszkodzenie pojazdu.

• Prowadź pojazd nadzwyczaj ostrożnie, jeśli je-
go obciążenie jest bliskie maksymalnej
dopuszczalnej wartości, szczególnie gdy
znaczna część ładunku jest przewożona na
bagażniku dachowym.

• Przeciążanie bagażnika dachowego może ne-
gatywnie wpłynąć na stabilność pojazdu i je-
go sterowność przy wykonywaniu gwałtow-
nych lub niespodziewanych manewrów.

• Zawsze równomiernie rozkładaj ciężar na ba-
gażniku dachowym.

• Nigdy nie przekraczaj maksymalnej wartości
obciążenia bagażnika dachowego.

• Prawidłowo zabezpiecz przewożony ładunek
przy pomocy lin lub pasów tak, aby zapobiec
jego przesuwaniu się lub przemieszczaniu.
Podczas gwałtownego hamowania lub kolizji,
niezabezpieczony ładunek może spowodo-
wać obrażenia pasażerów.

OSTROŻNIE

Zachowaj ostrożność podczas umieszczania
bądź zdejmowania ładunku z bagażnika dacho-
wego. Jeśli nie jesteś w stanie swobodnie umieś-
cić lub zdjąć ładunku z bagażnika stojąc na ziemi,
użyj drabiny lub stołka.

NIC3100

JVI1241XZ

Przykład

JVI1103XZ
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SCHOWEK NA KARTĘ ( jeśli na
wyposażeniu)

Wsuń kartę do schowkajA .

1. Aby przysłonić światło padające od przodu po-
jazdu, opuść osłonę ➀.

2. Aby przysłonić światło padające z boku pojazdu,
wyjmij osłonę z wewnętrznego zaczepu i odchyl
ją na bok ➁.

OSTRZEŻENIE

• W chwili wypadku możesz zostać wyrzucony z
pojazdu siłą uderzenia przez otwarte okno da-
chowe. Osoby dorosłe powinny mieć zawsze
zapięte pasy bezpieczeństwa. W przypadku
dzieci należy stosować pasy bezpieczeństwa
lub korzystać z odpowiednich fotelików.

• Nigdy nie pozwalaj pasażerom na wstawanie
lub wystawianie jakiejkolwiek części ciała
przez otwór okna dachowego w trakcie poru-
szania się pojazdu lub w czasie zamykania ok-
na dachowego.

OSTROŻNIE

• Przed otwarciem okna dachowego usuń z je-
go powierzchni krople wody, śnieg, lód i pia-
sek.

• Nie kładź na oknie ani w jego pobliżu ciężkich
przedmiotów.

AUTOMATYCZNE OKNO DACHOWE

➀ ZAMKNIĘCIE/UCHYLENIE

JVI1240XZ

SIC2872

NIC2733

OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE OKNO DACHOWE ( jeśli na
wyposażeniu)
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➁ OTWARCIE/DOMKNIĘCIE

Okno dachowe działa, gdy włącznik zapłonu jest
ustawiony w położeniu ON.

Osłona przeciwsłoneczna
Aby otworzyć lub zamknąć osłonę przeciwsłonecz-
ną, przesuń ją ręcznie.

Osłona otworzy się automatycznie w chwili otwar-
cia okna dachowego. Osłonę należy zamykać ręcz-
nie, przesuwając ją.

Okno dachowe
Odsuwanie:
Aby do końca otworzyć lub zamknąć okno dacho-
we, wciśnij przełącznik w położenie OTWARCIA ➁
lub ZAMKNIĘCIA ➀ i od razu zwolnij - nie ma potrze-
by przytrzymywania przełącznika. Okno automa-
tycznie otworzy się lub zamknie do końca. Aby za-
trzymać ruch okna, ponownie wciśnij przycisk prze-
łącznika okna dachowego.

Uchylanie:
Aby uchylić okno dachowe, najpierw zamknij je, a
następnie wciśnij przełącznik w położenie UCHYLA-
NIA ➀ i zwolnij - nie ma potrzeby przytrzymywania
go. Aby domknąć uchylone okno dachowe, wciśnij
przełącznik w położenie ZAMKNIĘCIA ➁.

Funkcja automatycznego cofania

OSTRZEŻENIE

Tuż przed pozycją, w której szyba jest całkowicie
zamknięta, istnieje przestrzeń, w której funkcja
automatycznego cofania nie działa. Przed
zamknięciem okna dachowego upewnij się, że rę-
ce i inne części ciała wszystkich pasażerów znaj-
dują się wewnątrz pojazdu.

Funkcja pozwala na automatyczne wycofanie szy-
by, gdy zostanie wykryty obiekt przytrzaśnięty w
czasie zamykania okna dachowego. Jeśli system
wykryje obiekt przytrzaśnięty przez szybę, zostanie
ona natychmiast otwarta.

Jeśli okno dachowe nie może zostać automatycz-
nie zamknięte, ponieważ wskutek usterki urucha-
mia się funkcja automatycznego cofania szyby,
wciśnij przełącznik okna dachowego w położenie
ZAMKNIĘCIA ➀ i przytrzymaj.

W zależności od otoczenia lub warunków na dro-
dze, funkcja automatycznego cofania szyby może
zostać wzbudzona na skutek uderzenia lub obcią-
żenia, podobnego do tego, które występuje jeśli coś
zostanie przytrzaśnięte przez okno dachowe.

Gdy okno dachowe nie działa
Jeśli okno dachowe nie działa prawidłowo, wykonaj
następujące czynności w celu inicjalizacji układu
sterowania oknem dachowym.

1. Jeśli okno dachowe jest otwarte, zamknij je, kilka-
krotnie wciskając przełącznik okna dachowego
w położenie zamknięcia ➀, a następnie uchyl je.

2. Wciśnij przełącznik w położenie zamknięcia i
przytrzymaj ➀.

3. Zwolnij przełącznik, gdy okno dachowe zacznie
się poruszać lekko do góry i w dół.

4. Wciśnij przełącznik w położenie otwarcia i przy-
trzymaj ➁, aby całkowicie opuścić okno dacho-
we.

5. Sprawdź, czy przełącznik okna dachowego nor-
malnie działa.

Jeśli przełącznik okna dachowego nie działa pra-
widłowo po wykonaniu powyższych czynności, od-
daj pojazd do kontroli do autoryzowanego dealera
lub profesjonalnej stacji obsługi.
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OSTROŻNIE

• Wyłącz światła, gdy wysiadasz z pojazdu.

• Nie używaj świateł przez dłuższy czas, jeśli sil-
nik nie pracuje. Może to doprowadzić do roz-
ładowania akumulatora.

PRZEŁĄCZNIK OŚWIETLENIA
WEWNĘTRZNEGO ( jeśli na
wyposażeniu)

➀ Oświetlenie wewnętrzne można włączyć
niezależnie od tego, czy drzwi są otwarte czy
zamknięte. Oświetlenie wyłączy się po
pewnym czasie, o ile włącznik zapłonu nie
znajduje się w pozycji ON przy otwartych
drzwiach.

➁ Oświetlenie wewnętrzne można ustawić tak,
aby włączało się wraz z otwarciem drzwi. Aby
wyłączyć oświetlenie wewnętrzne przy
otwartych drzwiach, naciśnij przełącznik –
oświetlenie wewnętrzne nie będzie się
włączało niezależnie od tego, czy drzwi są
otwarte czy zamknięte. Oświetlenie wyłącza

się po ustawieniu włącznika zapłonu w
położeniu ON lub po zamknięciu i
zablokowaniu drzwi kierowcy. Oświetlenie
wyłącza się też po pewnym czasie, gdy drzwi
pozostają otwarte.

OŚWIETLENIE KONSOLI ( jeśli na
wyposażeniu)

Oświetlenie konsoli włączy się za każdym razem,
gdy zaświecą się światła obrysowe lub reflektory.

LAMPKI PUNKTOWE

Naciśnij przycisk, aby włączyć lampki do mapy. Aby
je wyłączyć, ponownie naciśnij przycisk.

PRZEŁĄCZNIK LAMPEK
PUNKTOWYCH ( jeśli na
wyposażeniu)

Przełącznik sterujący lampek punktowych ma trzy
pozycje: ON ➀, OFF ➁ i środkową.

JVI1037XZ

JVI1038XZ

JVI1039XZ

SIC4573Z

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE
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Pozycja ON
Gdy przełącznik jest w pozycji ON ➀, zapalają się
lampki do mapy.

Pozycja OFF
Gdy przełącznik znajduje się w pozycji OFF ➁, lamp-
ki punktowe nie zapalą się bez względu na inne wa-
runki.

Pozycja środkowa
Gdy przełącznik jest ustawiony w pozycji środko-
wej, lampki punktowe zapalają się w następujących
sytuacjach:

• kluczyk zostanie wyjęty z włącznika zapłonu

– pozostaną włączone przez pewien czas.

• drzwi zostaną odblokowane poprzez naciśnię-
cie przycisku ODBLOKOWANIA (modele z
systemem bezkluczykowego otwierania pojaz-
du) przy przełączniku zapłonu w położeniu LOCK

– pozostaną włączone przez pewien czas.

• gdy zostaną otwarte drzwi

– pozostają zapalone do momentu, gdy drzwi
zostaną zamknięte. Po zamknięciu drzwi
lampki zgasną.

OŚWIETLENIE WNĘTRZA (gdzie
zamontowano)

Przełącznik oświetlenia wnętrza pojazdu może być
ustawiony w jednej z trzech pozycji.

Gdy przełącznik znajduje się w pozycji ON➁, oświet-
lenie wnętrza pojazdu jest włączone.

Gdy przełącznik znajduje się w pozycji <$> (drzwi)
➀, oświetlenie wnętrza włącza się po otwarciu
drzwi.

Włącznik czasowy pozostawi włączone oświetlenie
wnętrza na pewien czas w następujących sytua-
cjach:

• Gdy kluczyk zostanie wyjęty z włącznika zapło-
nu, a wszystkie drzwi są zamknięte (modele bez
pilota zdalnego sterowania).

• Przełącznik zapłonu zostanie umieszczony w
położeniu OFF przy zamkniętych wszystkich
drzwiach (modele z pilotem zdalnego sterowa-
nia).

• Gdy we włączniku zapłonu nie ma kluczyka, a
drzwi kierowcy zostaną odblokowane (modele
bez pilota zdalnego sterowania).

• Gdy włącznik zapłonu znajduje się w położeniu
LOCK, a drzwi kierowcy zostaną odblokowane
(modele z pilotem zdalnego sterowania).

• Gdy drzwi zostaną odblokowane przyciskiem
ODBLOKOWANIA (modele z systemem bez-
kluczykowego otwierania pojazdu).

• Gdy we włączniku zapłonu nie ma kluczyka, a
wszystkie drzwi zostaną zamknięte (modele bez
pilota zdalnego sterowania).

Włącznik czasowy oświetlenia wewnętrznego wy-
łącza się, gdy:

• Drzwi kierowcy są zablokowane.

• Włącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozycji
ON.

Jeśli przełącznik znajduje się w pozycji OFF ➂,
oświetlenie wnętrza nie włącza się w ogóle.

SIC2489Z
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ŚWIATŁA PASAŻERÓW Z TYŁU ( jeśli
na wyposażeniu)

Aby włączyć światła pasażerów z tyłu, naciśnij prze-
łącznik. Aby je wyłączyć, ponownie naciśnij prze-
łącznik.

LAMPKA LUSTERKA PASAŻERA ( jeśli
na wyposażeniu)

Aby otworzyć lusterko pasażera, pociągnij w dół
osłonę przeciwsłoneczną i odsuń pokrywę lusterka.

Lampka lusterka pasażera świeci, gdy jest odsunię-
ta pokrywa tego lusterka. Gdy pokrywa zostanie za-
sunięta, lampka wyłączy się.

SYSTEM OSZCZĘDZANIA
AKUMULATORA
Oświetlenie wyłączy się po pewnym czasie, aby za-
pobiec rozładowaniu akumulatora.

SIC3250Z

SIC3869Z
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Wraz z kluczykiem jest dostarczana płytka z jego
numerem. Zapisz numer kluczyka znajdujący się na
płytce/metalowej przywieszce i przechowuj ją w
bezpiecznym miejscu (np. w portfelu), a NIE W PO-
JEŹDZIE. Firma RENAULT nie prowadzi rejestru nu-
merów kluczyków, dlatego bardzo ważne jest, abyś
zachował swój numer w bezpiecznym miejscu.

Podanie numeru kluczyka jest niezbędne tylko wte-
dy, gdy wszystkie kluczyki zostaną zgubione i bra-
kuje wzoru, według którego można wykonać dupli-
kat. Na podstawie posiadanego kluczyka można
wykonać jego duplikat u autoryzowanego dealera
lub w profesjonalnej stacji obsługi.

KLUCZYK ( jeśli na wyposażeniu)

1. Kluczyk główny (ze zintegrowanym pilotem)
(2)

2. Płytka z numerem kluczyka (1)

W jednym pojeździe można zarejestrować i używać
do 5 kluczyków głównych ze zintegrowanym pilo-
tem.

KLUCZYK SYSTEMU
ZAPOBIEGAJĄCEGO KRADZIEŻY
(ATS*) ( jeśli na wyposażeniu)

1. Kluczyk ATS (zalewany tworzywem) (2)

2. Płytka z numerem kluczyka (1)

1. Kluczyk ATS (ze zintegrowanym pilotem) (2)

2. Płytka z numerem kluczyka (1)

Pojazd można uruchomić wyłącznie za pomocą klu-
czyków ATS, które zostały zarejestrowane w ele-

mentach systemu ATS. W jednym pojeździe można
zarejestrować i korzystać z 5 kluczyków ATS. Nowe
kluczyki muszą zostać zarejestrowane przez auto-
ryzowanego dealera lub profesjonalną stację obsłu-
gi przed ich pierwszym użyciem w systemie ATS
Twojego samochodu. Proces rejestracji nowych klu-
czyków wymaga całkowitego wykasowania pamię-
ci podzespołów systemu ATS. Z tego względu upew-
nij się, że przekazałeś wszystkie posiadane kluczyki
ATS autoryzowanemu dealerowi lub personelowi
profesjonalnej stacji obsługi.

OSTROŻNIE

Z uwagi na fakt, że kluczyk z systemem ATS za-
wiera przekaźnik elektryczny, nie wolno dopuścić
do jego kontaktu ze zwykłą ani słoną wodą. Może
to niekorzystnie wpłynąć na działanie systemu.

*: Immobilizer

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
( jeśli na wyposażeniu)

1. Pilot zdalnego sterowania (2)

JVP0324XZ

JVP0085XZ

JVP0324XZ

SPA2502Z
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2. Kluczyk mechaniczny (w pilocie zdalnego
sterowania) (2)

3. Płytka z numerem kluczyka (1)

OSTRZEŻENIE

• Pilot zdalnego sterowania emituje fale radio-
we, które mogą mieć negatywny wpływ na
elektryczne urządzenia medyczne.

• Jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca, po-
winieneś skontaktować się z jego producen-
tem, aby uzyskać informacje na temat jego re-
akcji na sygnały emitowane przez pilota zdal-
nego sterowania.

Z pojazdu można korzystać tylko używając pilotów
zdalnego sterowania, które są zarejestrowane w
podzespołach systemu pilota zdalnego sterowania
oraz podzespołach systemu zapobiegającego kra-
dzieży firmy (ATS*). Do jednego pojazdu mogą być
przypisane 4 piloty zdalnego sterowania. Przed
pierwszym użyciem nowe piloty muszą zostać za-
rejestrowane w podzespołach systemu pilota zdal-
nego sterowania oraz podzespołach systemu za-
pobiegającego kradzieży (ATS) u autoryzowanego
dealera lub w profesjonalnej stacji obsługi. Ponie-
waż proces rejestracji nowego pilota zdalnego ste-
rowania wymaga usunięcia całej zawartości pamię-
ci podzespołów systemu, pamiętaj, aby zabrać ze
sobą wszystkie piloty, jakie posiadasz, do autoryzo-
wanego dealera lub profesjonalnej stacji obsługi.

*: Immobilizer

OSTROŻNIE

• Upewnij się, że masz przy sobie pilota zdal-
nego sterowania. Gdy wysiadasz, nie pozosta-
wiaj go wewnątrz pojazdu.

• Upewnij się, że podczas jazdy masz go przy
sobie. Pilot zdalnego sterowania jest precyzyj-
nym urządzeniem, posiadającym wbudowany
nadajnik. Aby uniknąć uszkodzenia go, prze-
strzegaj poniższych zaleceń.

– Pilot zdalnego sterowania jest wodood-
porny, jednak zmoczenie go może spowo-
dować jego uszkodzenie. Jeśli zamoknie,
natychmiast wytrzyj go do sucha.

– Nie zginaj go, nie upuszczaj ani nie uderzaj
nim o inne przedmioty.

– Bateria pilota zdalnego sterowania może
nie działać prawidłowo, jeśli temperatura
zewnętrzna jest niższa niż −10°C (14°F).

– Nie umieszczaj pilota zdalnego sterowania
na dłuższy czas w miejscach, w których
temperatura przekracza 60°C (140°F).

– Nie wykonuj przeróbek ani modyfikacji pi-
lota zdalnego sterowania.

– Nie używaj breloków na klucze wykona-
nych z magnesu.

– Nie umieszczaj pilota zdalnego sterowania
w pobliżu urządzeń generujących pole
magnetyczne, takich jak telewizor, sprzęt
audio czy komputery.

– Nie dopuszczaj do zetknięcia się pilota
zdalnego sterowania z wodą zwykłą ani
słoną i nie wrzucaj go do pralki. Może to
niekorzystnie wpłynąć na działanie syste-
mu.

• Jeśli pilot zdalnego sterowania zostanie zgu-
biony lub ukradziony, firma RENAULT zaleca
wykasowanie jego kodu ID. Zapobiegnie to ot-

warciu pojazdu przez niepowołane osoby. W
celu zasięgnięcia informacji na temat proce-
dury wykasowania skontaktuj się z autoryzo-
wanym dealerem lub profesjonalną stacją ob-
sługi.

Kluczyk mechaniczny

Aby wyjąć kluczyk mechaniczny, zwolnij przycisk
blokady z tyłu pilota zdalnego sterowania.

Aby zainstalować mechaniczny kluczyk, mocno
włóż go do pilota zdalnego sterowania, aż przycisk
blokady powróci do pozycji wyjściowej.

Używaj kluczyka mechanicznego do blokowania i
odblokowywania drzwi oraz klapy tylnej ( jeśli na
wyposażeniu). (Patrz: “Drzwi” w dalszej części roz-
działu oraz “Pokrywa bagażnika” w dalszej części
rozdziału).

SPA2033Z

Kontrola i regulacja przed jazdą 3-3



OSTRZEŻENIE

• Aby uniknąć uderzenia przez inny pojazd,
przed otworzeniem drzwi zawsze dobrze się
rozejrzyj.

• Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub śmierci po-
przez niezamierzone użycie pojazdu i/lub je-
go systemów, nie zostawiaj dzieci, osób, które
wymagają pomocy innych, ani zwierząt bez
opieki w samochodzie. Dodatkowo tempera-
tura wewnątrz zamkniętego pojazdu w ciepły
dzień może szybko wzrosnąć do poziomu,
który stwarza znaczne ryzyko obrażeń lub
śmierci u ludzi i zwierząt.

ZAMYKANIE KLUCZYKIEM

Aby zablokować drzwi, włóż kluczyk mechaniczny
do cylindra zamka i przekręć go w stronę przodu
pojazdu ➀.

Aby odblokować drzwi, przekręć kluczyk w stronę
tyłu pojazdu ➁.

OTWIERANIE ZA POMOCĄ
WEWNĘTRZNEGO UCHWYTU DRZWI

Aby odblokować i otworzyć drzwi, pociągnij we-
wnętrzny uchwyt drzwi według rysunku.

Modele z systemem Super Lock:

Drzwi nie można otworzyć przy pomocy wewnętrz-
nego uchwytu drzwi, gdy działa system Super Lock.

BLOKOWANIE DRZWI PRZY POMOCY
PRZEŁĄCZNIKA CENTRALNEGO
ZAMKA

Naciśnięcie przełącznika centralnego zamka (znaj-
dującego się na drzwiach kierowcy) powoduje za-
blokowanie lub odblokowanie wszystkich drzwi.

Aby zablokować drzwi, wciśnij przycisk centralnego
zamka w pozycję blokady ➀ przy otwartych

SPA2588Z

SPA2791Z

SPA2803Z

SPA2390Z

DRZWI
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drzwiach kierowcy a następnie zamknij drzwi.
Wszystkie drzwi zostaną zablokowane.

OSTROŻNIE

• Podczas zamykania drzwi przy użyciu przyci-
sku centralnego zamka pamiętaj, aby nie zo-
stawić inteligentnego kluczyka wewnątrz po-
jazdu.

• Jeśli pilot zdalnego sterowania ( jeśli na wypo-
sażeniu) pozostanie wewnątrz pojazdu i przy
wysiadaniu z pojazdu spróbujesz zablokować
drzwi przy użyciu przełącznika centralnego
zamka, po zamknięciu drzwi wszystkie drzwi
automatycznie odblokują się.

Aby odblokować drzwi, wciśnij przycisk centralne-
go zamka w pozycję odblokowania ➁.

TYLNE DRZWI (modele King Cab)

1. Otwórz drzwi kierowcy lub drzwi pasażera.

2. Od wewnątrz pociągnij za klamkę drzwi jA w
stronę przodu pojazdu.

3. Otwórz drzwi do żądanego położenia.

BLOKADA ZAMKÓW TYLNYCH
DRZWI Z ZABEZPIECZENIEM PRZED
DZIEĆMI (modele Double Cab)

Blokada zamków tylnych drzwi z zabezpieczeniem
przed dziećmi pomaga zapobiec przypadkowemu
otworzeniu tylnych drzwi, szczególnie, gdy w pojeź-
dzie znajdują się małe dzieci.

Gdy dźwignie znajdują się w pozycji ➀ blokady, uru-
chamia się blokada zamków tylnych drzwi z zabez-
pieczeniem przed dziećmi i tylne drzwi można ot-
worzyć jedynie przy pomocy zewnętrznych uchwy-
tów.

Aby wyłączyć blokadę, przesuń dźwignie do pozycji
odblokowania ➁.

JVP0322XZ
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System bezkluczykowego otwierania pojazdu ste-
ruje zamkami wszystkich drzwi za pomocą zinte-
growanego pilota. Zintegrowany pilot działa w od-
ległości około 1 m (3,3 ft) od pojazdu. Zasięg działa-
nia pilota zależy od otoczenia pojazdu.

Do jednego pojazdu można przypisać aż 5 zinte-
growanych pilotów. Aby uzyskać informacje na te-
mat kupna i korzystania z dodatkowych pilotów,
skontaktuj się z autoryzowanym dealerem lub pro-
fesjonalną stacją obsługi.

Zintegrowany pilot nie będzie działał w następują-
cych warunkach:

• Jeśli odległość pomiędzy pilotem a pojazdem
przekracza około 1 m (3,3 ft).

• Jeżeli bateria zintegrowanego pilota jest rozła-
dowana.

• Jeżeli kluczyk znajduje się w stacyjce zapłono-
wej.

OSTROŻNIE

• Zamykając drzwi zintegrowanym pilotem, nie
zostawiaj go wewnątrz pojazdu.

• Nie dopuść, aby zintegrowany pilot zetknął się
z wodą. Wewnątrz pilota znajdują się elemen-
ty elektryczne. Może to niekorzystnie wpłynąć
na działanie systemu.

• Nie upuszczaj zintegrowanego pilota.

• Nie uderzaj gwałtownie pilotem w inny przed-
miot.

• Nie pozostawiaj zintegrowanego pilota na
dłuższy okres czasu w miejscu, gdzie tempe-
ratura przekracza 60°C (140°F).

W przypadku zagubienia lub kradzieży zintegrowa-
nego pilota firma RENAULT zaleca wykasowanie ko-
du identyfikacyjnego (ID) tego pilota z pojazdu. Mo-
że to zapobiec nieuprawnionemu użyciu zintegro-
wanego pilota w celu uruchomienia pojazdu. W celu
zasięgnięcia informacji na temat procedury wyka-
sowania skontaktuj się z autoryzowanym dealerem
lub profesjonalną stacją obsługi.

Aby uzyskać informacje na temat wymiany baterii,
patrz: “Wymiana baterii pilota” w rozdziale “8. Prze-
glądy i czynności wykonywane samodzielnie”.

UŻYCIE ZDALNEGO PILOTA DO
WEJŚCIA DO POJAZDU BEZ
KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA
KLUCZYKA

OSTRZEŻENIE

W przypadku pojazdów wyposażonych w system
Super Lock, niezachowanie wymienionych poni-
żej środków ostrożności może prowadzić do nie-
bezpiecznych sytuacji. Dopilnuj, aby aktywacja
systemu Super Lock była zawsze przeprowadza-
na w sposób bezpieczny.

• Nigdy nie zamykaj pojazdu, w którym znajdu-
ją się ludzie, przy pomocy pilota. W ten sposób
uwięzisz osoby znajdujące się wewnątrz po-
jazdu, ponieważ system Super Lock uniemoż-
liwia otworzenie drzwi od środka.

• Używaj przycisku blokowania na zintegrowa-
nym pilocie tylko wtedy, gdy dobrze widzisz
pojazd. Służy to zapobieżeniu sytuacji, w któ-
rej po aktywacji systemu Super Lock w pojeź-
dzie uwięzieni zostaną pasażerowie.

➀ Przycisk blokowania

➁ Przycisk odblokowania

➂ Lampka kontrolna baterii

Blokowanie drzwi
1. Wyjmij kluczyk zapłonowy ze stacyjki.

2. Zamknij wszystkie drzwi.

3. Naciśnij przycisk LOCK ➀ na zintegrowa-
nym pilocie.

4. Wszystkie drzwi oraz pokrywa wlewu AdBlue®
zostaną zablokowane.

5. Pociągnij za klamki drzwi aby upewnić się, że
drzwi są dobrze zamknięte.

OSTROŻNIE

Po zablokowaniu drzwi zintegrowanym pilotem
upewnij się, czy drzwi zostały prawidłowo zablo-
kowane, pociągając za klamki.

JVP0222XZ

SYSTEM BEZKLUCZYKOWEGO OTWIERANIA POJAZDU ( jeśli na
wyposażeniu)
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Odblokowywanie drzwi
1. Naciśnij przycisk UNLOCK ➁ na zintegrowa-

nym pilocie.

2. Wszystkie drzwi oraz pokrywa wlewu AdBlue®
zostaną odblokowane.

Wszystkie drzwi zostaną zablokowane automa-
tycznie, jeżeli w ciągu 30 sekund od naciśnięcia
przycisku UNLOCK ➁ nie zostanie wykonana
żadna z poniższych czynności.

• Otwarcie którychkolwiek drzwi.

• Włożenie kluczyka do włącznika zapłonu.

Lampka kontrolna baterii
Lampka kontrolna baterii ➂ zapala się przy naciś-
nięciu każdego przycisku. Jeśli lampka nie zapala
się, oznacza to, że bateria jest słaba lub konieczna
jest jej wymiana. Aby uzyskać informacje na temat
wymiany baterii, patrz: “Wymiana baterii pilota” w
rozdziale “8. Przeglądy i czynności wykonywane sa-
modzielnie”.

Działanie świateł awaryjnych
Zablokowanie lub odblokowanie drzwi jest potwier-
dzane światłami awaryjnymi.

• Zablokowanie: Światła awaryjne zamigają jed-
nokrotnie.

• Odblokowanie: Światła awaryjne zamigają dwu-
krotnie.

OSTRZEŻENIE

• Fale radiowe mogą mieć negatywny wpływ na
elektroniczne urządzenia medyczne. Osoby
korzystające z rozrusznika serca powinny
przed użyciem inteligentnego kluczyka skon-
taktować się z producentem rozrusznika w ce-
lu zasięgnięcia informacji o możliwych zakłó-
ceniach.

• Pilot zdalnego sterowania emituje fale radio-
we, gdy naciskane są przyciski. Fale radiowe
mogą mieć negatywny wpływ na systemy na-
wigacji lotniczej i telekomunikacji. Nie używaj
pilota zdalnego sterowania na pokładzie sa-
molotu. Przed oddaniem bagażu na lotnisku
upewnij się, że przyciski są odpowiednio za-
bezpieczone przed przypadkowym naciśnię-
ciem.

Dzięki systemowi pilota zdalnego sterowania moż-
na blokować i odblokowywać wszystkie drzwi za
pomocą funkcji zintegrowanego pilota lub poprzez
naciśnięcie przycisku żądania w pojeździe, bez ko-
nieczności wyjmowania pilota z kieszeni lub toreb-
ki. Miejsce oraz/lub warunki użycia mogą wpłynąć
na działanie systemu pilota zdalnego sterowania.

Przeczytaj poniższe informacje przed użyciem sys-
temu pilota zdalnego sterowania.

OSTROŻNIE

• Gdy używasz samochodu, zawsze miej pilota
zdalnego sterowania przy sobie.

• Nigdy nie pozostawiaj pilota zdalnego stero-
wania w pojeździe, wysiadając z niego.

Pilot zdalnego sterowania jest w ciągłej łączności z
pojazdem, ponieważ odbiera on fale radiowe. Sys-

tem pilota zdalnego sterowania przesyła słabe fale
radiowe. Miejsce, w którym używa się systemu pilo-
ta zdalnego sterowania może zakłócać działanie
systemu w następujących okolicznościach.

• Gdy kluczyk używany jest w pobliżu miejsca,
gdzie przesyłane są silne fale radiowe, np.: wieży
telewizyjnej, elektrowni lub stacji nadawczej.

• Gdy w pobliżu znajduje się sprzęt bezprzewo-
dowy, np.: telefon komórkowy, aparat nadaw-
czo-odbiorczy lub radio CB.

• Gdy pilot zdalnego sterowania jest w kontakcie
lub jest zakryty przez materiały metaliczne.

• Gdy jakikolwiek rodzaj pilota wykorzystującego
fale radiowe jest używany w pobliżu.

• Gdy pilota zdalnego sterowania umieści się w
pobliżu urządzenia elektronicznego, np. kompu-
tera osobistego.

W takich przypadkach popraw warunki użycia pilo-
ta zdalnego sterowania lub użyj kluczyka mecha-
nicznego.

Pomimo, że trwałość baterii różni się w zależności
od warunków użytkowania, przeciętna żywotność
baterii to około 2 lat. Jeśli bateria się wyczerpie, wy-
mień ją na nową.

Aby uzyskać informacje na temat wymiany baterii,
patrz: “Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania”
w rozdziale “8. Przeglądy i czynności wykonywane
samodzielnie”.

Ponieważ pilot zdalnego sterowania w sposób cią-
gły odbiera fale radiowe, jeśli zostawi się go w pobli-
żu sprzętu przesyłającego silne fale radiowe, np. te-
lewizora lub komputera, żywotność baterii może się
zmniejszyć.

SYSTEM PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA ( jeśli na wyposażeniu)
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Ponieważ kierownica blokowana jest elektronicznie,
jej odblokowanie, gdy włącznik zapłonu znajduje się
w pozycji LOCK (blokada) jest niemożliwe w przy-
padku całkowitego rozładowania akumulatora po-
jazdu. Dopilnuj, aby akumulator pojazdu nigdy nie
był całkowicie rozładowany.

Do jednego pojazdu mogą być przypisane 4 piloty
zdalnego sterowania. Aby uzyskać informacje na
temat kupna i korzystania z dodatkowych pilotów,
skontaktuj się z autoryzowanym dealerem lub pro-
fesjonalną stacją obsługi.

OSTROŻNIE

• Zapobiegaj kontaktowi pilota zdalnego stero-
wania zawierającego elektryczne części z wo-
dą/słoną wodą. Może to niekorzystnie wpły-
nąć na działanie systemu.

• Nie upuszczaj pilota zdalnego sterowania.

• Nie uderzaj gwałtownie pilotem w inny przed-
miot.

• Nie wykonuj przeróbek ani modyfikacji pilota
zdalnego sterowania.

• Zamoczenie może uszkodzić pilota zdalnego
sterowania. Jeśli zamoknie, natychmiast wy-
trzyj go do sucha.

• Bateria pilota zdalnego sterowania może nie
działać prawidłowo, jeśli temperatura ze-
wnętrzna jest niższa niż −10°C (14°F).

• Nie umieszczaj pilota zdalnego sterowania na
dłuższy czas w miejscu, w których tempera-
tura przekracza 60°C (140°F).

• Nie przypinaj pilota zdalnego sterowania do
breloczka z przymocowanym magnesem.

• Nie umieszczaj pilota zdalnego sterowania w
pobliżu urządzeń generujących pole magne-
tyczne, takich jak telewizor, sprzęt audio czy
komputery.

Jeśli pilot zdalnego sterowania zostanie zgubiony
lub ukradziony, firma RENAULT zaleca wykasowanie
jego kodu ID z pojazdu. Może to zapobiec nieupraw-
nionemu użyciu pilota zdalnego sterowania w celu
uruchomienia pojazdu.W celu zasięgnięcia informa-
cji na temat procedury wykasowania skontaktuj się
z autoryzowanym dealerem lub profesjonalną sta-
cją obsługi.

Pilota zdalnego sterowania można dezaktywować.
Aby uzyskać informacje na temat dezaktywacji pi-
lota zdalnego sterowania, skontaktuj się z autory-
zowanym dealerem lub z profesjonalną stacją ob-
sługi.

ZASIĘG DZIAŁANIA PILOTA
ZDALNEGO STEROWANIA

Z pilota zdalnego sterowania można korzystać tyl-
ko wtedy, gdy znajduje się on w określonym zasięgu
działania w stosunku do przełącznika odbierające-
go sygnał ➀.

Gdy bateria pilota zdalnego sterowania jest wyczer-
pana lub gdy w pobliżu występują silne fale radio-
we, zasięg pilota zmniejsza się i może on nie działać
prawidłowo.

Zasięg działania wynosi do 80 cm (31,50 in) od każ-
dego przełącznika odbierającego sygnał ➀.

Przełączniki odbierające sygnał mogą nie zadziałać,
jeśli pilot zdalnego sterowania znajduje się zbyt bli-
sko szyby lub klamki drzwi.

Gdy pilot zdalnego sterowania znajduje się w zasię-
gu działania systemu, dowolna osoba - nawet nie-
mająca przy sobie pilota - może nacisnąć przełącz-
nik odbierający sygnał systemu, aby zablokować/
odblokować drzwi.

JVP0312XZ

3-8 Kontrola i regulacja przed jazdą



OBSŁUGA SYSTEMU PILOTA
ZDALNEGO STEROWANIA

Przełącznik odbierający sygnał nie będzie działał w
następujących warunkach:

• Gdy inny pilot zdalnego sterowania jest pozo-
stawiony wewnątrz pojazdu

• Gdy pilot zdalnego sterowania jest poza zasię-
giem działania systemu

• Gdy którekolwiek drzwi są otwarte lub niedo-
mknięte

• Gdy bateria pilota zdalnego sterowania jest wy-
czerpana

• Gdy włącznik zapłonu znajduje się w położeniu
ACC lub ON

System pilota zdalnego sterowania (otwieranie/za-
mykanie drzwi za pomocą przełącznika w uchwycie
drzwi odbierającego sygnał systemu) można usta-
wić tak, aby pozostawał nieaktywny. (Patrz: “[Vehicle
Settings]” w rozdziale “2. Wskaźniki i przełączniki”).

• Nie naciskaj przełącznika w uchwycie drzwi od-
bierającego sygnał systemu, trzymając pilota
zdalnego sterowania w dłoni, według rysunku.
Mała odległość od uchwytu drzwi powoduje, że
system pilota zdalnego sterowania może nie
wykryć, że pilot znajduje się poza pojazdem.

• Po zablokowaniu drzwi przy użyciu przełącznika
na uchwycie drzwi odbierającego sygnał, upew-
nij się, czy drzwi zostały dobrze zablokowane,
pociągając za klamki.

• Przy zamykaniu drzwi przełącznikiem w uchwy-
cie drzwi odbierającym sygnał systemu, upewnij
się, że masz przy sobie pilota zdalnego sterowa-
nia, zanim naciśniesz przełącznik, aby zapobiec
pozostawieniu pilota w pojeździe.

• Przełącznik w uchwycie drzwi odbierający syg-
nał systemu pilota zdalnego sterowania działa
wyłącznie wtedy, gdy system wykryje pilota.

• Nie pociągaj za uchwyt drzwi przed naciśnię-
ciem przełącznika na uchwycie odbierającego
sygnał. Drzwi zostaną odblokowane, lecz nie ot-

worzą się. Zwolnij uchwyt drzwi jeden raz i po-
ciągnij za niego znowu, aby otworzyć drzwi.

Gdy masz przy sobie pilota zdalnego sterowania,
możesz blokować i odblokowywać wszystkie drzwi,
naciskając przełącznik w uchwycie drzwi odbiera-
jący sygnał ➀ (w drzwiach kierowcy lub pasażera z
przodu) w obrębie działania systemu.

Zablokowanie lub odblokowanie drzwi jest potwier-
dzane światłami awaryjnymi.

Blokowanie drzwi
1. Wciśnij włącznik zapłonu do położenia OFF.

2. Zabierz pilota zdalnego sterowania ze sobą.

3. Zamknij wszystkie drzwi.

4. Naciśnij przełącznik żądania w uchwycie drzwi
➀ (w drzwiach kierowcy lub pasażera z przodu).

5. Wszystkie drzwi oraz pokrywa wlewu AdBlue®
zostaną zablokowane.

6. Pociągnij za klamki drzwi aby upewnić się, że
drzwi są dobrze zamknięte.

NIC3086

SPA2407Z

NIC3087
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Ochrona przed zatrzaśnięciem:
Aby zapobiec przypadkowemu zatrzaśnięciu pilota
wewnątrz pojazdu, system pilota zdalnego stero-
wania ma funkcję ochrony przed zatrzaśnięciem.

• Jeśli pilot zdalnego sterowania pozostaje we-
wnątrz pojazdu i przy wysiadaniu z pojazdu bę-
dziesz próbował zamknąć drzwi przy użyciu
przełącznika centralnego zamka, po zamknięciu
wszystkie drzwi automatycznie otworzą się i
usłyszysz dźwięk ostrzegawczy.

OSTROŻNIE

Ochrona przed zatrzaśnięciem może nie zadzia-
łać w następujących warunkach:

• Gdy pilot zdalnego sterowania znajduje się na
desce rozdzielczej.

• Gdy pilot zdalnego sterowania znajduje się w
schowku na rękawiczki.

• Gdy pilot zdalnego sterowania znajduje się w
schowku w drzwiach.

• Gdy pilot zdalnego sterowania znajduje się
wewnątrz lub obok przedmiotów z metalu.

Gdy pilot zdalnego sterowania znajduje się na ze-
wnątrz pojazdu, lecz zbyt blisko niego, ochrona
przed zatrzaśnięciem może zadziałać.

Odblokowywanie drzwi
1. Zabierz pilota zdalnego sterowania ze sobą.

2. Naciśnij przełącznik żądania w uchwycie drzwi
➀

3. Wszystkie drzwi oraz pokrywa wlewu AdBlue®
zostaną odblokowane.

Jeśli pociągnie się za uchwyt drzwi podczas odblo-
kowywania, drzwi te mogą się nie odblokować. Przy-
wrócenie uchwytu drzwi do jego pierwotnego po-
łożenia odblokuje te drzwi. Jeśli drzwi się nie odblo-
kowują po przywróceniu ich uchwytu do
pierwotnego położenia, naciśnij przełącznik w
uchwycie drzwi odbierający sygnał systemu inteli-
gentnego kluczyka, aby odblokować te drzwi.

Automatyczne blokowanie drzwi:
Wszystkie drzwi zostaną zablokowane automa-
tycznie chyba, że jedna z opisanych poniżej czyn-
ności zostanie wykonana w przeciągu 30 sekund
po naciśnięciu przełącznika odbierającego sygnał
systemu inteligentnego kluczyka w czasie blokady
drzwi.

• Otwarcie którychkolwiek drzwi.

• Naciśnięcie włącznika zapłonu.

Jeśli w ciągu ustawionego wcześniej okresu czasu
zostanie naciśnięty przełącznik UNLOCK na pi-
locie zdalnego sterowania, wszystkie drzwi zostaną
zablokowane automatycznie po upływie kolejnego
ustawionego okresu czasu.

SYSTEM OSZCZĘDZANIA
AKUMULATORA
Gdy wszystkie wymienione niżej warunki są speł-
nione przez określony czas, system oszczędzania
akumulatora odcina zasilanie, aby zapobiec jego
rozładowaniu.

• Włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC lub
ON.

• Wszystkie drzwi są zamknięte.

• Dźwignia skrzyni biegów ustawiona jest w pozy-
cji P (parkowanie) (model z automatyczną skrzy-
nią biegów).

LAMPKI OSTRZEGAWCZE I
PRZYPOMNIENIA DŹWIĘKOWE
System pilota zdalnego sterowania posiada funk-
cję, której zadaniem jest ograniczenie niewłaściwe-
go użycia pilota oraz zapobieżenie kradzieży pojaz-
du. Uruchamiany jest sygnał dźwiękowy wewnątrz i
na zewnątrz pojazdu a na ekranie informacji o po-
jeździe wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.

Zapoznaj się z przewodnikiem opisującym możliwe
problemy na następnej stronie oraz z punktem
“Ekran informacji o pojeździe” w rozdziale “2. Wskaź-
niki i przełączniki”.

OSTROŻNIE

Gdy uruchomiony zostanie sygnał dźwiękowy lub
wyświetli się komunikat ostrzegawczy, sprawdź
pojazd i pilota zdalnego sterowania.
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PRZEWODNIK OPISUJĄCY MOŻLIWE PROBLEMY

Objaw Możliwa przyczyna Konieczne działanie

Podczas naciskania włącznika
zapłonu

Na ekranie informacji o pojeździe
pojawia się ostrzeżenie Shift to Park
(Włącz pozycję Parkowanie) oraz
słychać sygnał ostrzegawczy
wewnątrz pojazdu (ciągły lub
trwający kilka sekund). (Modele z
automatyczną skrzynią biegów)

Dźwignia skrzyni biegów nie znajduje
się w położeniu P (parkowanie).

Przesuń dźwignię skrzyni biegów do
pozycji P (parkowanie).

Podczas przesuwania dźwigni skrzyni
biegów na pozycję P (parkowanie)

Wewnętrzny dźwięk ostrzegawczy
brzmi w sposób ciągły. (Modele z
automatyczną skrzynią biegów)

Włącznik zapłonu znajduje się w
pozycji ACC lub ON.

Wciśnij włącznik zapłonu do położenia
OFF.

Podczas otwierania drzwi kierowcy,
aby wysiąść z pojazdu

Wewnętrzny dźwięk ostrzegawczy
brzmi w sposób ciągły.

Włącznik zapłonu znajduje się w
pozycji ACC.

Wciśnij włącznik zapłonu do położenia
OFF.

Podczas zamykania drzwi po wyjściu
z pojazdu

Na wyświetlaczu pojawia się
ostrzeżenie No key detected, 3 razy
rozlega się sygnał dźwiękowy na
zewnątrz pojazdu i przez kilka sekund
słychać sygnał ostrzegawczy
wewnątrz pojazdu.

Włącznik zapłonu znajduje się w
pozycji ACC lub ON.

Wciśnij włącznik zapłonu do położenia
OFF.

Na ekranie informacji o pojeździe
pojawia się ostrzeżenie Shift to Park
(Włącz pozycję Parkowanie) oraz
słychać ciągły sygnał dźwiękowy na
zewnątrz pojazdu. (Modele z
automatyczną skrzynią biegów)

Włącznik zapłonu znajduje się w
położeniu ACC lub OFF, a dźwignia
skrzyni biegów nie jest ustawiona w
pozycji P (parkowanie).

Przesuń dźwignię skrzyni biegów na
pozycję P (parkowanie) oraz wciśnij
włącznik zapłonu do pozycji OFF.

Przy naciskaniu przełącznika
odbierającego sygnał systemu pilota
zdalnego sterowania lub przycisku

LOCK m na pilocie w celu
zablokowania drzwi

Zewnętrzny sygnał dźwiękowy włącza
się na kilka sekund i wszystkie drzwi
odblokowują się.

Pilot zdalnego sterowania znajduje
się w pojeździe.

Zabierz pilota zdalnego sterowania ze
sobą.
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Objaw Możliwa przyczyna Konieczne działanie

Podczas zamykania drzwi, gdy
wewnętrzne pokrętło blokady
znajduje się w pozycji LOCK

Zewnętrzny sygnał dźwiękowy włącza
się na kilka sekund i wszystkie drzwi
odblokowują się.

Pilot zdalnego sterowania znajduje
się w pojeździe.

Zabierz pilota zdalnego sterowania ze
sobą.

Podczas naciskania przełącznika w
uchwycie drzwi odbierającego sygnał
systemu inteligentnego kluczyka

Przez kilka sekund słychać dźwięk
ostrzegawczy na zewnątrz pojazdu.

Pilot zdalnego sterowania znajduje
się w pojeździe.

Zabierz pilota zdalnego sterowania ze
sobą.

Drzwi są niedomknięte. Domknij drzwi.

Przełącznik w uchwycie drzwi
odbierający sygnał systemu
inteligentnego kluczyka zostaje
naciśnięty przed zamknięciem drzwi.

Naciśnij przełącznik w uchwycie drzwi
odbierający sygnał systemu
inteligentnego kluczyka po
zamknięciu drzwi.

Podczas naciskania włącznika
zapłonu

Na ekranie informacji o pojeździe
pojawia się ostrzeżenie o
rozładowywaniu się baterii kluczyka.

Bateria jest bliska rozładowania.

Wymień baterię na nową. (Patrz:
“Wymiana baterii pilota zdalnego
sterowania” w rozdziale “8. Przeglądy i
czynności wykonywane
samodzielnie”).

Na wyświetlaczu pojawia się
ostrzeżenie No key detected (nie
wykryto kluczyka) oraz przez kilka
sekund słychać sygnał ostrzegawczy
wewnątrz pojazdu.

Pilot zdalnego sterowania nie
znajduje się w pojeździe.

Zabierz pilota zdalnego sterowania ze
sobą.

Podczas naciskania włącznika
zapłonu

Na ekranie informacji o pojeździe
pojawia się ostrzeżenie o błędzie
systemu kluczyka (Key System Error).

Lampka ostrzega o wykryciu usterki
w układzie elektrycznej blokady
kierownicy ( jeśli na wyposażeniu) lub
systemie pilota zdalnego sterowania.

Skontaktuj się z autoryzowanym
dealerem lub profesjonalną stacją
obsługi.
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UŻYCIE ZDALNEGO PILOTA DO
WEJŚCIA DO POJAZDU BEZ
KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA
KLUCZYKA

jA Przycisk LOCK (blokowania)
jB Przycisk UNLOCK (odblokowania)

Zasięg działania
System bezkluczykowego otwierania pojazdu po-
zwala na zablokowanie/odblokowanie wszystkich
drzwi. Zasięg działania pilota zależy od otoczenia
pojazdu. Aby skutecznie uruchomić przyciski blo-
kady i odblokowania, zbliż się do pojazdu na odle-
głość około 1 m (3,3 ft) od drzwi.

System zdalnego pilota nie będzie działał w nastę-
pujących warunkach:

• Gdy pilot zdalnego sterowania jest poza zasię-
giem działania systemu.

• Gdy bateria pilota zdalnego sterowania jest wy-
czerpana.

Aby uzyskać informacje na temat wymiany baterii,
patrz: “Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania”
w rozdziale “8. Przeglądy i czynności wykonywane
samodzielnie”.

Blokowanie drzwi
1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji OFF.

2. Zabierz pilota zdalnego sterowania ze sobą.

3. Zamknij wszystkie drzwi.

4. Naciśnij przycisk blokowania jA na pilocie.

5. Wszystkie drzwi zostaną zablokowane.

6. Naciśnij klamki drzwi aby upewnić się, że drzwi
są dobrze zamknięte.

OSTROŻNIE

• Po zablokowaniu drzwi za pomocą pilota zdal-
nego sterowania upewnij się, czy drzwi zosta-
ły dobrze zablokowane, pociągając za klamki.

• Jeśli do blokowania drzwi używasz pilota
zdalnego sterowania, pamiętaj, aby nie pozo-
stawić kluczyka wewnątrz pojazdu.

Odblokowywanie drzwi
1. Naciśnij przycisk odblokowania jB na pilo-

cie.

2. Wszystkie drzwi zostaną odblokowane.

Automatyczne blokowanie drzwi:
System ponownie automatycznie zablokuje
wszystkie drzwi po upływie 30 sekund od chwili od-
blokowania ich przyciskiem UNLOCK jB na pi-
locie, chyba że zostanie wykonana jedna z poniż-
szych czynności.

• Otwarcie którychkolwiek drzwi.

• Naciśnięcie włącznika zapłonu.

Jeśli w ciągu ustawionego wcześniej okresu czasu
zostanie naciśnięty przełącznik UNLOCK jB na
pilocie zdalnego sterowania, wszystkie drzwi zosta-
ną zablokowane automatycznie po upływie kolej-
nego ustawionego okresu czasu.

SPA2349Z

Kontrola i regulacja przed jazdą 3-13



OBSŁUGA ŚWIATEŁ AWARYJNYCH I KLAKSONU
Gdy zablokujesz lub odblokujesz drzwi, jako potwierdzenie migną światła awaryjne i usłyszysz klakson
(lub zewnętrzny dźwięk ostrzegawczy).

Poniższe opisy pokazują, w jaki sposób włączają się światła awaryjne oraz sygnał dźwiękowy podczas
blokowania lub odblokowywania drzwi.

Twój samochód jest wyposażony w jeden lub oby-
dwa poniższe systemy bezpieczeństwa:

• System antykradzieżowy

• System zapobiegający kradzieży (ATS*)

*: Immobilizer

Aktualny stan bezpieczeństwa pojazdu jest sygna-
lizowany przez lampkę kontrolną systemu bezpie-
czeństwa.

SYSTEM ANTYKRADZIEŻOWY ( jeśli
na wyposażeniu)
System antykradzieżowy informuje o naruszeniu
elementów pojazdu przy pomocy sygnałów dźwię-
kowych i świetlnych.

Lampka kontrolna systemu
bezpieczeństwa

Lampka kontrolna systemu bezpieczeństwa znaj-
dująca się na tablicy wskaźników świeci się, gdy
włącznik zapłonu znajduje się w pozycji LOCK, OFF
lub ACC. Jest to normalne.

Obsługa ZABLOKOWANIE DRZWI ODBLOKOWANIE DRZWI

System pilota zdalnego sterowania
(przy użyciu inteligentnego kluczyka)

ŚWIATŁA AWARYJNE -
jednokrotnie
ZEWNĘTRZNY SYGNAŁ
DŹWIĘKOWY - jednokrotnie

ŚWIATŁA AWARYJNE -
dwukrotnie
ZEWNĘTRZNY SYGNAŁ
DŹWIĘKOWY - dwukrotnie

Zamek sterowany pilotem

(przy użyciu przycisku m lub m )
ŚWIATŁA AWARYJNE -
jednokrotnie
KLAKSON - jednokrotnie

ŚWIATŁA AWARYJNE -
dwukrotnie
KLAKSON - dwukrotnie

SIC2045Z

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ( jeśli
na wyposażeniu)
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Aktywacja systemu ( jeśli na
wyposażeniu)
1. Zamknij wszystkie okna.

System można uzbroić nawet, jeśli okna pojaz-
du są otwarte.

2. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji OFF.

3. Wysiądź z pojazdu, zabierając ze sobą zintegro-
wanego pilota lub pilota zdalnego sterowania.

4. Zamknij i zablokuj wszystkie drzwi. Drzwi można
zablokować za pomocą zintegrowanego pilota,
pilota zdalnego sterowania, przełącznika w
uchwycie drzwi ( jeśli na wyposażeniu), przełącz-
nika centralnego zamka lub kluczyka mecha-
nicznego.

5. Sprawdź, czy zapaliła się lampka kontrolna sys-
temu bezpieczeństwa. Lampka najpierw świeci
przez około 30 sekund, a następnie miga. Sys-
tem zostaje uruchomiony. Jeśli w czasie 30 se-
kund zostaną odblokowane drzwi lub włącznik
zapłonu zostanie ustawiony w pozycji ACC lub
ON, system nie uruchomi się.

System uaktywni się przy zablokowanych
wszystkich drzwiach i włączniku zapłonu usta-
wionym w pozycji LOCK, nawet jeśli w pojeździe
znajduje się kierowca i/lub pasażerowie. Po wciś-
nięciu przełącznika zapłonu do położenia ACC lub
ON, system zostanie wyłączony.

Działanie systemu antykradzieżowego
System bezpieczeństwa pojazdu generuje nastę-
pujące sygnały:

• Światła awaryjne migają i rozlega się przerywa-
ny sygnał klaksonu.

• Alarm wyłącza się automatycznie po około 30
sekundach. Jednak alarm włączy się ponownie,
jeśli podjęto kolejną próbę wtargnięcia do po-
jazdu.

Alarm włącza się, w przypadku:

• Odblokowania drzwi za pomocą zintegrowane-
go pilota, pilota zdalnego sterowania, przełącz-
nika w uchwycie drzwi ( jeśli na wyposażeniu) lub
kluczyka mechanicznego. (Alarm zostanie akty-
wowany, nawet jeśli drzwi zostaną otwarte po-
przez zwolnienie wewnętrznego przycisku blo-
kady).

Wyłączenie alarmu
• Alarm wyłącza się tylko w wyniku odblokowania

drzwi przez naciśnięcie przycisku odblokowania
na pilocie zdalnego sterowania.

• Alarm nie zostanie przerwany po ustawieniu
włącznika zapłonu do pozycji ACC lub ON.

SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY
KRADZIEŻY (ATS)
System zapobiegający kradzieży (ATS) nie pozwala
na uruchomienie silnika bez użycia kluczyka zareje-
strowanego w systemie ATS.

Jeżeli silnik nie uruchomi się przy użyciu zarejestro-
wanego kluczyka ATS, przyczyną mogą być zakłó-
cenia wywołane przez:

• Inny kluczyk ATS.

• Urządzenia do poboru opłat za korzystanie z au-
tostrad.

• Automatyczne urządzenia płatnicze.

• Inne urządzenia emitujące podobne sygnały.

Uruchom silnik wykonując następujące czynności:

1. Oddziel od kluczyka ATS wszelkie urządzenia, któ-
re mogą powodować zakłócenia.

2. Pozostaw włącznik zapłonu w pozycji ON przez
około 5 sekund.

3. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji OFF lub LOCK
i odczekaj około 10 sekund.

4. Powtórz kroki 2 i 3.

5. Uruchom silnik.

6. Powtórz powyżej opisane czynności, aż do wy-
eliminowania wszystkich możliwych zakłóceń.

Jeżeli ta procedura umożliwi uruchomienie silnika,
firma RENAULT zaleca oddzielenie kluczyka zareje-
strowanego w systemie ATS od innych urządzeń w
celu uniknięcia zakłóceń.

W przypadku wadliwego działania systemu ATS
lampka będzie dalej świecić się po ustawieniu prze-
łącznika zapłonu w położeniu ON.

Jeżeli lampka dalej świeci lub silnik nie daje się
uruchomić, skontaktuj się jak najszybciej z auto-
ryzowanym dealerem lub profesjonalną stacją
obsługi w celu naprawy systemu ATS. Udając się
do autoryzowanego dealera, pamiętaj, żeby za-
brać ze sobą wszystkie piloty zdalnego sterowa-
nia, jakie posiadasz.
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OSTRZEŻENIE

• Przed rozpoczęciem jazdy pokrywa przedzia-
łu silnika musi być zamknięta i zatrzaśnięta. W
przeciwnym razie może dojść do otwarcia po-
krywy i w konsekwencji do wypadku.

• Aby uniknąć obrażeń, nigdy nie otwieraj po-
krywy przedziału silnika, jeżeli z przedziału sil-
nika wydobywa się para lub dym.

OTWIERANIE POKRYWY PRZEDZIAŁU
SILNIKA
1. Pociągnij uchwyt zwalniania zamka pokrywy

przedziału silnika ➀, umieszczony pod tablicą
rozdzielczą, aż pokrywa nieznacznie uniesie się
do góry.

2. Zlokalizuj dźwignię ➁ znajdującą się między po-
krywą przedziału silnika a przednią kratą wlotu
powietrza i palcami przesuń ją w bok.

3. Podnieś pokrywę przedziału silnika.

4. Wyjmij wspornik prętowy i włóż w szczelinę ➂.

Podczas wyjmowania lub ustawiania wspornika
jA trzymaj go za elementy izolowane. Unikaj ze-
tknięcia z elementami metalowymi, ponieważ
bezpośrednio po wyłączeniu silnika mogą być
gorące.

ZAMYKANIE POKRYWY PRZEDZIAŁU
SILNIKA
1. Podtrzymując pokrywę, odłóż wspornik prętowy

na swoje miejsce.

2. Powoli opuść pokrywę do wysokości 20 – 30 cm
(8 – 12 cali) nad zamkiem, a następnie ją puść.

3. Sprawdź, czy pokrywa prawidłowo się zatrzas-
nęła.

NIC3101

POKRYWA PRZEDZIAŁU SILNIKA
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OSTRZEŻENIE

• Paliwo jest bardzo łatwopalne i, w pewnych
warunkach, wybuchowe. Możesz doznać opa-
rzeń lub poważnych obrażeń, nieprawidłowo
używając lub niewłaściwie obchodząc się z
paliwem. Podczas tankowania paliwa zawsze
wyłącz silnik i nie dopuszczaj w pobliże pojaz-
du otwartego płomienia lub iskier.

• Paliwo może znajdować się pod ciśnieniem.
Odkręć korek na pół obrotu i odczekaj, aż mi-
nie “syczenie”, aby nie dopuścić do rozpryska-
nia paliwa, co mogłoby spowodować obraże-
nia. Następnie usuń korek.

• W razie konieczności wymiany stosuj ten sam
typ korka wlewu paliwa co montowany
fabrycznie. Posiada on wbudowany zawór
bezpieczeństwa, konieczny do zagwaranto-
wania prawidłowego działania układu paliwa i
systemu kontroli emisji. Użycie nieprawidło-
wego korka może doprowadzić do poważne-
go uszkodzenia układu i potencjalnie do obra-
żeń ciała.

OTWIERANIE POKRYWY WLEWU
PALIWA
Przełącznik otwierania pokrywy wlewu
paliwa

Aby otworzyć pokrywę wlewu paliwa, naciśnij prze-
łącznik otwierania pokrywy wlewu paliwa, umiesz-
czony w dolnej części deski rozdzielczej.

Aby zamknąć pokrywę wlewu paliwa, domknij ją do-
brze.

KOREK WLEWU PALIWA
Typ A

Ten typ korka wlewu paliwa ma mechanizm zapad-
kowy. Aby zdjąć korek, obróć go przeciwnie do ru-
chu wskazówek zegara ➀. Po uzupełnieniu paliwa
dokręć korek zgodnie z ruchem wskazówek zegara
➁ do momentu usłyszenia co najmniej trzech klik-
nięć mechanizmu zapadkowego.

Podczas tankowania umieść korek na uchwycie
jA .

OSTROŻNIE

Jeśli paliwo rozleje się na karoserię, spłucz je wo-
dą, aby uniknąć uszkodzenia lakieru.

NIC2736

JVP0211XZ

POKRYWA I OSŁONA KORKA
WLEWU PALIWA
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Typ B

Aby otworzyć wlew paliwa, przekręć kluczyk w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara ➀.

Przekręć korek wlewu paliwa w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazówek zegara ➁ po tym jak zo-
stanie odblokowany.

Twój pojazd wyposażony jest w zakręcany, zapad-
kowy korek wlewu paliwa. Po zakończeniu tanko-

wania, dokręć korek zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, dopóki nie usłyszysz co najmniej 2 kliknięć.
Korek wlewu paliwa blokuje się automatycznie po
dokręceniu.

Pokrywa wlewu AdBlue® ➀ znajduje się po prawej
stronie pojazdu.

OTWIERANIE POKRYWY WLEWU
AdBlue®

Aby otworzyć pokrywę wlewu AdBlue®, naciśnij ją
lekko i zwolnij.

Aby zamknąć pokrywę wlewu AdBlue®, domknij ją
dobrze.

JVP0370XZ

NDI1684

NDI1646

POKRYWA I KOREK WLEWU
AdBlue®
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BLOKOWANIE pokrywy wlewu
ADBLUE®
Pokrywa wlewu AdBlue® jest blokowana i odbloko-
wywana przy użyciu systemu bezkluczykowego ot-
wierania pojazdu, patrz “System pilota zdalnego
sterowania ( jeśli na wyposażeniu)” we wcześniejszej
części rozdziału w celu uzyskania dodatkowych in-
formacji.

KOREK WLEWU AdBlue®

Ten typ korka wlewu AdBlue® nie ma mechanizmu
zapadkowego. Aby zdjąć korek, obróć go przeciw-
nie do ruchu wskazówek zegara ➀. Mocno dokręć
korek zgodnie z ruchem wskazówek zegara ➁.

OSTROŻNIE

Jeśli AdBlue® rozleje się na karoserię, spłucz je
wodą, aby uniknąć uszkodzenia lakieru.

OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie przewoź pasażerów w bagażniku.
Nagłe hamowanie lub zatrzymanie pojazdu
mogłoby narazić ich na obrażenia ciała lub
śmierć.

• Nie prowadź pojazdu, jeśli tylna klapa jest
opuszczona.

• Prawidłowo zabezpiecz przewożony ładunek
przy pomocy lin lub pasów tak, aby zapobiec
jego przesuwaniu się lub przemieszczaniu.
Podczas gwałtownego hamowania lub kolizji,
niezabezpieczony ładunek może spowodo-
wać obrażenia pasażerów.

POKRYWA BAGAŻNIKA
Blokowanie i odblokowywanie tylnej
klapy ( jeśli na wyposażeniu)

Aby zablokować tylną klapę, wsuń kluczyk w zamek
klapy i obróć w prawo ➀.

Aby odblokować tylną klapę, obróć kluczyk w lewo
➁.

Modele wyposażone w pilota zdalnego sterowania,
patrz “Kluczyk mechaniczny” we wcześniejszej czę-
ści rozdziałuaby uzyskać informacje na temat wyj-
mowania mechanicznego kluczyka.

Otwieranie tylnej klapy

Aby otworzyć tylną klapę pociągnij klamkę do góry
➀ i opuść klapę. Klapa zatrzyma się na linkach za-
bezpieczających.

• Ciężar ładunku musi być równomiernie rozłożo-
ny pomiędzy przednią i tylną oś pojazdu.

• Ładunek powinien być pewnie przymocowany
za pomocą lin i pasów, aby zapobiec jego prze-
suwaniu się i przemieszczaniu wewnątrz pojaz-
du.

OSTRZEŻENIE

• Nie prowadź pojazdu, jeśli tylna klapa jest
opuszczona.

NDI1647

SPA2696Z

NPA1529

SKRZYNIA ŁADUNKOWA ( jeśli na
wyposażeniu)
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• Nigdy nie przewoź pasażerów w bagażniku.
Nagłe hamowanie lub zatrzymanie pojazdu
mogłoby narazić ich na obrażenia ciała lub
śmierć.

Zamykanie tylnej klapy
Po zamknięciu klapy upewnij się, że zatrzaski są
pewnie zablokowane.

KLAMRY DO MOCOWANIA ŁADUNKU
( jeśli na wyposażeniu)

We wnętrzu skrzyni ładunkowej znajdują się cztery
zaczepy. Możesz ich użyć do przymocowania ładun-
ku w skrzyni ładunkowej.

• Ciężar ładunku musi być równomiernie rozłożo-
ny pomiędzy przednią i tylną oś pojazdu.

• Ładunek powinien być pewnie przymocowany
za pomocą lin i pasów, aby zapobiec jego prze-
suwaniu się i przemieszczaniu wewnątrz pojaz-
du.

SZYNOWY SYSTEM MOCOWANIA
C-CHANNEL (gdzie zamontowano)

OSTRZEŻENIE

• W sposób prawidłowy zamocuj i zaciśnij ko-
twy w szynach systemu C-Channel. Nie mocuj
lin ani pasów bezpośrednio do szyn. Jeśli nie
zamocujesz prawidłowo kotew, lub przymo-
cujesz liny lub pasy bezpośrednio do szyn sy-
stemu, ładunek może nie być prawidłowo za-
bezpieczony. Podczas gwałtownego hamo-
wania lub kolizji, niezabezpieczony ładunek
może spowodować obrażenia pasażerów.

• Prawidłowo zabezpiecz przewożony ładunek
przy pomocy lin lub pasów tak, aby zapobiec
jego przesuwaniu się lub przemieszczaniu.
Podczas gwałtownego hamowania lub kolizji,
niezabezpieczony ładunek może spowodo-
wać obrażenia pasażerów.

• Nie umieszczaj ładunku powyżej linii oparć.
Podczas gwałtownego hamowania lub kolizji,
niezabezpieczony ładunek może spowodo-
wać obrażenia pasażerów.

• Przewożenie zbyt ciężkich ładunków może
nie tylko skrócić żywotność Twojego pojazdu
i opon, ale także utrudnić bezpieczne prowa-
dzenie i wydłużyć drogę hamowania. To z ko-
lei może doprowadzić do niespodziewanego
pęknięcia opony, mogącego spowodować po-
ważny wypadek i obrażenia. Usterki spowo-
dowane przeciążeniem pojazdu nie są objęte
gwarancją.

• Nie instaluj niczego pomiędzy tylnymi a
przednimi szynami bocznymi. Może to spo-

wodować naruszenie struktury pojazdu pod-
czas uderzenia z tyłu, doprowadzając do po-
ważnych obrażeń.

System mocowania C-Channel pozwala na umiesz-
czenie klamer mocujących ładunek w najbardziej
odpowiednich miejscach skrzyni ładunkowej.

W celu zapewnienia prawidłowego osadzenia klam-
ry w szynie, należy zamocować kotwę. Jeśli kotwa
nie będzie pewnie osadzona w wypustkach w szy-
nie, nie będzie pewnie zamocowana. Śruba w środ-
kowej części kotwy musi być pewnie zakręcona.

Podczas podróży, od czasu do czasu sprawdzaj, czy
śruby nie poluzowały się i czy klamry tkwią pewnie
w szynach.

➀ Szyny boczne

Zamocuj kotwy w następujący sposób:

1. Całkowicie odkręć śrubę środkową.

JVP0314XZ

JVP0357XZ
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2. Umieść kotwę w szynie, prostopadle do niej, tak
ja pokazano na rysunku. Następnie przekręć ko-
twę o 90º w prawo i przesuń ją na żądaną pozy-
cję.

3. Umieść tak, aby zaczepy na jej spodzie utkwiły
pewnie w wycięciach szyny.

JVP0358XZ

JVP0359XZ JVP0360XZ
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4. Pomiędzy dolną częścią kotwy a powierzchnią
szyny nie powinno być przerwy. Pewnie zakręć
śrubę środkową.

OSTROŻNIE

• Na każdym odcinku szyny zamocuj tylko jed-
ną kotwę.

• Zamocowanie do kotew ładunku pod kątem
większym niż 45° lub o ciężarze większym niż
90 kg (200 lb) może spowodować uszkodze-
nie szyny lub skrzyni.

REGULACJA KOLUMNY KIEROWNICY

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie przeprowadzaj regulacji kolumny kie-
rownicy podczas jazdy - cała uwaga kierowcy po-
winna skupiać się na prowadzeniu pojazdu.

Pociągnij dźwignię blokady ➀ i dostosuj nachylenie
kolumny kierownicy ➁ do własnych preferencji.

Aby zablokować kolumnę kierownicy, mocno pchnij
dźwignię ➂ w pozycję początkową.

JVP0362XZ JVP0361XZ

SPA2225Z

KIEROWNICA
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OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy wszyst-
kie lusterka są odpowiednio ustawione. Nie usta-
wiaj lusterek w czasie jazdy - cała uwaga powin-
na być skupiona na prowadzeniu pojazdu.

LUSTERKO WEWNĘTRZNE
WSTECZNE
Przytrzymując wewnętrzne lusterko wsteczne, wy-
reguluj jego kąt nachylenia aż do osiągnięcia pożą-
danej pozycji.

Funkcja antyodblaskowa ustawiana
ręcznie

Pociągnij dźwignię regulacyjną ➀, gdy w nocy ośle-
pia Cię światło reflektorów samochodów jadących
z tyłu.

Popchnij dźwignię regulacji ➁, aby w ciągu dnia
mieć dobrą widoczność do tyłu.

Lusterko z automatyczną funkcją
antyodblaskową

Wewnętrzne lusterko wsteczne zostało skonstruo-
wane tak, aby automatycznie ograniczać ilość od-
bijanego światła, dostosowując ją do jasności re-
flektorów pojazdu jadącego za Tobą.

Funkcja antyodblaskowa automatycznie włącza się
po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON.

Gdy funkcja zostanie włączona, zaświeca się lamp-
ka kontrolna jB . Ilość odbijanego światła reflekto-
rów pojazdu jadącego za Tobą zostanie zreduko-
wana.

Wciśnij przycisk jA i przytrzymaj go przez 3
sekundy, aby wyłączyć funkcję antyodblaskową we-
wnętrznego lusterka wstecznego. Lampka kontrol-
na zgaśnie. Aby włączyć funkcję, ponownie naciśnij
przełącznik i przytrzymaj go przez 3 sekundy.

Nie zawieszaj niczego na lusterku i nie spryskuj
go płynem do mycia szyb. Spowoduje to zmniej-
szenie czułości czujnikajC i w efekcie jego niepra-
widłowe działanie.

SPA2447Z

SPA2143Z SPA2162Z

LUSTERKA
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Lusterko z automatyczną funkcją
antyodblaskową i ekranem kamery
cofania ( jeśli na wyposażeniu)

Szczegółowe informacje dotyczące ekranu kamery
cofania jA , patrz “Kamera cofania ( jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “4. Wyświetlacz, ogrze-
wanie i klimatyzator, system audio”.

Wewnętrzne lusterko wsteczne zostało skonstruo-
wane tak, aby automatycznie ograniczać ilość od-
bijanego światła, dostosowując ją do jasności re-
flektorów pojazdu jadącego za Tobą.

Funkcja antyodblaskowa automatycznie włącza się
po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON.

Gdy funkcja zostanie włączona, zaświeca się lamp-
ka kontrolna jB . Ilość odbijanego światła reflekto-
rów pojazdu jadącego za Tobą zostanie zreduko-
wana.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, naciśnij przycisk
jC .

Nie zawieszaj niczego na lusterku i nie spryskuj
go płynem do mycia szyb. Spowoduje to zmniej-
szenie czułości czujnikajC i w efekcie jego niepra-
widłowe działanie.

ZEWNĘTRZNE LUSTERKA
WSTECZNE

OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie dotykaj zewnętrznych lusterek
wstecznych, gdy znajdują się w ruchu. Nieza-
stosowanie się do tego ostrzeżenia może spo-
wodować przycięcie palców lub uszkodzenie
lusterka.

• Nigdy nie prowadź pojazdu ze złożonymi ze-
wnętrznymi lusterkami wstecznymi. Ograni-
cza to widoczność z tyłu pojazdu i może do-
prowadzić do wypadku.

• Obiekty w rzeczywistości znajdują się bliżej,
niż pokazują to lusterka zewnętrzne.

• Rozmiar obrazu i odległość widziane w luster-
kach zewnętrznych nie są rzeczywiste.

Ustawienia
Lusterka sterowane elektrycznie:

Zdalna regulacja zewnętrznych lusterek wstecz-
nych działa, gdy włącznik zapłonu znajduje się w
pozycji ACC lub ON.

1. Przekręć przełącznik, aby wybrać lewe <L> lub
prawe <R> lusterko ➀.

2. Wyreguluj obydwa lusterka, popychając prze-
łącznik aż do osiągnięcia odpowiedniej pozycji
➁.

Odparowywanie ( jeśli na wyposażeniu)
Ogrzewanie zewnętrznych lusterek włącza się, gdy
zostaje włączony przełącznik odparowywania tyl-
nej szyby.

NPA1097

JVP0326XZ
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Składanie
Regulacja ręczna:

Złóż zewnętrzne lusterko wsteczne, popychając je
w kierunku tyłu pojazdu.

Lusterka sterowane elektrycznie:

Zdalna regulacja zewnętrznych lusterek wstecz-
nych działa, gdy włącznik zapłonu znajduje się w
pozycji ACC lub ON.

Zewnętrzne lusterka wsteczne składają się auto-
matycznie po wciśnięciu przełącznika składania ze-
wnętrznych lusterek. Aby je rozłożyć, ponownie
wciśnij przełącznik.

OSTROŻNIE

Ciągłe składanie i rozkładanie lusterek zewnętrz-
nych może spowodować zatrzymanie pracy
przełącznika.

LUSTERKO PASAŻERA ( jeśli na
wyposażeniu)

Aby użyć przedniego lusterka pasażera, pociągnij
osłonę przeciwsłoneczną w dół i podnieś osłonę lu-
sterka.

OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie prowadź pojazdu przy zaciągniętym
hamulcu postojowym. Hamulec ulegnie prze-
grzaniu i uszkodzeniu, co może doprowadzić
do wypadku.

• Nigdy nie zwalniaj hamulca postojowego
znajdując się poza pojazdem. Jeśli pojazd ru-
szy, wciśnięcie pedału hamulca może okazać
się niemożliwe, co może doprowadzić do wy-
padku.

• Nigdy nie używaj skrzyni biegów zamiast ha-
mulca postojowego. Podczas parkowania za-
wsze upewnij się, że hamulec postojowy zo-
stał zaciągnięty do końca.

• Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub śmierci po-
przez niezamierzone użycie pojazdu i/lub je-
go systemów, nie zostawiaj dzieci, osób, które
wymagają pomocy innych, ani zwierząt bez
opieki w samochodzie. Dodatkowo tempera-
tura wewnątrz zamkniętego pojazdu w ciepły
dzień może szybko wzrosnąć do poziomu,
który stwarza znaczne ryzyko obrażeń lub
śmierci u ludzi i zwierząt.

SPA1829Z

JVP0327XZ

SIC3869Z

HAMULEC POSTOJOWY
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Aby zaciągnąć hamulec postojowy, pociągnij do gó-
ry dźwignię hamulca ➀.

Aby zwolnić hamulec postojowy, wciśnij i przytrzy-
maj hamulec nożny. Lekko pociągnij dźwignię ha-
mulca postojowego, naciśnij przycisk ➁ i całkowi-
cie ją opuść ➂.

Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że lampka
ostrzegawcza hamulca zgasła.

SPA2110Z
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OSTRZEŻENIE

• Aby móc w pełni skupić się na prowadzeniu
pojazdu, podczas jazdy nie korzystaj z
elementów sterowania ogrzewaniem, klima-
tyzatorem ani systemem audio.

• W przypadku zaobserwowania ciał obcych w
systemie, rozlanej cieczy, dymu lub oparów
wydobywających się z systemu lub jakichkol-
wiek innych oznak nieprawidłowego działa-
nia, niezwłocznie zaprzestań używania syste-
mu i skontaktuj się z najbliższym autoryzowa-
nym dealerem lub profesjonalną stacją
obsługi. Zignorowanie tego rodzaju sytuacji
może doprowadzić do wypadku, pożaru lub
porażenia prądem.

• Nie demontuj ani nie modyfikuj systemu. Zig-
norowanie tego ostrzeżenia może doprowa-
dzić do wypadku, pożaru lub porażenia prą-
dem.

OSTROŻNIE

Nie korzystaj z systemu, gdy silnik nie pracuje
przez dłuższy czas, aby uniknąć rozładowania
akumulatora.

1. Przycisk TELEFONU (Str. 4-65)

2. Pokrętło zasilania/regulacji głośności (VOL)

3. Ekran wyświetlacza (Str. 4-3)

4. Przycisk <BACK> (Str. 4-4)

5. Przycisk <ENTER>/Pokrętło przewijania
(Str. 4-4)

6. Przyciski sterowania systemem audio

7. Przycisk <CAMERA> (Str. 4-7)

8. Informacje o przyciskach sterujących systemu
nawigacji, patrz oddzielna instrukcja
użytkownika systemu nawigacji.

9. Przycisk regulacji jasności oraz włączania/
wyłączania wyświetlacza (Str. 4-3)

10. Przycisk <SETUP> (Str. 4-4)

11. Przycisk <INFO> (Str. 4-4)

JVH1073X

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM

ŚRODKOWY WIELOFUNKCYJNY PANEL STEROWANIA (modele z
systemem nawigacji)
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OBSŁUGA EKRANU DOTYKOWEGO

OSTRZEŻENIE

• Szklany ekran wyświetlacza może pęknąć, je-
śli zostanie uderzony twardym lub ostrym
przedmiotem. W razie rozbicia ekranu nie do-
tykaj szkła. Może to spowodować obrażenia
ciała.

• Aby wyczyścić wyświetlacz, nigdy nie używaj
szorstkiej tkaniny, alkoholu, benzyny, rozcień-
czalnika lub jakiegokolwiek rozpuszczalnika,
bądź ściereczki papierowej z chemicznym
środkiem czyszczącym.Takie środki mogą po-
drapać lub zniszczyć panel.

• Nie pozwól, żeby na ekran dostał się płyn, np.
woda albo odświeżacz powietrza. Zetknięcie
się systemu z wilgocią może doprowadzić do
jego usterki.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa niektóre funkcje
nie mogą być używane w czasie jazdy.

Wyświetlane na ekranie funkcje niedostępne pod-
czas jazdy są “wyszarzone” lub wyciszone.

Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu i dopiero
wówczas rozpocznij obsługę systemu nawigacji.

OSTROŻNIE

• Bądź ZAWSZE w pełni skoncentrowany na pro-
wadzeniu pojazdu.

• Unikaj korzystania z funkcji, które mogłyby
rozproszyć Twoją uwagę. Brak koncentracji
może doprowadzić do utraty panowania nad
pojazdem i spowodować wypadek.

Obsługa ekranu dotykowego

Wybór opcji:
Dotknij pożądaną opcję. Przykładowo aby wybrać
pozycję [Tony wysokie], dotknij opcji [Tony wysokie]
na ekranie. Dotknij strzałki w górę lub w dół ➀ na
ekranie, aby wyświetlić poprzednią lub następną
stronę.

Zmiana ustawień:
Dotknij klawisza [+] lub [-] ➁, aby wyregulować usta-
wienia pozycji.

Wprowadzanie znaków:
Dotknij klawisza z literą lub cyfrą na ekranie klawia-
tury. Podczas wprowadzania znaków są dostępne
następujące opcje.

• [123/ABC]:

Zmienia układ klawiatury między numerycznym
i alfabetycznym.

• [Space]:

Wstawia spację.

• [Delete]:

Usuwa jednym dotykiem ostatni wprowadzony
znak. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [Delete], aby
wykasować wszystkie znaki.

• [OK]:

Kończy wprowadzanie znaków.

Konserwacja ekranu dotykowego
Do czyszczenia wyświetlacza używaj suchej, mięk-
kiej tkaniny. Jeżeli wymagane jest dodatkowe czysz-
czenie, użyj do tego miękkiej szmatki zwilżonej nie-
wielką ilością neutralnego detergentu. Nigdy nie
spryskuj wyświetlacza wodą ani detergentem. Naj-
pierw zwilż tkaninę, a następnie wytrzyj wyświet-
lacz.

KORZYSTANIE Z PRZYCISKU
REGULACJI JASNOŚCI ORAZ
WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
WYŚWIETLACZA
Naciśnij przycisk regulacji jasności oraz włączania/
wyłączania wyświetlacza < >, aby zmienić jas-
ność wyświetlacza pomiędzy trybem dziennym i
nocnym. W tym trybie jasność można regulować
przy użyciu pokrętła przewijania.

Naciśnij przycisk regulacji jasności oraz włączania/
wyłączania wyświetlacza < > i przytrzymaj go
przez ponad 2 sekundy, aby wyłączyć wyświetlacz.
Wciśnij przycisk ponownie, aby włączyć wyświet-
lacz.

JVH0881XZ
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KORZYSTANIE Z PRZYCISKU
<ENTER>/POKRĘTŁA PRZEWIJANIA
Obróć przycisk <ENTER>/pokrętło przewijania, aby
wybierać opcje na ekranie oraz aby zmieniać pozy-
cje ustawień. Naciśnij pokrętło, aby zatwierdzić wy-
braną opcję lub ustawienie.

KORZYSTANIE Z PRZYCISKU BACK
Naciśnij przycisk <BACK>, aby powrócić do poprzed-
niego ekranu.

Korzystając z wyświetlacza można sprawdzać in-
formacje o pojeździe oraz zmieniać różne ustawie-
nia.

UWAGA

Układ graficzny i elementy wyświetlane na ekra-
nie mogą się różnić w zależności od modelu i spe-
cyfikacji pojazdu.

KORZYSTANIE Z PRZYCISKU INFO
(INFORMACJI)
Naciśnij przycisk <INFO>, aby wyświetlić na ekranie
poniższe pozycje menu.

Dostępne opcje:

• [Komunikaty drogowe]

• [Eko punkty]

[Komunikaty drogowe] ( jeśli na
wyposażeniu)
Na ekranie można wyświetlić komunikaty drogowe
(gdy są dostępne). Aby zapoznać się ze szczegó-
łami, zajrzyj do odrębnie dostarczonej instrukcji
użytkownika systemu nawigacji.

[Eko punkty] ( jeśli dotyczy)
Funkcja [Eko punkty] analizuje zachowania kierow-
cy i na tej podstawie wystawia ocenę ogólną. Aby
zapoznać się ze szczegółami, zajrzyj do odrębnie
dostarczonej instrukcji użytkownika systemu nawi-
gacji.

KORZYSTANIE Z PRZYCISKU
<SETUP>

Układ graficzny i elementy wyświetlane na ekranie
mogą się różnić w zależności od modelu i specyfi-
kacji pojazdu.

Naciśnij przycisk <SETUP>, aby wyświetlić i zmienić
następujące ustawienia.

Dostępne opcje:

• [Audio]

• [System]

– [Wyświetlacz]

– [Zegar]

– [Język]

– [Camera Settings]

– [Jednostki temperatury]

– [Dotknij, aby kliknąć]

– [Dźwięki klawiszy]

– [Ustawienia fabryczne]

JVH0647XZ
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INFORMACJE O POJEŹDZIE I USTAWIENIA (modele z systemem
nawigacji)
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– [Software Licenses]

• [Nawigacja]*

• [Telefon i Bluetooth]

• [Komunikaty drogowe]

• [Radio]

Ustawienia [Audio]
Ustawienia audio można zmieniać na ekranie Usta-
wienia audio.

Pozycja ta jest dostępna jedynie wtedy, gdy system
audio jest włączony.

1. Naciśnij przycisk <SETUP>.

2. Dotknij przycisku [Audio].

3. Wybierz opcję, którą chcesz zmienić.

[Tony niskie]/[Tony wysokie]/[Balans]/[Fader]:
Dotknij paska regulacji znajdującego się obok od-
powiednich przycisków na ekranie, aby wyregulo-
wać barwę dźwięku i balans głośników.

Powyższe opcje można też regulować za pomocą
przycisku <ENTER>/pokrętła przewijania.

[Głośność wg prędkości]:
Funkcja głośności według prędkości zwiększa głoś-
ność systemu audio wraz ze wzrostem prędkości
pojazdu. Wybierz żądany poziom efektu od 0 (wył.)
do 5. Im wyższy poziom ustawienia, tym wyraźniej-
sze zwiększenie poziomu głośności wraz ze wzro-
stem prędkości pojazdu.

[Poziom sygnału AUX]:
Funkcja ta pozwala ustawić poziom sygnału dźwię-
ku przesyłanego z dodatkowego urządzenia podłą-
czonego do systemu. Wybierz poziom [Cicho], [Śred-
nio] lub [Głośno].

[Ustawienia systemowe]
Pozycja Ustawienia systemu umożliwia zmianę róż-
nych ustawień systemu.

1. Naciśnij przycisk <SETUP>.

2. Naciśnij przycisk [System].

3. Wybierz opcję, którą chcesz zmienić.

[Wyświetlacz]:
Wybierz odpowiednie przyciski, aby zmienić usta-
wienia.

• [Jasność]:

Umożliwia zmianę jasności ekranu.

• [Tryb wyświetlania]:

Umożliwia dostosowanie trybu wyświetlania do
natężenia światła wewnątrz pojazdu. Dotknij
przycisku [Tryb wyświetlania], aby przejść do ko-
lejnych opcji trybu ([Dzień], [Noc] oraz [Auto]).

• [Obrót pokrętła]:

Umożliwia zmianę kierunku przewijania menu.
Wybierz strzałkę w górę lub strzałkę w dół.

[Zegar]:
Wybierz odpowiednie przyciski, aby zmienić usta-
wienia.

• [Format czasu]:

Istnieje możliwość wybrania 12- lub 24-godzin-
nego formatu czasu.

• [Format Daty]:

Można wybrać jeden z pięciu formatów wyświet-
lania dnia, miesiąca i roku.

• [Tryb zegara]:

Wybierz jeden z trybów zegara: [Ręczny], [Strefa
czasowa] i [Autom].

Gdy wybrana jest opcja [Ręczny], zegar można
ustawić ręcznie na ekranie [Ustaw zegar].

Wybierz opcję [Autom.], aby automatycznie
ustawiać czas w oparciu o sygnał systemu GPS.

• [Ustaw zegar]:

Jeśli dla pozycji trybu zegara wybrano ustawie-
nie “Manual”, pozycje trybu (AM/PM) ( jeśli na wy-
posażeniu), godziny, minuty, dni, miesiące i rok
można ustawiać ręcznie.

• [Czas letni]:

Włącza i wyłącza czas letni.

• [Strefa czasowa]:

Wybierz odpowiednią strefę czasową z listy.

[Język]:
Wybierz język wyświetlacza.

Ustawienia [Camera Settings] ( jeśli na wyposa-
żeniu):
Patrz punkt “Regulacja ekranu” w dalszej części roz-
działu, aby uzyskać dodatkowe informacje.

[Jednostki temperatury]:
Wybierz jednostkę temperatury °C lub °F.
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[Dotknij, aby kliknąć]:
Włącza i wyłącza dźwięk dotknięcia ekranu dotyko-
wego. Gdy ta funkcja jest włączona, każde naciśnię-
cie przycisku na ekranie generuje odgłos kliknięcia.

[Dźwięki klawiszy]:
Włącza i wyłącza funkcję dźwięków klawiszy. Gdy ta
funkcja jest włączona, pojawieniu się okna podręcz-
nego na ekranie towarzyszy sygnał dźwiękowy.

[Ustawienia fabryczne]:
Wybierz tę opcję, aby przywrócić wszystkie ustawie-
nia do wartości domyślnych.

[Software Licenses] ( jeśli na wyposażeniu):
Wybierz tę opcję, aby zapoznać się z informacjami
na temat licencji oprogramowania.

[System Software Version:]:
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić numer aktualnej
wersji oprogramowania.

Ustawienia [Nawigacja]
Istnieje możliwość zmiany ustawień nawigacji. Aby
zapoznać się ze szczegółami, zajrzyj do instrukcji
użytkownika systemu nawigacji.

Ustawienia [Telefon i Bluetooth]
Istnieje możliwość zmiany ustawień telefonu i
Bluetooth. Patrz punkt “Zestaw głośnomówiący
Bluetooth® (modele z systemem nawigacji)” w dal-
szej części rozdziału, aby uzyskać dodatkowe infor-
macje.

Ustawienia [Komunikaty drogowe]
Istnieje możliwość zmiany wskazówek, komunika-
tów i ostrzeżeń dotyczących ruchu drogowego.

Komunikaty drogowe (TA) są odbierane tylko w ob-
szarach, w których usługa ta jest udostępniana.

Ustawienia [Radio]
[RDS Reg]:
Komunikaty RDS mogą być włączone lub wyłączo-
ne. Gdy ustawienie jest włączone, na ekranie audio
wyświetlane są odbierane informacje RDS.

Informacje RDS są odbierane tylko w obszarach, w
których usługa ta jest udostępniana.

[Komunikat drogowy]:
Informacje powiązane z komunikatami drogowymi
(TA) mogą być włączone lub wyłączone. Gdy ta funk-
cja jest włączona, w momencie odbioru komunika-
tu radioodbiornik zostanie automatycznie dostro-
jony do stacji nadającej informacje dla kierowców.

Komunikaty drogowe (TA) są odbierane tylko w ob-
szarach, w których usługa ta jest udostępniana.
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jA Kamera

Po przesunięciu dźwigni skrzyni biegów na pozycję
R (bieg wsteczny) na monitorze zostaje wyświet-
lony widok z tyłu pojazdu.

System ten ma za zadanie pomóc kierowcy do-
strzec duże, nieruchome obiekty, zapobiegając
uszkodzeniu pojazdu. System nie wykrywa niewiel-
kich przedmiotów poniżej zderzaka oraz może nie
wykryć przedmiotów, które znajdują się blisko zde-
rzaka lub na ziemi.

OSTRZEŻENIE

Niestosowanie się do ostrzeżeń i wskazówek do-
tyczących właściwego użytkowania kamery co-
fania może skutkować poważnymi obrażeniami
lub śmiercią.

• Kamera cofania służy zwiększeniu wygody
kierowcy, jednak nie zwalnia go z obowiązku
prawidłowego cofania. Zawsze odwracaj się,
wyglądaj przez okno i sprawdzaj widok w lu-

sterkach w celu upewnienia się, że można bez-
piecznie ruszyć pojazdem. Cofaj zawsze po-
woli.

• System ten ma za zadanie pomóc kierowcy
dostrzec duże, nieruchome obiekty bezpo-
średnio za pojazdem zapobiegając uszkodze-
niu pojazdu.

• System nie może całkowicie wyeliminować
martwych pól i wyświetlić wszystkich obiek-
tów.

• Przestrzeń pod zderzakiem i po jego bokach
nie jest widoczna na ekranie kamery cofania
ze względu na ograniczenie jej pola widzenia.
System nie umożliwia zauważenia niewielkich
przedmiotów poniżej linii zderzaka ani takich,
które znajdują się blisko zderzaka lub na zie-
mi.

• Z powodu użycia obiektywu szerokokątnego
odległość od obiektów widoczna na ekranie
kamery cofania różni się od rzeczywistej.

• Obiekty wyświetlane na ekranie kamery cofa-
nia wydają się być odwrócone względem wi-
doku w wewnętrznym lusterku wstecznym i
lusterkach zewnętrznych

• Przed cofaniem upewnij się, czy bagażnik jest
dobrze zamknięty.

• Nie umieszczaj niczego na kamerze cofania.
Kamera cofania jest zamontowana w górnej
części pokrywy bagażnika.

• Podczas mycia pojazdu przy pomocy wody
pod ciśnieniem, zachowaj ostrożność aby nie
skierować strumienia w pobliże kamery. Może
to doprowadzić do dostania się wody do wnę-
trza kamery, co z kolei może spowodować
osadzanie się wilgoci na obiektywie, usterkę,
pożar lub porażenie prądem.

• Nie uderzaj w kamerę. Jest ona precyzyjnym
urządzeniem. Może to spowodować usterkę
lub uszkodzenie prowadzące do pożaru lub
porażenia prądem.

OSTROŻNIE

Zachowaj ostrożność, aby nie zarysować obiek-
tywu kamery podczas czyszczenia lub usuwania
śniegu.

NIC3088

Wyświetlacze kamery cofania

KAMERA COFANIA ( jeśli na wyposażeniu)
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CO OZNACZAJĄ LINIE NA EKRANIE

Na ekranie wyświetlane są linie, które pokazują sze-
rokość pojazdu i odległości obiektów od linii zde-
rzakajA .

Linie oznaczające odległość:

Wskazują odległości od nadwozia pojazdu.

• Linia czerwona ➀: około 0,5 m (1,5 ft)

• Linia żółta ➁: około 1 m (3 ft)

• Linia zielona ➂: około 2 m (7 ft)

• Linia zielona ➃: około 3 m (10 ft)

Linie szerokości pojazdu ➄:

Pokazują szerokość pojazdu podczas cofania.

Ustawianie linii pomocniczych ( jeśli na
wyposażeniu)
Gdy włączona jest kamera cofania, poprzez naciś-
nięcie przycisku <CAMERA> można włączyć/wyłą-
czyć wyświetlanie odpowiadających szerokości po-
jazdu linii prowadzących oraz linii odległości.

RÓŻNICA MIĘDZY PRZEWIDYWANĄ A
RZECZYWISTĄ ODLEGŁOŚCIĄ
Linie odległości i linie szerokości pojazdu mogą słu-
żyć jako odniesienie tylko wtedy, kiedy pojazd znaj-
duje się na równej, twardej nawierzchni. Odległość,
jaką widzisz na ekranie, spełnia rolę wyłącznie po-
mocniczą i może się różnić od rzeczywistej odległo-
ści pomiędzy pojazdem a obiektami widocznymi na
ekranie.

Cofanie w górę stromego podjazdu

Podczas cofania pod górę linie odległości i linie sze-
rokości pojazdu są pokazane bliżej niż w rzeczywi-
stości. Przykładowo ekran wyświetla odległość 1 m
(3 ft) do miejscajA , ale w rzeczywistości w odległo-
ści 1 m (3 ft) na zjeździe znajduje się miejscejB . Pa-
miętaj, że każdy obiekt na wzniesieniu jest w rze-
czywistości bliżej, niż pokazuje to ekran.

SAA2776Z

JVH0893XZ
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Cofanie na stromym zjeździe

Podczas cofania w dół, linie odległości i linie szero-
kości pojazdu są pokazane dalej, niż w rzeczywisto-
ści. Przykładowo ekran wyświetla odległość 1 m (3
ft) do miejscajA , ale w rzeczywistości w odległości
1 m (3 ft) na zjeździe znajduje się miejscejB . Pamię-
taj, że każdy obiekt na zjeździe jest w rzeczywistości
dalej, niż pokazuje to ekran.

Cofanie w pobliżu wystającego obiektu

Obraz na wyświetlaczu może sugerować, że pojazd
minie przeszkodę bez zetknięcia się z nią. Pojazd
może jednak uderzyć w obiekt, jeśli wystaje on po-
nad faktycznym kursem cofania.

Cofanie za wystającym obiektem

PołożeniejC znajduje się na ekranie dalej niż poło-
żeniejB . Jednak położeniejC znajduje się w rzeczy-
wistości w tej samej odległości co położeniejA . Po-
jazd może uderzyć w obiekt, cofając do położenia
jA , jeśli obiekt wystaje ponad faktycznym kursem
cofania.

JVH0894XZ JVH0896XZ JVH0895XZ
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REGULACJA EKRANU
Dostosowywanie ekranu (modele z
systemem nawigacji)
1. Naciśnij przycisk <SETUP>.

2. Naciśnij przycisk [System].

3. Naciśnij przycisk [Ustawienia kamery].

4. Wybierz opcję, którą chcesz zmienić.

• [Display Mode]:

Umożliwia dostosowanie trybu wyświetlania do
natężenia światła wewnątrz pojazdu. Dotknij
przycisku [Tryb wyświetlania], aby przejść do ko-
lejnych opcji trybu ([Dzień], [Noc] oraz [Autom.]).

• [Jasność]:

Umożliwia zmianę jasności ekranu.

• [Kontrast]:

Umożliwia regulację kontrastu.

• [Kolor]:

Umożliwia regulację koloru.

Po wybraniu ustawień [Jasność], [Kontrast] lub [Ko-
lor] system włączy widok kamery, tak aby umożliwić
modyfikację ustawień za pomocą przycisku <EN-
TER>/pokrętła przewijania.

Dostosowywanie ekranu (modele bez
systemu nawigacji)

1. Naciśnij przycisk <ENTER/SETTING> ➁.

2. Obróć pokrętło <TUNE·FOLDER> ➀ tak, aby pod-
świetlić przycisk [Jasność] lub [Kontrast].

3. Naciśnij przycisk <ENTER/SETTING> ➁.

4. Za pomocą pokrętła <TUNE·FOLDER> ➀ wpro-
wadź żądane ustawienia, a następnie naciśnij
przycisk <ENTER/SETTING> ➁, aby zatwierdzić
wprowadzone zmiany.

UWAGA

Nie reguluj jasności ani kontrastu kamery cofa-
nia, kiedy pojazd jest w ruchu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI
• Po przesunięciu dźwigni zmiany biegów na po-

zycję R (bieg wsteczny) wyświetlacz automa-
tycznie przełączy się w tryb kamery cofania. Bę-
dzie słychać jednak radio.

• Pojawienie się na monitorze obrazu z kamery
cofania lub obrazu trybu normalnego może po-

trwać pewien czas od momentu przesunięcia
dźwigni w położenie R (bieg wsteczny) lub z po-
łożenia R na inny bieg. Do czasu pełnego uru-
chomienia ekranu kamery cofania obiekty mo-
gą chwilowo wyglądać na zniekształcone.

• W wyjątkowo wysokich lub niskich temperatu-
rach obraz na wyświetlaczu może być niewyraź-
ny. Nie jest to usterka.

• Jeśli jasne światło pada bezpośrednio na obiek-
tyw kamery, obraz na wyświetlaczu może być
niewyraźny. Nie jest to usterka.

• Na wyświetlaczu mogą pojawiać się pionowe li-
nie. Jest to spowodowane jasnym światłem od-
bijającym się od zderzaka. Nie jest to usterka.

• Obraz na wyświetlaczu może migotać pod wpły-
wem światła fluorescencyjnego. Nie jest to uster-
ka.

• Barwy obiektów wyświetlanych na ekranie ka-
mery cofania mogą się nieco różnić od rzeczy-
wistych.

• W słabo oświetlonych miejscach lub w nocy
obraz na wyświetlaczu może być niewyraźny.
Nie jest to usterka.

• Jeśli na obiektywie kamery osiądzie pył, woda
lub śnieg, obraz na ekranie kamery cofania mo-
że być niewyraźny. Wyczyść kamerę.

• Do czyszczenia kamery nie używaj alkoholu, ete-
ru naftowego lub rozcieńczalnika. Powodują
one odbarwienia. W celu umycia kamery prze-
trzyj ją szmatką zwilżoną w rozcieńczonym, ła-
godnym środku czyszczącym, a następnie wy-
trzyj suchą szmatką.

JVH0653XZ
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• Nie uszkodź kamery - może to mieć negatywny
wpływ na obraz na wyświetlaczu.

• Nie woskuj szybki kamery. Jeśli na szybkę dosta-
nie się wosk, zetrzyj go czystą szmatką zwilżoną
w rozcieńczonym z wodą, łagodnym środku
czyszczącym.

jA Modele z kierownicą po lewej stronie
jB Modele z kierownicą po prawej stronie

➀ Komunikat ostrzegawczy

➁ Wskaźnik widoku z przodu lub z tyłu

➂ Linie narożnika w widoku z góry

➃ Oznaczenie narożnika w widoku z góry

➄ Widok z góry lub widok boczny z przodu

➅ Widok z przodu lub z tyłu

➆ Przycisk <CAMERA>

Gdy włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON,
naciśnij przycisk <CAMERA> lub przesuń dźwignię
skrzyni biegów w położenie R (bieg wsteczny) w ce-
lu włączenia kamery 360°. Na monitorze wyświet-
lane są różne widoki pojazdu.

NAA1691

KAMERA 360° ( jeśli na wyposażeniu)
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UWAGA

Przy pierwszym włączeniu monitora linie naroż-
ników przez około 3 sekundy migają na żółto. Nie
stanowi to oznaki usterki, lecz przypomina kie-
rowcy, aby zachował ostrożność.

Dostępne widoki:

• Widok z góry

Widok otoczenia pojazdu.

• Widok boczny z przodu

Widok wokół i przed kołem przednim po stronie
pasażera.

• Widok z przodu

Widok przestrzeni przed pojazdem.

• Widok z tyłu

Widok przestrzeni za pojazdem.

System przeznaczony jest do pomocy kierowcy w
takich sytuacjach, jak parkowanie między pojazda-
mi lub parkowanie równoległe.

Istnieją miejsca, w których system nie wykrywa i nie
wyświetla obiektów. W trybie widoku z przodu lub z
tyłu, obiekt znajdujący się poniżej zderzaka lub na
podłożu może nie być wyświetlany ➀. W trybie wi-
doku z góry, wysoki obiekt znajdujący się na pogra-
niczu zasięgu kamery nie pojawi się na monitorze
➁.

OSTRZEŻENIE

• Kamera 360° jest przeznaczona do użytku w
ciągu dnia. Nie używaj systemu w złych wa-
runkach oświetleniowych.

• Kamera 360° jest urządzeniem wspomagają-
cym kierowcę. Niemniej jednak nie zwalnia go
ona z obowiązku prawidłowego kierowania
pojazdem, ponieważ nie wyświetla obiektów
znajdujących się poza jej zasięgiem. W szcze-
gólności cztery narożniki pojazdu są martwy-
mi polami, które nie są wyświetlane w widoku
przednim, tylnym oraz z góry. Zawsze wyglą-
daj przez okna i sprawdzaj, czy można bez-
piecznie ruszyć pojazdem. Kierowca jest za-
wsze odpowiedzialny za bezpieczeństwo
podczas parkowania oraz wykonywania
innych manewrów.

• Nie używaj kamery 360° przy złożonych lu-
sterkach zewnętrznych i w przypadku korzy-
stania z kamery 360° przy manewrowaniu sa-
mochodem upewnij się, że pokrywa bagażni-
ka jest prawidłowo zamknięta.

• Odległość między obiektami widziana na
ekranie kamery 360° różni się od rzeczywistej.

• Kamery są montowane na kratce przedniej,
lusterkach zewnętrznych i nad tylną tablicą
rejestracyjną. Nie umieszczaj niczego na ka-
merach.

• Podczas mycia pojazdu za pomocą wody pod
ciśnieniem zachowaj ostrożność, aby nie skie-
rować strumienia w pobliże kamer. Może to
doprowadzić do dostania się wody do wnę-

NAA1864
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trza kamery, co z kolei może spowodować
osadzanie się wilgoci na obiektywie, usterkę,
pożar lub porażenie prądem.

• Nie uderzaj w kamery. Są to precyzyjne urzą-
dzenia. Może to spowodować usterkę lub
uszkodzenie prowadzące do pożaru lub pora-
żenia prądem.

OSTROŻNIE

Przy usuwaniu brudu lub kurzu sprzed kamery
nie porysuj soczewek.

UWAGA

Kolory widoczne na ekranie kamery 360° różnią
się od rzeczywistych, ponieważ system wykorzy-
stuje kamery pracujące w podczerwieni.
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OBSŁUGA
System kamery 360° składa się przedniego, lewego,
prawego i tylnego wyświetlacza. Na wyświetla-
czach możesz zobaczyć kombinację różnych wido-
ków, tak jak pokazano na rysunku.
jA : Ekran systemu audio lub nawigacji przed uru-
chomieniem systemu kamery 360°.

➀: Widok z przodu i widok z góry

➁: Widok z tyłu i widok z góry

➂: Widok z przodu i widok boczny z przodu

➃: Widok z tyłu i widok boczny z przodu

: Przesunięcie dźwigni skrzyni biegów w położe-
nie R (bieg wsteczny)

: Przesunięcie dźwigni skrzyni biegów z położe-
nia R (bieg wsteczny)

: Naciśnięcie przycisku <CAMERA>

Istnieją dwa sposoby aktywowania kamery 360°:

– Przesunięcie dźwigni skrzyni biegów w położe-
nie R (bieg wsteczny).

– Naciśnięcie przycisku <CAMERA>.

Włączanie za pomocą dźwigni skrzyni
biegów
• Gdy dźwignia skrzyni biegów zostanie ustawio-

na w pozycji R (bieg wsteczny), ekran kamery
360° automatycznie się włączy i pojawi się na
nim widok z tyłu i widok z góry ➁.

• Po przesunięciu dźwigni zmiany biegów z pozy-
cji R (bieg wsteczny)jA ekran kamery 360° prze-
łączy się na ekran systemu audio lub nawigacji.

NAA1867

Przykładowy ekran dla modeli z kierownicą po lewej stronie (LHD); w pojazdach z kierownicą po prawej stronie (RHD)
układ ekranu jest odwrotny.
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• Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w po-
łożeniu R (bieg wsteczny), wyświetlany jest wi-
dok z tyłu i widok z góry ➁. Po naciśnięciu przy-
cisku <CAMERA>, widok na wyświetlaczu po
stronie pasażera zmienia się na widok boczny z
przodu ➃.

Ponownie naciśnij przycisk <CAMERA>, aby po-
wrócić do widoku z tyłu ➄. Po przesunięciu
dźwigni zmiany biegów z pozycji R (bieg wstecz-
ny) wyświetlacz automatycznie przełączy się na
ekran, który był wyświetlany przed rozpoczę-
ciem cofania.

Ponownie naciśnij przycisk <CAMERA> przy sta-
nie ➄, aby powrócić do widoku z tyłu i widoku z
góry ➁.

Włączanie za pomocą przycisku
CAMERA
• Po naciśnięciu przycisku <CAMERA> system ka-

mery 360° włącza się i zostaje wyświetlony wi-
dok z przodu i widok z góry ➀.

• Wyświetlany jest widok z przodu i widok z góry
➀. Jeśli przycisk <CAMERA> zostanie naciśnięty
ponownie ➂, na wyświetlaczu po stronie pasa-
żera ekran zmieni się na widok boczny z przodu.
Ponowne naciśnięcie przycisku <CAMERA> spo-
woduje wyłączenie systemu kamery 360°.

• Aby przełączyć widok po stronie kierowcy mię-
dzy widokiem z przodu a widokiem z tyłu, użyj
dźwigni zmiany biegów.

• Gdy dźwignia zmiany biegów nie znajduje się w
położeniu R (bieg wsteczny) i prędkość pojazdu

przekroczy ok. 10 km/godz. (6 MPH), ekran ka-
mery 360° przełączy się na ekran systemu audio
lub nawigacji.

LINIE POMOCNICZE

OSTRZEŻENIE

• Linii odległości i linii szerokości pojazdu nale-
ży używać jako odniesienia tylko wtedy, kiedy
pojazd znajduje się na płaskiej, twardej na-
wierzchni. Odległość, jaką widzisz na ekranie,
spełnia rolę wyłącznie pomocniczą i może się
różnić od rzeczywistej odległości pomiędzy
pojazdem a obiektami widocznymi na ekra-
nie.

• Używaj wyświetlonych linii i widoku z góry ja-
ko odniesienia. Na linie i widok z góry znaczny
wpływ ma liczba pasażerów, poziom paliwa w
zbiorniku, pozycja pojazdu oraz stan i nachy-
lenie drogi.

• Jeżeli opony w pojeździe zostaną wymienio-
ne na opony o innym rozmiarze, linie przewi-
dywanego toru jazdy i widok z góry mogą być
wyświetlane nieprawidłowo.

• Podczas jazdy pod górę, obiekty widoczne na
monitorze znajdują się w rzeczywistości dalej,
niż się wydają. Podczas jazdy w dół wzniesie-
nia, obiekty widoczne na monitorze znajdują
się w rzeczywistości bliżej, niż się wydają. Aby
prawidłowo ocenić odległość od innych obiek-
tów, używaj lusterek lub obserwuj obiekty
bezpośrednio.

Widoczne na ekranie odległości pomiędzy liniami
szerokości pojazdu i liniami przewidywanego toru
jazdy są większe niż w rzeczywistości.
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Widok z przodu i z tyłu
Na monitorze wyświetlone są linie, które wskazują
szerokość pojazdu i odległość obiektów od linii nad-
wozia pojazdujA .

Linie oznaczające odległość:

Wskazują odległości od nadwozia pojazdu.

• Linia czerwona ➀: około 0,5 m (1,5 ft)

• Linia żółta ➁: około 1 m (3 ft)

• Linia zielona ➂: około 2 m (7 ft)

• Linia zielona ➃: około 3 m (10 ft)

Linie szerokości pojazdu i statyczne linie przewi-
dywanego toru jazdy ➄:

Pokazują szerokość pojazdu podczas cofania.

Dynamiczne linie przewidywanego toru jazdy ➅:

Dynamiczne linie przewidywanego toru jazdy zo-
staną wyświetlone po obróceniu kierownicy. Linie
przewidywanego toru jazdy przemieszczają się
wraz z obracaniem kierownicy. Linie nie pojawią się
na wyświetlaczu, jeśli kierownica znajduje się w po-
łożeniu środkowym.

Widok z przodu nie będzie wyświetlany, gdy pręd-
kość pojazdu przekroczy 10 km/h (6 MPH).

OSTRZEŻENIE

• Z powodu użycia obiektywu szerokokątnego,
odległość od obiektów przedstawionych na
monitorze w trybie widoku z tyłu różni się od
odległości rzeczywistej. Obiekty wyświetlane
w trybie widoku z tyłu wydają się być odwró-
cone względem ich obrazów widocznych w
wewnętrznym lusterku wstecznym i luster-
kach zewnętrznych.

• Podczas cofania na śliskiej nawierzchni lub
drodze pokrytej śniegiem, linie przewidywa-
nego toru jazdy i linie rzeczywistego kursu po-
jazdu mogą się różnić.

• Linie wyświetlone w trybie widoku z tyłu będą
nieznacznie przesunięte w prawo, ponieważ
kamera tylna nie jest zamontowana na środ-
ku pojazdu.

UWAGA

Gdy na monitorze wyświetlany jest widok z przo-
du pojazdu, a kierownica zostanie obrócona z po-
zycji środkowej o nie więcej niż 90 stopni, zosta-
ną wyświetlone obydwie (lewa i prawa) linie prze-
widywanego toru jazdy ➅. Gdy kierownica
zostanie przekręcona o 90 stopni lub więcej, wy-
świetlona jest tylko linia znajdująca się po prze-
ciwnej stronie skrętu.

Widok z góry

OSTRZEŻENIE

• Obiekty w trybie widoku z góry są wyświet-
lane w odległości większej od rzeczywistej,
ponieważ widok z góry jest widokiem wirtual-
nym powstającym w wyniku połączenia obra-
zów z kamer umieszczonych na lusterkach ze-
wnętrznych, z przodu i z tyłu pojazdu.

• Obiekty wysokie, takie jak krawężnik lub po-
jazd, znajdujące się na granicy zasięgu kame-
ry, mogą być przesunięte lub nie być wyświet-
lane.

• Obiekty znajdujące się powyżej kamery nie
mogą być wyświetlone.

• Gdy pozycja kamery ulegnie zmianie, widok z
góry może być przesunięty.

• Na granicach widoków linia na nawierzchni
może być przesunięta i widoczna jako krzywa.
Przesunięcie zwiększa się wraz z oddaleniem
linii od pojazdu.

SAA1840Z

Widok z przodu

SAA1896Z

Widok z tyłu
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Widok z góry pomaga potwierdzić pozycję pojazdu
i przewidywany kurs do miejsca parkowania.

Ikona pojazdu ➀ przedstawia jego pozycję.

UWAGA

Rozmiar ikony pojazdu w widoku z góry może się
nieco różnić od rzeczywistych rozmiarów samo-
chodu.

Przy pierwszym włączeniu monitora linie narożne
martwych pól ➁ biegnące od wszystkich czterech
narożników ikony pojazdu migają na żółto przez
około 3 sekundy. Cztery narożniki ➂ pojazdu są wy-
świetlane w kolorze czerwonym.

UWAGA

• Miejsca znajdujące się poza zasięgiem kamer
są oznaczone kolorem czarnym.

• Linie narożne martwych pól biegnące od
wszystkich czterech narożników ikony pojaz-
du ➁ migają (na żółto), przypominając kie-
rowcy, aby zachował ostrożność. Nie jest to
usterka.

Widok boczny z przodu
*: W modelach z kierownicą po prawej stronie (RHD)

układ ekranu jest odwrotny.

Linie prowadzące:
OSTROŻNIE

Rzeczywista odległość od obiektów może się róż-
nić od wyświetlanej.

Na monitorze wyświetlane są linie prowadzące, któ-
re wyznaczają szerokość i przód pojazdu.

Linia przednia ➀ wyznacza przednią część pojaz-
du.

Linia boczna ➁ wyznacza szerokość pojazdu wraz
z lusterkiem zewnętrznym.

Przedłużenia ➂ obu linii, przedniej ➀ i bocznej ➁,
przedstawione są w postaci kropkowanych odcin-
ków koloru zielonego.

RÓŻNICA MIĘDZY PRZEWIDYWANĄ A
RZECZYWISTĄ ODLEGŁOŚCIĄ

OSTRZEŻENIE

Linia odległości i linia szerokości pojazdu
wyświetlane w trybie widoku z przodu i z tyłu po-
winny być wykorzystywane jako odniesienie wy-
łącznie wtedy, gdy pojazd znajduje się na równej,
utwardzonej nawierzchni. Odległość, jaką widzisz
na ekranie, spełnia rolę wyłącznie pomocniczą i
może się różnić od rzeczywistej odległości po-
między pojazdem a obiektami widocznymi na
ekranie.

NAA1694 NAA1348

Widok boczny z przodu, modele z kierownicą po lewej
stronie (LHD)*

NAA1325

Widok boczny z przodu, modele z kierownicą po lewej
stronie (LHD)*
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Cofanie w górę stromego podjazdu

Podczas jazdy pod górę linie odległości i linie szero-
kości pojazdu są pokazane bliżej niż w rzeczywisto-
ści. Przykładowo ekran wyświetla odległość 1 m (3
ft) do miejscajA , ale w rzeczywistości w odległości
1 m (3 ft) na zjeździe znajduje się miejscejB . Pamię-
taj, że każdy obiekt na wzniesieniu jest w rzeczywi-
stości bliżej, niż pokazuje to ekran.

Cofanie na stromym zjeździe

Podczas jazdy w dół, linie odległości i linie szeroko-
ści pojazdu są pokazane dalej, niż w rzeczywistości.
Przykładowo ekran wyświetla odległość 1 m (3 ft) do
miejscajA , ale w rzeczywistości w odległości 1 m (3
ft) na zjeździe znajduje się miejscejB . Pamiętaj, że
każdy obiekt na zjeździe jest w rzeczywistości dalej,
niż pokazuje to ekran.

Cofanie w pobliżu wystającego obiektu
Dynamiczne linie przewidywanego toru jazdy jA
mogą pokazywać, że pojazd nie dotknie obiektu.
Pojazd może jednak uderzyć w obiekt, jeśli wystaje
on ponad faktycznym kursem jazdy.

OSTRZEŻENIE

Odległość, jaką widzisz na ekranie, spełnia rolę
wyłącznie pomocniczą i może się różnić od rze-
czywistej odległości pomiędzy pojazdem a
obiektami widocznymi na ekranie.

JVH0893XZ JVH0894XZ
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Na wyświetlaczu linie przewidywanego toru jazdy
jA nie stykają się z obiektem. Pojazd może jednak
uderzyć w obiekt, jeśli wystaje on ponad faktycz-
nym kursem jazdy.

Widok z góryjB na monitorze może sugerować, że
między pojazdem a obiektem jest pewien (niewielki)
odstęp.

Podjeżdżanie do wystającego obiektu
PołożeniejC znajduje się na ekranie dalej niż poło-
żeniejB . Jednak położeniejC znajduje się w rzeczy-
wistości w tej samej odległości co położeniejA . Po-
jazd może uderzyć w obiekt, cofając do punktu
jA , jeśli obiekt wystaje ponad rzeczywisty tor jazdy.

NAA1695 NAA1696 NAA1169
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JAK WYREGULOWAĆ OBRAZ
WYŚWIETLANY PRZEZ MONITOR
Aby wyregulować jasność obrazu wyświetlanego
na ekranie kamery 360°, użyj ustawień opisanych w
dostarczonej osobno instrukcji nawigacji z ekranem
dotykowym.

Nie zmieniaj ustawień, gdy pojazd znajduje się w ru-
chu. Upewnij się, że hamulec postojowy jest mocno
zaciągnięty.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI
• Widok wyświetlany na monitorze kamery 360°

zostanie automatycznie przełączony na po-
przedni widok po 3 minutach od naciśnięcia
przycisku <CAMERA>, jeśli dźwignia automa-
tycznej skrzyni biegów jest w pozycji innej niż R
(bieg wsteczny).

• Podczas zmiany widoku wyświetlenie obrazu na
ekranie może nastąpić z pewnym opóźnieniem.

• W wyjątkowo wysokich lub niskich temperatu-
rach, obraz na wyświetlaczu może być niewy-
raźny. Nie jest to usterka.

• Jeśli jasne światło pada bezpośrednio na obiek-
tyw kamery, obraz na wyświetlaczu może być
niewyraźny. Nie jest to usterka.

• Obraz na wyświetlaczu może migotać pod wpły-
wem światła fluorescencyjnego. Nie jest to uster-
ka.

• Barwy obiektów widocznych na ekranie kamery
360° mogą się nieco różnić od rzeczywistych. Nie
jest to usterka.

• W miejscach zaciemnionych obiekty widoczne
na wyświetlaczu mogą być niewyraźne, a ich ko-
lor może odbiegać od rzeczywistego. Nie jest to
usterka.

• W trybie widoku z góry mogą wystąpić różnice
w ostrości obrazu z poszczególnych kamer.

• Jeśli na kamerach systemu 360° osiądzie pył,
woda lub śnieg, obraz na wyświetlaczu może
być niewyraźny. Wyczyść kamerę.

• Do czyszczenia kamery nie używaj alkoholu, ete-
ru naftowego lub rozcieńczalnika. Powodują
one odbarwienia. W celu umycia kamery prze-
trzyj ją szmatką zwilżoną w rozcieńczonym, ła-
godnym środku czyszczącym, a następnie wy-
trzyj suchą szmatką.

• Nie uszkodź kamery - może to mieć negatywny
wpływ na obraz na wyświetlaczu.

• Nie nanoś wosku na obiektyw kamery. Jeżeli na
osłonę dostanie się wosk, zetrzyj go szmatką
zwilżoną wodnym roztworem łagodnego środ-
ka czyszczącego.

NAWIEWY ŚRODKOWE

Wyreguluj kierunek strumienia powietrza, porusza-
jąc środkową gałką nawiewu (góra/dół, prawo/le-
wo), aż osiągniesz zadowalające ustawienie.

m:
Symbol ten wskazuje, że nawiewy są
zamknięte. Przesunięcie pokrętła w
tym kierunku powoduje zamknięcie
nawiewów.

m:
Symbol ten wskazuje, że nawiewy są
otwarte. Przesunięcie pokrętła w tym
kierunku powoduje otwarcie
nawiewów.

JVH0887XZ

NAWIEWY
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NAWIEWY BOCZNE

Nawiewy można zamknąć, otworzyć lub obrócić w
celu wyregulowania kierunku nadmuchu powietrza.

Boczne nawiewy można używać do usuwania szro-
nu/pary z powierzchni bocznych szyb.

NAWIEWY TYLNE (gdzie
zamontowano)

Otwórz/zamknij nawiewy, poruszając pokrętłem w
górę lub w dół.

m:
Symbol ten wskazuje, że nawiewy są
zamknięte. Przesunięcie pokrętła w
tym kierunku powoduje zamknięcie
nawiewów.

m:
Symbol ten wskazuje, że nawiewy są
otwarte. Przesunięcie pokrętła w tym
kierunku powoduje otwarcie
nawiewów.

Wyreguluj kierunek strumienia powietrza, porusza-
jąc środkową gałką nawiewu (góra/dół, prawo/le-
wo), aż osiągniesz zadowalające ustawienie.

OSTRZEŻENIE

• Nagrzewnica i klimatyzator działają tylko przy
pracującym silniku.

• Nigdy nie pozostawiaj dzieci lub osób doro-
słych wymagających opieki samych w pojeź-
dzie. Zwierząt także nie należy pozostawiać w
pojeździe. Mogą przypadkowo uruchomić
przełączniki lub elementy sterowania albo
spowodować ruszenie pojazdu, doprowadza-
jąc tym samym do poważnego wypadku lub
odnosząc obrażenia. W gorące, słoneczne dni,
temperatura wewnątrz pojazdu bardzo szyb-
ko może wzrosnąć do poziomu, mogącego
spowodować poważne lub potencjalnie
śmiertelne obrażenia u ludzi i zwierząt.

• Nie używaj trybu recyrkulacji przez dłuższy
okres czasu, ponieważ może to spowodować,
że powietrze wewnątrz pojazdu stanie się nie-
świeże oraz doprowadzić do zaparowania
szyb.

• Nie reguluj ogrzewania i klimatyzacji podczas
jazdy, poświęcając pełną uwagę prowadzeniu
pojazdu.

Nagrzewnica i klimatyzator działają, gdy pracuje sil-
nik. Nadmuch powietrza działa nawet wtedy, gdy
silnik jest wyłączony, jeśli włącznik zapłonu znajduje
się w pozycji ON.

UWAGA

• Przy włączonej klimatyzacji ( jeśli na wyposa-
żeniu), wewnątrz zespołu klimatyzatora do-
chodzi do kondensacji pary wodnej, która w
skroplonej postaci zostaje odprowadzona
pod pojazd.

SAA3126Z

JVH0879XZ

NAGRZEWNICA I KLIMATYZATOR
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Powstałe w wyniku kondensacji ślady wody
pod pojazdem są normalnym zjawiskiem.

• W klimatyzatorze mogą gromadzić się zapa-
chy z wewnątrz i z zewnątrz pojazdu. Zapachy
te mogą przedostawać się do przedziału pa-
sażerskiego przez nawiewy.

• Gdy parkujesz samochód, wyłącz tryb recyr-
kulacji przy pomocy elementów sterowania
nagrzewnicą i klimatyzatorem, aby wpuścić
do kabiny świeże powietrze. W ten sposób
ograniczysz przedostawanie się zapachów do
wnętrza pojazdu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI
(modele z automatyczną
klimatyzacją)

Jeśli temperatura płynu chłodzącego silnik oraz
temperatura na zewnątrz pojazdu jest niska, na-
dmuch z nawiewów podłogowych może się nie włą-
czać. Nie jest to usterka. Po ogrzaniu się płynu chło-
dzącego, nadmuch z nawiewów podłogowych zo-
stanie włączony.

CzujnikijA orazjB znajdujące się na desce rozdziel-
czej pomagają w utrzymywaniu stałej temperatury
w kabinie. Nie kładź niczego na tych czujnikach lub
w ich pobliżu.

SAA2324Z

NAA1865
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RĘCZNA KLIMATYZACJA I
OGRZEWANIE (typ A)
1. Przycisk recyrkulacji powietrza

2. Przycisk ogrzewania szyby tylnej (patrz
“Przełącznik ogrzewania szyby ( jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “2. Wskaźniki i
przełączniki”.) ( jeśli na wyposażeniu)

3. Pokrętło regulacji temperatury

4. Przycisk A/C (klimatyzator)

5. Pokrętło sterowania prędkością wentylatora

6. Pokrętło sterowania przepływem powietrza

Element sterowania
Włączanie/wyłączanie systemu:
Aby włączyć system, obróć pokrętło sterowania
prędkością wentylatora na pozycję inną niż
<0>. Przekręć pokrętło w lewo w położenie <0>, aby
wyłączyć system.

Sterowanie prędkością wentylatora:
Aby zwiększyć prędkość wentylatora, obróć pokręt-
ło sterowania zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.

Aby zmniejszyć prędkość wentylatora, obróć po-
krętło sterowania przeciwnie do ruchu wska-
zówek zegara.

Regulacja temperatury:
Przekręć pokrętło regulacji temperatury, aby usta-
wić pożądaną temperaturę. Ustaw pokrętło między
środkiem skali a skrajnie prawym położeniem, aby
wybrać wysoką temperaturę. Ustaw pokrętło mię-
dzy środkiem skali a skrajnie lewym położeniem, aby
wybrać niską temperaturę.

Sterowanie przepływem powietrza:
Przy pomocy tego pokrętła można wybrać źródła
nawiewu.

m —
Nadmuch ze środkowych i bocznych
nawiewów.

m —
Nadmuch z nawiewów środkowych,
bocznych i podłogowych.

m —
Powietrze płynie głównie z nawiewów
podłogowych.

m —
Powietrze płynie z nawiewów na szyby
oraz z nawiewów podłogowych.

m —
Nadmuch głównie z nawiewów na
szyby.

Nadmuch powietrza z zewnątrz:
Naciśnij przycisk recyrkulacji powietrza .
(Lampka kontrolna zgaśnie.) Do kabiny nadmuchi-
wane jest powietrze z zewnątrz pojazdu.

Korzystaj z trybu nadmuchu powietrza z zewnątrz
podczas ogrzewania lub używania klimatyzacji.

Recyrkulacja powietrza:
Naciśnij przycisk recyrkulacji powietrza . (Za-
pali się lampka kontrolna).

Powietrze wewnątrz pojazdu krąży w obiegu za-
mkniętym.

Obsługa klimatyzatora:
Naciśnij przycisk A/C, aby włączyć lub wyłączyć kli-
matyzator. Gdy klimatyzator jest włączony, na przy-
cisku A/C świeci się lampka kontrolna.

JVH0928XZ
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Obsługa ogrzewania
Ogrzewanie:
W tym trybie podgrzane powietrze jest nadmuchi-
wane z nawiewów podłogowych.

1. Naciśnij przycisk recyrkulacji powietrza w
celu uruchomienia normalnego trybu ogrzewa-
nia. (Lampka kontrolna zgaśnie)

2. Przekręć pokrętło sterowania przepływu powie-
trza na pozycję .

3. Obróć pokrętło sterowania prędkością wentyla-
tora na żądaną pozycję.

4. Przekręć pokrętło regulacji temperatury na żą-
daną pozycję między środkiem skali a ustawie-
niem wysokiej temperatury (skrajnie prawym po-
łożeniem).

Wentylacja:
W tym trybie powietrze z zewnątrz wdmuchiwane
jest przez nawiewy środkowe i boczne.

1. Naciśnij przycisk recyrkulacji powietrza .
(Lampka kontrolna zgaśnie)

2. Przekręć pokrętło sterowania przepływu powie-
trza na pozycję .

3. Obróć pokrętło sterowania prędkością wentyla-
tora na żądaną pozycję.

4. Przekręć pokrętło regulacji temperatury na żą-
daną pozycję.

Odszranianie lub ogrzewanie szyb:
W tym trybie powietrze nadmuchiwane jest przez
nawiewy na szyby w celu ich odmrożenia/odparo-
wania.

1. Przekręć pokrętło sterowania przepływu powie-
trza na pozycję .

2. Naciśnij przycisk recyrkulacji powietrza .
(Lampka kontrolna zgaśnie)

3. Obróć pokrętło sterowania prędkością wentyla-
tora na żądaną pozycję.

4. Przekręć pokrętło regulacji temperatury na żą-
daną pozycję między środkiem skali a ustawie-
niem wysokiej temperatury (skrajnie prawym po-
łożeniem).

• Aby szybko usunąć szron z przedniej szyby,
ustaw pokrętło regulacji temperatury i pokrętło
sterowania prędkością wentylatora w
skrajnie prawym położeniu.

• Jeżeli odparowanie przedniej szyby jest utrud-
nione, włącz przycisk A/C.

Ogrzewanie dwupoziomowe:
W tym trybie chłodne powietrze nadmuchiwane jest
przez nawiewy boczne i środkowe, a powietrze cie-
płe przez nawiewy podłogowe. Jeśli pokrętło regu-
lacji temperatury zostanie obrócone w skrajnie pra-
we lub lewe położenie, powietrze wydobywające się
z nawiewów bocznych, środkowych i podłogowych
będzie miało taką samą temperaturę.

1. Naciśnij przycisk recyrkulacji powietrza .
(Lampka kontrolna zgaśnie)

2. Przekręć pokrętło sterowania przepływu powie-
trza na pozycję .

3. Obróć pokrętło sterowania prędkością wentyla-
tora na żądaną pozycję.

4. Przekręć pokrętło regulacji temperatury na żą-
daną pozycję.

Ogrzewanie i odparowywanie:
Ten tryb służy do ogrzewania wnętrza pojazdu i od-
parowywania szyb.

1. Naciśnij przycisk recyrkulacji powietrza .
(Lampka kontrolna zgaśnie)

2. Przekręć pokrętło sterowania przepływu powie-
trza na pozycję .

3. Obróć pokrętło sterowania prędkością wentyla-
tora na żądaną pozycję.

4. Przekręć pokrętło regulacji temperatury na usta-
wienie najwyższej temperatury (skrajnie prawe
położenie).

Obsługa klimatyzacji
System klimatyzacji powinien być uruchamiany co
najmniej raz w miesiącu na 10 minut. Pomoże to
uchronić system przed usterkami spowodowanymi
niedostatecznym smarowaniem.

Chłodzenie:
Ten tryb służy do schładzania i osuszania powie-
trza.

1. Naciśnij przycisk recyrkulacji powietrza .
(Lampka kontrolna zgaśnie)

2. Przekręć pokrętło sterowania przepływu powie-
trza na pozycję .

3. Obróć pokrętło sterowania prędkością wentyla-
tora na żądaną pozycję.

4. Wciśnij i włącz przycisk A/C. (Zaświeci się lampka
kontrolna A/C.)
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5. Przekręć pokrętło regulacji temperatury na żą-
daną pozycję między środkiem skali a ustawie-
niem niskiej temperatury (skrajnie lewym poło-
żeniem).

W gorących i wilgotnych warunkach z nawiewów
może wydostawać się mgiełka. Jest to spowodo-
wane gwałtownym schładzaniem powietrza. Nie
stanowi to usterki.

• Dla szybkiego ochłodzenia powietrza przy wy-
sokiej temperaturze na zewnątrz pojazdu, na-
ciśnij przycisk recyrkulacji powietrza . (Za-
świeci się lampka kontrolna). Pamiętaj, by po
pewnym czasie wyłączyć tryb recyrkulacji po-
wietrza przyciskiem i przywrócić normalny
tryb chłodzenia.

Grzanie z osuszaniem:
Tryb ten służy do ogrzewania i osuszania powie-
trza.

1. Naciśnij przycisk recyrkulacji powietrza .
(Lampka kontrolna zgaśnie)

2. Przekręć pokrętło sterowania przepływu powie-
trza na pozycję .

3. Obróć pokrętło sterowania prędkością wentyla-
tora na żądaną pozycję.

4. Wciśnij i włącz przycisk A/C. (Zaświeci się lampka
kontrolna A/C.)

5. Przekręć pokrętło regulacji temperatury na żą-
daną pozycję między środkiem skali a ustawie-
niem wysokiej temperatury (skrajnie prawym po-
łożeniem).

Odparowywanie z osuszaniem:
Ten tryb służy do odparowywania szyb i osuszania
powietrza.

1. Naciśnij przycisk recyrkulacji powietrza .
(Lampka kontrolna zgaśnie)

2. Przekręć pokrętło sterowania przepływu powie-
trza na pozycję .

3. Obróć pokrętło sterowania prędkością wentyla-
tora na żądaną pozycję.

4. Wciśnij i włącz przycisk A/C. (Zaświeci się lampka
kontrolna A/C.)

5. Przekręć pokrętło regulacji temperatury na żą-
daną pozycję.
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RĘCZNA KLIMATYZACJA I
OGRZEWANIE (typ B)
1. Przycisk A/C/pokrętło sterowania prędkością

wentylatora

2. Przyciski sterowania przepływem powietrza

3. Pokrętło regulacji temperatury

4. Przycisk ogrzewania przedniej szyby

5. Przycisk ogrzewania szyby tylnej (patrz
“Przełącznik ogrzewania szyby ( jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “2. Wskaźniki i
przełączniki”.) ( jeśli na wyposażeniu)

6. Przycisk recyrkulacji powietrza

Element sterowania
Włączanie/wyłączanie systemu:
Aby włączyć system, obróć pokrętło sterowania
prędkością wentylatora do pozycji innej niż
<OFF>. Przekręć pokrętło w lewo w położenie
<OFF>, aby wyłączyć system.

Sterowanie prędkością wentylatora:
Aby zwiększyć prędkość wentylatora, obróć pokręt-
ło sterowania zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.

Aby zmniejszyć prędkość wentylatora, obróć po-
krętło sterowania przeciwnie do ruchu wska-
zówek zegara.

Wentylacja:
W tym trybie powietrze z zewnątrz wdmuchiwane
jest przez nawiewy środkowe i boczne.

1. Naciśnij przycisk recyrkulacji powietrza .
(Lampka kontrolna zgaśnie)

2. Naciśnij przycisk . (Lampka kontrolna
zaświeci się).

3. Obróć pokrętło sterowania prędkością wentyla-
tora na żądaną pozycję.

4. Przekręć pokrętło regulacji temperatury na żą-
daną pozycję.

Regulacja temperatury:
Przekręć pokrętło regulacji temperatury, aby usta-
wić pożądaną temperaturę. Ustaw pokrętło między
środkiem skali a skrajnie prawym położeniem, aby
wybrać wysoką temperaturę. Ustaw pokrętło mię-
dzy środkiem skali a skrajnie lewym położeniem, aby
wybrać niską temperaturę.

Sterowanie przepływem powietrza:
Naciśnij jeden z przycisków sterowania przepływem
powietrza, aby wybrać nawiewy.

m —
Nadmuch głównie ze środkowych i
bocznych nawiewów.

m —
Nadmuch głównie z nawiewów
środkowych, bocznych i podłogowych.

m —
Nadmuch głównie z nawiewów
podłogowych i częściowo z nawiewów
na szyby.

m —
Nadmuch głównie z nawiewów na
szyby i podłogowych.

Nadmuch powietrza z zewnątrz:
Naciśnij przycisk recyrkulacji powietrza .
(Lampka kontrolna zgaśnie.) Do kabiny nadmuchi-
wane jest powietrze z zewnątrz pojazdu.

Korzystaj z trybu nadmuchu powietrza z zewnątrz
podczas ogrzewania lub używania klimatyzacji.

Recyrkulacja powietrza:
Naciśnij i włącz przycisk recyrkulacji powietrza .
(Zapali się lampka kontrolna).

Powietrze wewnątrz pojazdu krąży w obiegu za-
mkniętym.

JVH0888XZ

4-26 Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio



Obsługa klimatyzatora:
Naciśnij przycisk A/C, aby włączyć lub wyłączyć kli-
matyzator. Gdy klimatyzator jest włączony, na przy-
cisku A/C świeci się lampka kontrolna.

Obsługa ogrzewania
Ogrzewanie:
W tym trybie podgrzane powietrze jest nadmuchi-
wane z nawiewów podłogowych.

1. Naciśnij przycisk recyrkulacji powietrza w
celu uruchomienia normalnego trybu ogrzewa-
nia. (Lampka kontrolna zgaśnie)

2. Naciśnij przycisk . (Lampka kontrolna
zaświeci się).

3. Obróć pokrętło sterowania prędkością wentyla-
tora na żądaną pozycję.

4. Przekręć pokrętło regulacji temperatury na żą-
daną pozycję między środkiem skali a ustawie-
niem wysokiej temperatury (skrajnie prawym po-
łożeniem).

Odszranianie lub ogrzewanie szyb:
W tym trybie powietrze nadmuchiwane jest przez
nawiewy na szyby w celu ich odmrożenia/odparo-
wania.

1. Obróć pokrętło sterowania prędkością wentyla-
tora na żądaną pozycję.

2. Naciśnij przycisk ogrzewania przedniej szyby
. (Zaświeci się lampka kontrolna na przyci-

sku ogrzewania przedniej szyby oraz na
przycisku A/C). Następnie lampka kontrolna re-
cyrkulacji powietrza zgaśnie.

3. Przekręć pokrętło regulacji temperatury na żą-
daną pozycję między środkiem skali a ustawie-
niem wysokiej temperatury (skrajnie prawym po-
łożeniem).

Aby szybko usunąć szron z przedniej szyby,
ustaw pokrętło regulacji temperatury na maksy-
malne ogrzewanie (w prawo) a pokrętło stero-
wania prędkością wentylatora w położeniu
maksymalnej prędkości. Dla uzyskania optymal-
nego rezultatu ogrzewania, nie włączaj trybu re-
cyrkulacji powietrza. Dla uzyskania optymalnego
rezultatu odparowywania szyb, nie włączaj trybu
recyrkulacji powietrza.

Ogrzewanie dwupoziomowe:
W tym trybie chłodne powietrze nadmuchiwane jest
przez nawiewy boczne/środkowe, a powietrze cie-
płe przez nawiewy podłogowe. (Gdy pokrętło regu-
lacji temperatury ustawione jest na maksymalne
ogrzewanie (w prawo) lub chłodzenie (w lewo), tem-
peratura powietrza z nawiewów bocznych/środko-
wych i nawiewów na stopy jest taka sama).

1. Naciśnij przycisk recyrkulacji powietrza .
(Lampka kontrolna zgaśnie)

2. Naciśnij przycisk . (Lampka kontrolna
zaświeci się).

3. Obróć pokrętło sterowania prędkością wentyla-
tora na żądaną pozycję.

4. Przekręć pokrętło regulacji temperatury na żą-
daną pozycję.

Ogrzewanie i odparowywanie:
Ten tryb służy do ogrzewania wnętrza pojazdu i od-
parowywania szyb.

1. Naciśnij przycisk recyrkulacji powietrza .
(Lampka kontrolna zgaśnie)

2. Naciśnij przycisk . (Lampka kontrolna
zaświeci się).

3. Obróć pokrętło sterowania prędkością wentyla-
tora na żądaną pozycję.

4. Przekręć pokrętło regulacji temperatury na usta-
wienie najwyższej temperatury (skrajnie prawe
położenie).

Obsługa klimatyzacji
System klimatyzacji powinien być uruchamiany co
najmniej raz w miesiącu na 10 minut. Pomoże to
uchronić system przed usterkami spowodowanymi
niedostatecznym smarowaniem.

Chłodzenie:
Ten tryb służy do schładzania i osuszania powie-
trza.

1. Naciśnij przycisk recyrkulacji powietrza .
(Lampka kontrolna zgaśnie)

2. Naciśnij przycisk . (Lampka kontrolna
zaświeci się).

3. Obróć pokrętło sterowania prędkością wentyla-
tora na żądaną pozycję.

4. Naciśnij przycisk A/C. (Lampka kontrolna zaświe-
ci się).
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5. Przekręć pokrętło regulacji temperatury na żą-
daną pozycję między środkiem skali a ustawie-
niem niskiej temperatury (skrajnie lewym poło-
żeniem).

W gorących i wilgotnych warunkach z nawiewów
może wydostawać się mgiełka. Jest to spowodo-
wane gwałtownym schładzaniem powietrza. Nie
stanowi to usterki.

• Dla szybkiego ochłodzenia powietrza przy wy-
sokiej temperaturze na zewnątrz pojazdu, na-
ciśnij przycisk recyrkulacji powietrza . (Za-
świeci się lampka kontrolna). Pamiętaj, by po
pewnym czasie wyłączyć tryb recyrkulacji po-
wietrza przyciskiem i przywrócić normalny
tryb chłodzenia.

Grzanie z osuszaniem:
Tryb ten służy do ogrzewania i osuszania powie-
trza.

1. Naciśnij przycisk recyrkulacji powietrza .
(Lampka kontrolna zgaśnie)

2. Naciśnij przycisk . (Lampka kontrolna
zaświeci się).

3. Obróć pokrętło sterowania prędkością wentyla-
tora na żądaną pozycję.

4. Naciśnij przycisk A/C. (Lampka kontrolna zaświe-
ci się).

5. Przekręć pokrętło regulacji temperatury na żą-
daną pozycję między środkiem skali a ustawie-
niem wysokiej temperatury (skrajnie prawym po-
łożeniem).

Odparowywanie z osuszaniem:
Ten tryb służy do odparowywania szyb i osuszania
powietrza.

1. Naciśnij przycisk ogrzewania przedniej szyby
. (Zaświeci się lampka kontrolna na przyci-

sku ogrzewania przedniej szyby oraz na
przycisku A/C. ) Następnie lampka kontrolna re-
cyrkulacji powietrza zgaśnie.

2. Obróć pokrętło sterowania prędkością wentyla-
tora na żądaną pozycję.

3. Przekręć pokrętło regulacji temperatury na żą-
daną pozycję.

AUTOMATYCZNY KLIMATYZATOR
1. Przyciski regulacji temperatury

2. Przycisk nadmuchu powietrza z zewnątrz

3. Przycisk recyrkulacji powietrza

4. Ekran wyświetlacza

5. Przycisk ogrzewania przedniej szyby

6. Przycisk ogrzewania szyby tylnej (patrz
“Przełącznik ogrzewania szyby ( jeśli na
wyposażeniu)” w rozdziale “2. Wskaźniki i
przełączniki”).

7. Przyciski regulacji temperatury

8. Przycisk włącznika/wyłącznika sterowania
dwustrefowego <DUAL>

9. Przycisk A/C (klimatyzator)

10. Przycisk sterowania prędkością wentylatora

11. Przycisk <MODE>

12. Przycisk <AUTO>

NAA1868

Z kierownicą po lewej stronie

NAA1877

Z kierownicą po prawej stronie
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13. Przycisk <ON·OFF>

Działanie automatyczne (AUTO)
Trybu <AUTO> można używać przez cały rok, ponie-
waż po ręcznym ustawieniu żądanej temperatury
system automatycznie utrzymuje stałą temperatu-
rę oraz steruje rozdziałem powietrza i prędkością
wentylatora.

Aby włączyć lub wyłączyć nagrzewnicę i klimatyza-
tor, naciśnij przycisk <ON·OFF>.

Chłodzenie i ogrzewanie z osuszaniem:
1. Naciśnij przycisk <AUTO> (zaświeci się lampka

kontrolna <AUTO>).

2. Jeśli nie zapali się lampka kontrolna klimatyza-
tora (A/C), naciśnij przycisk A/C.(Zapali się lamp-
ka kontrolna klimatyzatora A/C).

3. Wybierz żądaną temperaturę przy pomocy przy-
cisków regulacji temperatury ( i ).

• Gdy lampka kontrolna na przycisku <DUAL>
nie świeci się, naciśnięcie przycisku <DUAL>
(lampka kontrolna <DUAL> zaświeci się)
umożliwia niezależne ustawienie temperatu-
ry po stronie kierowcy i pasażera odpowied-
nimi pokrętłami regulacji temperatury ( i

).

• Aby anulować indywidualną regulację tempe-
ratury, naciśnij przycisk <DUAL> (lampka kon-
trolna <DUAL> zgaśnie), a ustawienie tempe-
ratury po stronie kierowcy spowoduje zmianę
temperatury zarówno po stronie kierowcy, jak
i pasażera.

4. Naciśnij przycisk nadmuchu powietrza z
zewnątrz lub przycisk recyrkulacji powie-
trza (przycisk z podświetloną kontrolką) i

przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby włączyć
tryb automatycznego sterowania dopływem po-
wietrza (kontrolka dwukrotnie mignie).

W gorących i wilgotnych warunkach z nawiewów
może wydostawać się mgiełka. Jest to spowodo-
wane gwałtownym schładzaniem powietrza. Nie
stanowi to usterki.

Ogrzewanie [klimatyzator (A/C) wyłączony]:
1. Naciśnij przycisk <AUTO> (zaświeci się lampka

kontrolna <AUTO>).

2. Jeśli lampka kontrolna klimatyzatora (A/C) jest
włączona, naciśnij przycisk A/C. (Lampka kontrol-
na klimatyzatora A/C zgaśnie).

3. Wybierz żądaną temperaturę przy pomocy przy-
cisków regulacji temperatury ( i ).

• Gdy lampka kontrolna na przycisku <DUAL>
nie świeci się, naciśnięcie przycisku <DUAL>
(lampka kontrolna <DUAL> zaświeci się)
umożliwia niezależne ustawienie temperatu-
ry po stronie kierowcy i pasażera odpowied-
nimi pokrętłami regulacji temperatury ( i

).

• Aby anulować indywidualną regulację tempe-
ratury, naciśnij przycisk <DUAL> (lampka kon-
trolna <DUAL> zgaśnie), a ustawienie tempe-
ratury po stronie kierowcy spowoduje zmianę
temperatury zarówno po stronie kierowcy, jak
i pasażera.

• Nie ustawiaj temperatury na niższą niż panują-
ca na zewnątrz pojazdu. Jeśli tak zrobisz, tem-
peratura może nie być prawidłowo kontrolowa-
na.

• Jeśli zaparują szyby, użyj ogrzewania z osusza-
niem zamiast ogrzewania przy wyłączonym kli-
matyzatorze (A/C).

Odszranianie/odparowywanie z osuszaniem:
1. Naciśnij przycisk ogrzewania przedniej szyby

(zaświeci się lampka kontrolna ).

2. Wybierz żądaną temperaturę przy pomocy przy-
cisków regulacji temperatury ( i ).

• Aby szybko usunąć szron z zewnętrznej
powierzchni przedniej szyby, ustaw regulator
temperatury i regulator prędkości dmuchawy w
pozycję maksymalną.

• Po oczyszczeniu przedniej szyby naciśnij przy-
cisk <AUTO>, aby ponownie włączyć tryb <AU-
TO>.

• Po naciśnięciu przycisku ogrzewania szyby
przedniej klimatyzator włącza się automa-
tycznie w oparciu o wartość temperatury ze-
wnętrznej, w celu odparowania szyby. Dla uzy-
skania optymalnego rezultatu odparowywania
szyb, nie włączaj trybu recyrkulacji powietrza.

• Nie ustawiaj zbyt niskiej temperatury, gdy włą-
czony jest tryb ogrzewania szyby przedniej
(świeci się lampka kontrolna ), ponieważ
może to spowodować jej zaparowanie.

Obsługa manualna
Aby kontrolować pożądane ustawienia nagrzewni-
cy i klimatyzatora, można użyć trybu manualnego.

Sterowanie prędkością wentylatora:
Naciśnij przycisk sterowania prędkością wentylato-
ra (po stronie + lub po stronie - ), aby ręcznie
zmienić jego prędkość.

Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio 4-29



Sterowanie przepływem powietrza:
Naciśnij przycisk <MODE>, aby wybrać żądany tryb:

m—
Powietrze płynie przez środkowe i
boczne otwory wentylacyjne.

m—
Powietrze płynie przez środkowe i
boczne otwory wentylacyjne oraz
nawiewy podłogowe.

m—
Powietrze płynie głównie z nawiewów
podłogowych.

m—
Nadmuch z nawiewów na przednią
szybę i podłogowych.

Regulacja temperatury:
Wybierz żądaną temperaturę przy pomocy przyci-
sków regulacji temperatury ( i ).

• Gdy lampka kontrolna na przycisku <DUAL> nie
świeci się, naciśnięcie przycisku <DUAL> (lamp-
ka kontrolna <DUAL> zaświeci się) umożliwia
niezależne ustawienie temperatury po stronie
kierowcy i pasażera odpowiednimi pokrętłami
regulacji temperatury ( i ).

• Aby anulować indywidualną regulację tempera-
tury, naciśnij przycisk <DUAL> (lampka kontrol-
na <DUAL> zgaśnie), a ustawienie temperatury
po stronie kierowcy spowoduje zmianę tempe-
ratury zarówno po stronie kierowcy, jak i pasa-
żera.

Nadmuch powietrza z zewnątrz:
Naciśnij przycisk nadmuchu powietrza z zewnątrz,
aby wpuścić do przedziału pasażerskiego powie-
trze z zewnątrz pojazdu. (Zapali się lampka kontrol-
na ).

Recyrkulacja powietrza:
Naciśnij przycisk recyrkulacji powietrza , aby
włączyć zamknięty obieg powietrza w przedziale
pasażerskim. (Zapali się lampka kontrolna ).

Automatyczna regulacja dopływu powietrza:
Naciśnij przycisk nadmuchu powietrza z zewnątrz

lub przycisk recyrkulacji powietrza (przy-
cisk z podświetloną kontrolką) i przytrzymaj przez
około 2 sekundy. Lampka kontrolna lub
mignie dwukrotnie, a wlot powietrza będzie kontro-
lowany automatycznie. Gdy włączone jest automa-
tyczne sterowanie dopływem powietrza, system kli-
matyzacji automatycznie wybiera między trybem
nadmuchu powietrza z zewnątrz a trybem
recyrkulacji powietrza (podświetlona jest
lampka kontrolna aktualnie wybranego trybu).

Włączanie/wyłączanie systemu
Aby wyłączyć nagrzewnicę i klimatyzator, naciśnij
przycisk <ON·OFF>.

SERWISOWANIE KLIMATYZACJI

OSTRZEŻENIE

System klimatyzacji zawiera znajdujący się pod
wysokim ciśnieniem czynnik chłodzący. Aby
uniknąć obrażeń, jakikolwiek przegląd klimaty-
zatora powinien być dokonywany tylko przez do-
świadczonego mechanika wyposażonego w od-
powiedni sprzęt.

System klimatyzacji w Twoim pojeździe naładowa-
ny jest czynnikiem chłodzącym opracowanym z tro-
ską o środowisko naturalne.

Czynnik ten nie jest szkodliwy dla ziemskiej po-
włoki ozonowej. Może on jednak w niewielkim
stopniu przyczynić się do globalnego ocieplenia.

Do serwisowania klimatyzatora w Twoim pojeździe
wymagany jest specjalny sprzęt ładujący oraz sub-
stancja smarująca. Użycie nieprawidłowego czyn-
nika chłodzącego lub substancji smarującej spowo-
duje poważne uszkodzenie systemu klimatyzacji.
(Patrz: “Zalecane rodzaje i dozowanie
płynów/smarów” w rozdziale “9. Informacje tech-
niczne”).

Naprawę i konserwację Twojego przyjaznego dla
środowiska systemu klimatyzacji może przeprowa-
dzić autoryzowany dealer lub profesjonalna stacja
obsługi.

Filtr klimatyzatora
System klimatyzacji jest wyposażony w filtr, który
zbiera i neutralizuje kurz, pyłki, pył itp. Aby zapewnić
wydajne ogrzewanie, odparowywanie oraz wenty-
lację przy użyciu klimatyzatora, wymieniaj filtr zgod-
nie z określonym kalendarzem przeglądów poda-
nym w oddzielnie dostarczonej książeczce gwaran-
cyjnej. W celu wymiany filtra skontaktuj się z
autoryzowanym dealerem lub profesjonalną stacją
obsługi.

Filtr należy wymienić, jeśli przepływ powietrza po-
garsza się znacząco lub, jeśli szyby łatwo zaparowu-
ją podczas pracy nagrzewnicy lub klimatyzatora.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY
OBSŁUDZE SYSTEMU AUDIO

OSTRZEŻENIE

Nie wolno regulować systemu audio w czasie jaz-
dy, aby cała uwaga kierowcy poświęcona była
prowadzeniu pojazdu.

Radio
• Jakość odbioru sygnału radiowego zależy od si-

ły sygnału, odległości od nadajnika, znajdują-
cych się w pobliżu budynków, mostów, gór i in-
nych czynników zewnętrznych. Okresowe zmia-
ny w jakości odbioru są zazwyczaj powodowane
tymi czynnikami.

• Używanie telefonu komórkowego w pojeździe
lub w jego pobliżu może mieć wpływ na jakość
odbioru sygnału radiowego.

Odtwarzacz płyt kompaktowych (CD)

• W zimne lub deszczowe dni odtwarzacz może
nie funkcjonować poprawnie z powodu nagro-
madzonej w powietrzu wilgoci. Jeśli to nastąpi,
wyjmij płytę z odtwarzacza i dokładnie go osusz
lub przewietrz.

• Podczas jazdy po nierównej nawierzchni płyty w
odtwarzaczu mogą przerywać.

• Odtwarzacz płyt kompaktowych czasami nie
będzie działał z powodu wyjątkowo wysokiej
temperatury, panującej w kabinie pojazdu. Przed
użyciem odtwarzacza obniż temperaturę.

• Nie wystawiaj odtwarzacza na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.

• Płyty CD niskiej jakości, brudne, porysowane, po-
kryte śladami palców lub o wyszczerbionym ot-
worze środkowym mogą nie być poprawnie od-
twarzane.

• Poniższe rodzaje płyt CD mogą nie być popraw-
nie odtwarzane.

– Płyty CD z zabezpieczeniem przed kopiowa-
niem (CCCD)

– Zapisywalne płyty CD (CD-R)

– Płyty CD wielokrotnego zapisu (CD-RW)

• Nie używaj wymienionych poniżej płyt, ponie-
waż mogą one doprowadzić do usterki odtwa-
rzacza.

– Płyty o średnicy 8 cm (3,1 in)

– Płyty, które nie są okrągłe

– Płyty z papierowymi etykietami

– Płyty CD, które są wygięte, zadrapane, lub o
nietypowych krawędziach.

• Niniejszy system audio odtwarza wyłącznie
wcześniej nagrane płyty kompaktowe. Nie po-
siada możliwości nagrywania lub wypalania płyt
kompaktowych.

SAA0480

SYSTEM AUDIO ( jeśli na
wyposażeniu)
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Gniazdo wejściowe USB (uniwersalna
magistrala szeregowa)

OSTRZEŻENIE

Nie podłączaj, nie odłączaj i nie obsługuj urządze-
nia USB podczas jazdy. Może to rozproszyć Twoją
uwagę. Rozproszenie może spowodować utratę
kontroli nad pojazdem i prowadzić do groźnego
wypadku i odniesienia poważnych obrażeń ciała.

OSTROŻNIE

• Nie używaj siły podczas podłączania urządze-
nia USB do gniazda USB. Próba wsunięcia
urządzenia USB do gniazda pod kątem lub
nieodpowiednią stroną może spowodować
uszkodzenie gniazda. Upewnij się, że urządze-
nie jest prawidłowo podłączone do gniazda
USB.

• Wyjmując urządzenie USB z gniazda, nie ciąg-
nij za pokrywę gniazda ( jeśli na wyposażeniu).
Może to spowodować uszkodzenie gniazda i
pokrywy.

• Nie pozostawiaj przewodu USB w miejscu, w
którym może zostać nieumyślnie pociągnię-
ty. Pociągnięcie przewodu może spowodować
uszkodzenie gniazda.

Samochód nie jest wyposażony w urządzenie USB.
Urządzenia USB powinny być zakupione osobno, je-
śli zajdzie taka potrzeba.

System nie oferuje możliwości formatowania urzą-
dzeń USB. W celu sformatowania urządzenia USB
użyj komputera.

W niektórych obszarach ze względu na obowiązu-
jące przepisy pasażerowie z przodu pojazdu mogą

odtwarzać z urządzenia USB tylko dźwięk, nato-
miast nie mogą wyświetlać obrazów, nawet jeśli po-
jazd jest zaparkowany.

System ten pozwala na podłączenie różnych kart
pamięci USB, zewnętrznych dysków twardych USB i
odtwarzaczy iPod. Niektóre urządzenia USB mogą
nie być kompatybilne z tym systemem.

• Partycjonowane urządzenia USB mogą nie dzia-
łać prawidłowo.

• Niektóre znaki używane w innych językach
(chińskim, japońskim itp.) mogą być nieprawid-
łowo wyświetlane na wyświetlaczu. W urządze-
niu USB zalecamy wykorzystywanie znaków
używanych w języku angielskim.

Ogólne uwagi dotyczące korzystania z urządzeń
USB:

Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowego
użytkowania i pielęgnacji urządzenia, zajrzyj do je-
go instrukcji obsługi.

Ogólne uwagi dotyczące korzystania z odtwarza-
czy iPod:

iPod to znak towarowy firmy Apple Inc., zarejestro-
wany w Stanach Zjednoczonych oraz innych kra-
jach.

• Nieprawidłowe podłączenie urządzenia iPod do
gniazda może spowodować wyświetlenie miga-
jącego symbolu kontrolnego. Zawsze sprawdź,
czy urządzenie iPod jest prawidłowo podłączo-
ne.

• Odtwarzacz iPod nano (1. generacji) może pozo-
stać w trybie przewijania do przodu lub do tyłu,

jeśli zostanie podłączony w trakcie operacji wy-
szukiwania. W takim przypadku należy ręcznie
zresetować odtwarzacz iPod.

• Odtwarzacz iPod nano (2. generacji) będzie kon-
tynuował przewijanie do przodu lub do tyłu, jeśli
zostanie odłączony w trakcie operacji wyszuki-
wania.

• Jeśli podczas obsługi odtwarzacza iPod nano
(2. generacji) zostanie zmieniony tryb odtwarza-
nia, na wyświetlaczu może pojawić się niepra-
widłowy tytuł utworu.

• Książki mówione (audiobooki) mogą nie być od-
twarzane w tej samej kolejności, w jakiej są wy-
świetlane w iPod.

• Duże pliki wideo mogą powodować spowolnie-
nie pracy odtwarzacza iPod. Centralny wyświet-
lacz w pojeździe może zgasnąć na moment, jed-
nak powinien szybko powrócić do normalnego
stanu.

• Jeśli odtwarzacz iPod automatycznie wybiera
duże pliki wideo w trybie odtwarzania losowe-
go, centralny wyświetlacz w pojeździe może na
chwilę zgasnąć, lecz powinien szybko powrócić
do normalnego stanu.

Odtwarzacz audio Bluetooth® ( jeśli na
wyposażeniu)
• Niektóre urządzenia audio Bluetooth® nie

współpracują z tym systemem. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat kompatybil-
nych z systemem urządzeń audio Bluetooth®,
skontaktuj się z autoryzowanym dealerem lub
profesjonalną stacją obsługi.
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• Przed rozpoczęciem używania systemu audio
Bluetooth®, wymagany jest wstępny proces re-
jestracji urządzenia audio.

• Obsługa systemu audio Bluetooth® może różnić
się w zależności od podłączonego urządzenia
audio. Przed rozpoczęciem użytkowania za-
twierdź tę operację.

• Działanie odtwarzacza audio Bluetooth® zosta-
nie wstrzymane w poniższych warunkach. Od-
twarzanie zostanie wznowione po spełnieniu
poniższych warunków.

– podczas używania telefonu z zestawem
głośnomówiącym

– podczas sprawdzania połączenia przy
pomocy telefonu komórkowego

• Antena wewnątrz pojazdu służąca do komuni-
kacji bezprzewodowej Bluetooth® jest wbudo-
wana w system. Nie umieszczaj urządzenia au-
dio Bluetooth® w miejscu zasłoniętym metalo-
wymi przedmiotami, oddalonym od systemu lub
w ciasnym miejscu, w którym urządzenie styka
się z ciałem lub fotelem. W przeciwnym przypad-
ku może pojawić się gorsza jakość dźwięku lub
zakłócenia w połączeniu.

• Gdy urządzenie audio Bluetooth® jest podłączo-
ne za pomocą połączenia bezprzewodowego
Bluetooth®, bateria urządzenia może ulec rozła-
dowaniu szybciej niż zwykle.

• Niniejszy system jest kompatybilny z profilem
Bluetooth® AV (A2DP oraz AVRCP).

m

Bluetooth® jest znakiem towa-
rowym stanowiącym włas-
ność Bluetooth SIG, Inc., prze-
kazanym na mocy licencji fir-
mom Visteon Corporation i
Robert Bosch GmbH.

Płyta kompaktowa (CD)/pamięć USB z
plikami MP3/WMA/AAC ( jeśli na
wyposażeniu)
Słowniczek:
• MP3 — MP3 to skrót od angielskich słów Moving

Pictures Experts Group Audio Layer 3. MP3 to
najbardziej znany format skompresowanych, cy-
frowych plików audio. Format ten pozwala na
uzyskanie plików muzycznych o jakości dźwięku
bardzo zbliżonej do jakość płyty CD, zajmując
przy tym znacznie mniej miejsca niż oryginalne
pliki audio CD. Konwersja pliku z płyty CD do for-
matu MP3 pozwala ograniczyć jego wielkość do
około 1/10 pliku oryginalnego (częstotliwość
próbkowania: 44,1 kHz, transfer: 128 kbps) bez
słyszalnej utraty jakości dźwięku. Kompresja
MP3 usuwa zbędne części sygnału audio, któ-
rych ludzkie ucho nie jest w stanie usłyszeć.

• WMA — Windows Media Audio (WMA) to format
skompresowanych plików dźwiękowych, stwo-
rzony przez firmę Microsoft jako alternatywa dla
formatu MP3. System kodowania WMA pozwala
na osiągnięcie większej kompresji pliku niż w for-
macie MP3, umożliwiając zapisanie większej ilo-
ści plików na tej samej przestrzeni dyskowej,
przy zachowaniu tej samej jakości.

• AAC ( jeśli jest obsługiwany) — Advanced Audio
Coding to format skompresowanych plików

dźwiękowych. AAC umożliwia większy stopień
kompresji danych niż MP3 oraz pozwala tworzyć
pliki z muzyką i ich przechowywanie przy zacho-
waniu tej samej jakości, jak w przypadku forma-
tu MP3.

• Transfer — to ilość bitów na sekundę, wykorzy-
stywanych przez cyfrowe pliki dźwiękowe. Roz-
miar i jakość skompresowanego pliku audio za-
leżą od szybkości transferu podczas kodowania
plików.

• Częstotliwość próbkowania — to częstotliwość
z jaką próbki sygnału konwertowane są z posta-
ci analogowej do cyfrowej (konwersja A/D).

• Multisesja — to jedna z metod zapisu danych na
nośnik. Pojedyncze zapisanie danych na nośnik
nosi nazwę pojedynczej sesji, zaś zapisanie wie-
lokrotne nazywa się multisesją.

• Znacznik ID3/WMA — to część zakodowanego
pliku MP3 lub WMA, zawierająca informacje na
temat pliku, takie jak tytuł utworu, wykonawca,
tytuł albumu, szybkość kodowania, czas trwa-
nia utworu, itp. Informacje zawarte w znaczniku
ID3 wyświetlane są na wyświetlaczu w linii Al-
bum/Wykonawca/Utwór.

* Windows® oraz Windows Media® stanowią
zastrzeżone znaki handlowe oraz/lub znaki
handlowe Microsoft Corporation w USA oraz/
lub innych krajach.
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jA Folder główny
jB Folder
jC MP3/WMA

Kolejność odtwarzania:
Kolejność odtwarzania utworów w formacie MP3/
WMA/AAC ( jeśli są obsługiwane) zapisanych na pły-
cie CD przedstawiono powyżej.

• Nazwy folderów, które nie zawierają plików MP3/
WMA nie są wyświetlane.

• Jeśli w głównym folderze płyty znajduje się plik,
wyświetlony zostanie napis FOLDER.

• Kolejność odtwarzania zależy od kolejności, w
której pliki zostały zapisane na płycie, w związku
z czym może nie odpowiadać kolejności, w któ-
rej chciałbyś ich słuchać.

ANTENA
Antena dachowa

Antenę można zdjąć w razie potrzeby.

Chwyć podstawę anteny i zdemontuj odkręcając w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Aby zamontować antenę, dokręć ją w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

NAA984

JVH0666X

4-34 Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio



OSTROŻNIE

Aby uniknąć uszkodzenia lub odkształcenia an-
teny, upewnij się, że została ona zdemontowana
w poniżej opisanych warunkach.

• Przed wjazdem samochodu do myjni automa-
tycznej.

• Przed wjazdem samochodu do garażu z ni-
skim stropem.

• Przed osłonięciem samochodu plandeką.

Gniazdo wejściowe USB
(uniwersalna magistrala
szeregowa)

OSTRZEŻENIE

Nie podłączaj, nie odłączaj i nie obsługuj urządze-
nia USB podczas jazdy. Może to rozproszyć Twoją
uwagę. Rozproszenie może spowodować utratę
kontroli nad pojazdem i prowadzić do groźnego
wypadku i odniesienia poważnych obrażeń ciała.

OSTROŻNIE

• Nie używaj siły podczas podłączania urządze-
nia USB do gniazda USB. Próba wsunięcia
urządzenia USB do gniazda pod kątem lub
nieodpowiednią stroną może spowodować
uszkodzenie gniazda. Upewnij się, że urządze-
nie jest prawidłowo podłączone do gniazda
USB.

• Wyjmując urządzenie USB z gniazda, nie ciąg-
nij za pokrywę gniazda ( jeśli na wyposażeniu).
Może to spowodować uszkodzenie gniazda i
pokrywy.

• Nie pozostawiaj przewodu USB w miejscu, w
którym może zostać nieumyślnie pociągnię-
ty. Pociągnięcie przewodu może spowodować
uszkodzenie gniazda.

Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowego
użytkowania i pielęgnacji urządzenia, zajrzyj do je-
go instrukcji obsługi.

Gniazdo USB znajduje się w dolnej części deski roz-
dzielczej. Włóż urządzenie USB lub podłącz złącze
iPoda do tego gniazda.

GNIAZDO WEJŚCIOWE AUX (do
obsługi urządzeń zewnętrznych)

Wejściowe gniazdo AUX znajduje się w dolnej części
deski rozdzielczej. Kompatybilne urządzenia audio
takie jak odtwarzacze MP3 mogą być podłączane
do systemu za pomocą gniazda wejściowego AUX.

Przed podłączeniem urządzenia do gniazda wyłącz
zasilanie urządzenia przenośnego.

Jeśli do gniazda podłączone jest kompatybilne
urządzenie, kilkakrotnie naciśnij odpowiedni przy-
cisk (w zależności od systemu audio), aż wyświet-
lacz przejdzie do trybu AUX.

RENAULT stanowczo zaleca używanie przewodu z
wtyczką mini stereo do podłączania urządzeń ze-
wnętrznych do systemu audio. Użycie przewodu z
wtyczką mono może spowodować zakłócenia pod-
czas odtwarzania dźwięku.

JVH1109XZ

JVH1110XZ
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CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA PŁYT
CD/KARTY PAMIĘCI USB
CD

• Trzymaj płytę za jej krawędzie. Nigdy nie dotykaj
powierzchni płyty. Nie zginaj płyty.

• Niewykorzystywane płyty przechowuj zawsze w
ich opakowaniach.

• Aby wyczyścić płytę, przetrzyj jej powierzchnię
od środka do krawędzi zewnętrznej przy pomo-
cy czystej i miękkiej ściereczki. Nie wycieraj płyty,
wykonując koliste ruchy.

Nie używaj konwencjonalnego środka do czysz-
czenia płyt lub alkoholu do użytku przemysło-
wego.

• Nowa płyta może mieć chropowate wewnętrz-
ne i zewnętrzne krawędzie. Usuń chropowatości
z krawędzi, pocierając wewnętrzną i zewnętrz-
ną krawędź bokiem długopisu lub ołówka w zi-
lustrowany sposób.

Pamięć USB
• Nie kładź ciężkich przedmiotów na pamięci USB.

• Nie przechowuj pamięci USB w miejscach o wy-
sokiej wilgotności.

• Nie pozostawiaj pamięci USB pod bezpośrednim
wpływem promieni słonecznych.

• Nie wylewaj żadnych płynów na pamięć USB.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zajrzyj do in-
strukcji obsługi pamięci USB.

SAA0451Z
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1. Przycisk (dzień/noc)
(przycisk jasności wyświetlacza (tryb dzień/
noc)) Użyj przycisku MENU, aby ustawić
jasność wyświetlacza

Poziom oświetlenia zestawu wskaźników jest
powiązany z położeniem przełącznika
reflektorów. Po włączeniu reflektorów
oświetlenie zestawu wskaźników zostaje

automatycznie przyciemnione. Naciśnij
przycisk, aby przełączyć tryb oświetlenia
zestawu wskaźników niezależnie od położenia
przełącznika reflektorów.

2. Szczelina płyty CD

3. Wyświetlacz

4. Przycisk wysuwania płyty CD

5. Przycisk MEDIA
Służy do przełączania źródeł dźwięku (CD, USB,
AUX, Audio BT) ( jeśli podłączone)

6. Przycisk telefonu

7. Tryb radia: pokrętło strojenia
Tryb urządzenia audio: pokrętło menu
Przycisk potwierdzania (ENTER)

8. Przycisk BACK

9. Tryb radia: przycisk pamięci
Tryb USB/MP3 CD/iPod lub telefonu: przycisk
szybkiego wyszukiwania

10. Przycisk SETUP

11. Tryb radia: Przyciski ustawiania stacji

12. Przyciski przewijanie do przodu (Cue)/
następny utwór oraz przewijanie do tyłu/
poprzedni utwór

13. Tryb radia: przycisk pamięci
Tryb audio CD/iPod/USB/Bluetooth: przycisk
MIX

14. Przycisk komunikatów o ruchu (TA)

15. Tryb radia: przycisk pamięci
Tryb audio CD/iPod/USB/Bluetooth: przycisk
powtarzania utworów (RPT)

16. Przycisk zasilania ON·OFF/pokrętło głośności
(VOL)

17. Przycisk DISP (wyświetlacz)
Pozwala wyświetlić dostępne informacje na
ekranie (informacje tekstowe, RDS itp.).

18. Przycisk RADIO

NAA1575

RADIO FM AM Z ODTWARZACZEM PŁYT KOMPAKTOWYCH (CD) (typ
A)
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PODSTAWOWA OBSŁUGA SYSTEMU
AUDIO
System audio działa, gdy włącznik zapłonu jest
ustawiony w pozycji ACC lub ON.

m Przycisk ON/OFF

Aby włączyć system audio naciśnij przycisk . Je-
śli system audio został wyłączony przy pomocy
włącznika zapłonu, może zostać włączony w ten
sam sposób. System włączy się w trybie, w którym
znajdował się przed wyłączeniem, z tym samym
ustawieniem głośności.

System audio można wyłączyć, naciskając przycisk
lub obracając włącznik zapłonu w położenie

“OFF” lub LOCK.

Regulacja głośności

Obróć pokrętło <VOL> w lewo lub w prawo, aby wy-
regulować głośność.

System audio jest wyposażony w funkcję dostoso-
wującą głośność do prędkości pojazdu. Więcej in-
formacji znajdziesz w punkcie “Menu [Głośn. szybk.]”
w dalszej części rozdziału.

OBSŁUGA RADIA
Jeśli system audio został wyłączony w trybie radia,
po naciśnięciu przycisku zasilania zostanie on
włączony na ostatnio odbieranej stacji radiowej.

Za pomocą radia można odbierać wiele rodzajów
transmisji audio:

– FM

– DAB (system radiofonii cyfrowej) oznaczony ja-
ko DR ( jeśli na wyposażeniu)

– AM

Przyciski wyboru zakresu fal
Naciśnij przycisk <RADIO>, aby zmienić źródło trans-
misji audio w następującej kolejności:

FM1! FM2! DR1! DR2! AM! FM1

Po naciśnięciu przycisku <RADIO> radio włączy się
na ostatnio odbieranej stacji. Jeśli w danym mo-
mencie odtwarzane jest nagranie audio z innego
źródła (iPod, Bluetooth, CD, USB, wejście AUX), naciś-
nięcie przycisku <RADIO> wyłączy odtwarzane
źródło i włączy ostatnio wybraną stację radiową.

Programowanie stacji
Automatyczne zapełnianie [Lista FM]:
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku <RADIO>
przez ponad 1,5 sekundy, sześć stacji o najmocniej-
szym sygnale zostanie przypisanych do przycisków
pamięci (od 1 do 6) zakresu. Podczas wyszukiwania
na wyświetlaczu pojawia się komunikat informacyj-
ny [Aktual. listy FM], a dźwięk pozostaje wyciszony
aż do ukończenia operacji. Po zakończeniu, radio
powraca do uprzednio wybranej stacji radiowej.

Strojenie ręczne

W celu ręcznego dostrojenia częstotliwości odbie-
ranej stacji naciśnij pozycję [Lista FM] i obracaj po-
krętłem <MENU>.

Częstotliwość wzrasta lub maleje w odstępach 100
kHz w paśmie FM i 9 kHz w paśmie AM.

OSTRZEŻENIE

Aby kierowca mógł skupić całą uwagę na prowa-
dzeniu pojazdu, podczas jazdy nie należy stroić
radia.

Przyciski szukania
stacji

Tryb FM:
Naciśnięcie przycisku lub powoduje roz-
poczęcie wyszukiwania stacji. Krótkie naciśnięcie
przycisku powoduje zwiększenie lub zmniejszenie
częstotliwości o jeden stopień skali. Przytrzymanie
przycisku aktywuje tryb wyszukiwania. System roz-
pocznie przeszukiwanie, od najniższej do najwyż-
szej, lub od najwyższej do najniższej częstotliwości.
Wyszukiwanie zostanie przerwane przy każdej zna-
lezionej stacji. Podczas szukania stacji dźwięk zo-
stanie wyciszony. Jeśli po przeszukaniu całego za-
kresu częstotliwości, system nie odnajdzie żadnej
stacji, powróci do częstotliwości początkowej.

Tryb DR:
Naciśnij lub , aby wybrać następną lub po-
przednią stację.

Przyciski zapamiętanych
stacji➀➁➂➃➄➅
Naciśnięcie przycisku pamięci przez krócej niż 2 se-
kundy spowoduje włączenie przypisanej mu stacji.

Naciśnięcie przycisku pamięci i przytrzymanie przez
dłużej niż 2 sekundy w trybie [Lista FM] lub przy włą-
czonym głównym ekranie radia spowoduje przypi-
sanie aktualnie odbieranej stacji do danego przyci-
sku pamięci.
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• Dla zakresów FM można zapisać dwanaście sta-
cji ( jeśli dostępne). (Po sześć dla FM1 i FM2)

• Dla zakresów DR można zapisać 12 stacji ( jeśli
dostępne). (Po sześć dla DR1 i DR2) ( jeśli na wy-
posażeniu)

• Dla zakresu AM można zapisać sześć stacji ( jeśli
dostępne).

Po odłączeniu przewodu wysokiego napięcia od
akumulatora lub wyjęciu bezpiecznika pamięć zo-
stanie wykasowana. W takim przypadku ponownie
ustaw wybrane stacje po podłączeniu akumulatora
lub wymianie bezpiecznika.

Obsługa radia DAB i systemu RDS ( jeśli
na wyposażeniu)
RDS jest systemem, za pośrednictwem którego sta-
cje FM przesyłają zakodowane informacje cyfrowe
równolegle z normalnym sygnałem radiowym FM.
System ten umożliwia odbiór informacji takich jak
nazwa stacji, informacje drogowe czy wiadomości.

DAB (system radiofonii cyfrowej)

UWAGA

• Obsługa w trybie DR jest podobna do trybu FM,
jednakże może się nieznacznie różnić.

• W niektórych krajach lub rejonach część tych
usług może być niedostępna.

Tryb Częstotliwość Alternatywna (AF):
Tryb AF dostępny jest w trybie FM (radio).

• Tryb AF jest dostępny w trybie FM (radio), AUX i
CD ( jeśli wcześniej w trybie radia wybrano pas-
mo FM).

• Funkcja AF porównuje siłę sygnału poszczegól-
nych stacji i wybiera te, których odbiór jest naj-
lepszy.

Funkcje radia DAB i systemu RDS
Funkcja Programme Service (PS) (wyświetlanie
nazwy stacji):
– FM:

Po ustawieniu stacji nadającej informacje RDS
za pomocą ręcznego strojenia lub wyszukiwa-
nia, system odbierze dane RDS i wyświetlona zo-
stanie nazwa stacji.

– DR:
Po ustawieniu stacji za pomocą ręcznego stro-
jenia lub wyszukiwania, system odbierze dane i
wyświetlona zostanie nazwa stacji.

Informacje drogowe (TA)
Funkcja ta działa w trybie FM/DR (Radio). Funkcja ta
będzie nadal działała w tle po wybraniu źródła
dźwięku (tryb CD, USB lub MEDIA).

• Aby włączyć tryb TA, naciśnij przycisk <TA>. Pod-
czas gdy tryb TA jest włączony, widoczna jest
ikona TA.

• Jeśli przycisk <TA> zostanie naciśnięty ponow-
nie: tryb TA zostanie wyłączony, a ikona TA znik-
nie z wyświetlacza.

Funkcja automatycznego odsłuchiwania
komunikatów drogowych:
Po otrzymaniu komunikatu drogowego radiood-
biornik dostraja się do nadającej go stacji, a na wy-
świetlaczu pojawia się jej nazwa, np. [TA: Radio 1],
oraz informacja o komunikacie.

Po zakończeniu nadawania informacji drogowych,
system powróci do poprzedniego odtwarzania.

Jeśli podczas odbioru komunikatu drogowego zo-
stanie naciśnięty przycisk <TA>, tryb automatycz-
nego przełączania na informacje drogowe zostanie
przerwany. Funkcja TA przełączy się w stan goto-
wości, a system powróci do poprzedniego odtwa-
rzania.

PRZYCISK SETUP

W celu zmiany ustawień [Audio], [Zegar], [Radio] i [Ję-
zyk] wykonaj poniższą procedurę:

1. Naciśnij przycisk <SETUP>.

2. Po obróceniu pokrętła <MENU> w lewo lub w pra-
wo na wyświetlaczu pojawią się dostępne usta-
wienia w następującej kolejności:

[Audio]# [Zegar]# [Radio]# [Język]

Po wprowadzeniu ustawień naciśnij kilkakrotnie
przycisk (powrót) lub przycisk <SETUP>.

Regulacja ustawień systemu audio
1. Naciśnij przycisk <SETUP> w celu wyświetlenia

menu konfiguracji, a następnie wybierz opcję [Au-
dio].

2. Po obróceniu pokrętła <MENU> w lewo lub w pra-
wo na wyświetlaczu pojawią się dostępne usta-
wienia w następującej kolejności:

[Dźwięk] ! [Wejście AUX] ! [Głośn. szybk.] !
[Wzm. basów]! [Domyśl. audio]
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Menu [Dźwięk]:
Podmenu w menu ustawień dźwięku:
[Basy] Przy pomocy tego ustawienia

możesz dostosować poziom
niskich tonów.
Za pomocą pokrętła <MENU>
wyreguluj poziom niskich tonów, a
następnie naciśnij przycisk
<ENTER> w celu potwierdzenia.

[Wys.] Przy pomocy tego ustawienia
możesz dostosować poziom
wysokich tonów.
Za pomocą pokrętła <MENU>
wyreguluj poziom wysokich
tonów, a następnie naciśnij
przycisk <ENTER> w celu
potwierdzenia.

[Balans] Za pomocą tego ustawienia
możesz dostosować balans
głośności pomiędzy głośnikami
po lewej i prawej stronie.
Za pomocą pokrętła <MENU>
wyreguluj balans głośności, a
następnie naciśnij przycisk
<ENTER> w celu potwierdzenia.

[Wytł.] Za pomocą tego ustawienia
możesz dostosować balans
głośności pomiędzy głośnikami z
przodu i z tyłu.
Za pomocą pokrętła <MENU>
wyreguluj balans głośności, a
następnie naciśnij przycisk
<ENTER> w celu potwierdzenia.

Menu [Wejście AUX]:
Ta opcja służy do regulacji głośności dźwięku po-
chodzącego z urządzenia zewnętrznego.
Za pomocą pokrętła <MENU> wybierz tryb [Niskie],
[Śred.] lub [Wys.], a następnie naciśnij przycisk <EN-
TER> w celu potwierdzenia.

Menu [Głośn. szybk.]:
W tym trybie głośność dźwięku generowanego
przez głośniki jest automatycznie dostosowywana
do prędkości pojazdu.
Po wyświetleniu komunikatu [Głośn. szybk.] użyj po-
krętła <MENU>, aby wyregulować poziom głośno-
ści.
Pozycja 0 (zero) wyłącza funkcję dostosowania
głośności do prędkości pojazdu. Zwiększenie pozio-
mu głośności dla funkcji dostosowania głośności do
prędkości pojazdu spowoduje szybszy wzrost głoś-
ności podczas zwiększania prędkości. Po dokona-
niu wyboru zapisz ustawienie, naciskając przycisk
<ENTER>.

Menu [Wzm. basów]:
Włączanie [WŁ.] lub wyłączanie [WYŁ.] opcji wzmoc-
nienia basów [Wzm. basów].

Menu [Domyśl. audio]:
System audio ma zapisane ustawienia będące do-
myślnymi ustawieniami fabrycznymi. Wybierz [Tak],
aby przywrócić wszystkie ustawienia do wartości
domyślnych. Wybierz [Nie], aby wyjść z menu zacho-
wując bieżące ustawienia.

Ustawianie zegara
Po wybraniu z menu konfiguracji opcji [Zegar] zo-
stanie wyświetlony ekran ustawiania zegara.

[Ustaw czas]:
Wybierz opcję [Ustaw czas], a następnie ustaw czas,
wykonując następujące czynności:

1. Zacznie migać wskazanie godzin. Obróć pokrętło
<MENU>, aby ustawić godzinę.

2. Naciśnij przycisk <ENTER>. Zacznie migać wska-
zanie minut.

3. Obróć pokrętło <MENU>, aby ustawić minuty.

4. Naciśnij przycisk <ENTER>, aby zakończyć usta-
wianie czasu.

[Wł./Wył.]:
Umożliwia określenie, czy zegar ma być wyświet-
lany czy niewyświetlany przy wyłączonym radiood-
biorniku.

Jeśli zostanie wybrana opcja [WŁ.], zegar nie zniknie
z wyświetlacza po wyłączeniu odtwarzacza przyci-
skiem lub po ustawieniu włącznika zapłonu w
pozycji “OFF”.

[Format]:
Wybierz 24-godzinny lub 12-godzinny tryb wyświet-
lania zegara.

Menu [Radio]
Więcej informacji na temat włączania i wyłączania
tej funkcji znajdziesz w punkcie “Przycisk SETUP” we
wcześniejszej części rozdziału.
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[TA] Funkcja ta umożliwia włączenie
lub wyłączenie komunikatów
drogowych przy uruchamianiu
systemu.
Za pomocą pokrętła <MENU>
dokonaj wyboru i naciśnij
<ENTER> w celu potwierdzenia.

[Przerw. DR] Tylko dla modeli wyposażonych w
funkcję DAB (system radiofonii
cyfrowej)
Włącz lub wyłącz określone
przerywanie odtwarzania radia
cyfrowego. Po wybraniu tej opcji
odtwarzanie stacji radiowych DAB
będzie przerywane, jeśli dostępny
będzie określony komunikat.
Za pomocą pokrętła <MENU>
dokonaj ustawienia i naciśnij
<ENTER> w celu potwierdzenia.

[Lista ref. FM] Ręcznie zaktualizuj listę stacji FM
Naciśnij przycisk <ENTER>, aby
rozpocząć wyszukiwanie stacji.
Pojawia się tekst [Aktual. listy
FM...]. W krótkim czasie stacje
zostają zaktualizowane, a ostatnia
stacja ( jeśli to możliwe) zaczyna
być odtwarzana.

Ustawienia języka
Wybierz odpowiedni język i naciśnij przycisk <EN-
TER>. Po wprowadzeniu ustawień na ekranie poja-
wią się opisy w wybranym języku.

• [Chinese]

• [Chinese Simplified]

• [Deutsch]

• [Español]

• [Français]

• [Korean]

• [Italiano]

• [Nederlands]

• [Polski]

• [Português]

• [Türkçe]

• [UK English]

• [русский]

OBSŁUGA PŁYT KOMPAKTOWYCH
(CD)
Urządzenie może odtwarzać płyty audio CD lub pły-
ty z plikami MP3/WMA. Podczas odtwarzania tych
płyt na ekranie mogą pojawiać się muzyczne infor-
macje tekstowe (informacje o utworze i wykonaw-
cy) (w przypadku płyt CD z zapisanymi informacja-
mi tekstowymi).

Naciśnij przycisk <MEDIA> - rozpocznie się odtwa-
rzanie płyty CD ( jeśli jest załadowana).

Jeśli przycisk <MEDIA> zostanie naciśnięty w trybie
radia lub w trybie innego źródła dźwięku, zostaną
one automatycznie wyłączone i rozpocznie się od-
twarzanie płyty.

OSTROŻNIE

• Nie wciskaj płyt w szczelinę. Może to dopro-
wadzić do uszkodzenia odtwarzacza.

• Nie używaj płyt o średnicy 8 cm (3,1 in).

Ładowanie płyty CD (Odtwarzacz CD)
Wsuń płytę do szczeliny zadrukowaną stroną do
góry. Płyta zostanie załadowana automatycznie i
rozpocznie się odtwarzanie. Po załadowaniu płyty
zostanie wyświetlona informacja o ścieżkach.

UWAGA

• Odtwarzacz CD obsługuje zwykłe płyty CD au-
dio oraz płyty CD z nagranymi plikami MP3/
WMA.

• Po wsunięciu do szczeliny płyty z zapisanymi
plikami MP3/WMA system audio automatycz-
nie je wykryje, a na wyświetlaczu pojawi się
napis [MP3CD].

• Jeśli odtwarzacz nie może odczytać płyty lub
jeśli do szczeliny zostanie wsunięta płyta nie-
obsługiwana przez odtwarzacz (np. płyta
DVD), na wyświetlaczu pojawi się komunikat
błędu. Wysuń płytę i spróbuj odtworzyć inną
płytę.

Przycisk MEDIA
Załaduj płytę CD. Po krótkiej chwili ładowania, roz-
pocznie się odtwarzanie z płyty.

Jeśli dysk został wcześniej załadowany:
Naciśnij przycisk <MEDIA> (w razie potrzeby kilka-
krotnie, w zależności od innych podłączonych źró-
deł audio), aby wybrać tryb CD. Odtwarzanie rozpo-
czyna się od ostatniego utworu, odtwarzanego
przed wyłączeniem systemu.
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Podstawowa obsługa systemu audio
Widok listy:
Podczas odtwarzania ścieżki naciśnij przycisk <EN-
TER> lub obróć pokrętło <MENU>, aby wyświetlić
dostępne ścieżki w formie listy. Aby wybrać ścieżkę
z listy lub ścieżkę, od której chcesz rozpocząć od-
słuchiwanie płyty, obróć pokrętło <MENU>, a na-
stępnie naciśnij przycisk <ENTER>.
Naciśnij przycisk , aby powrócić do piosenki.

Przyciski przyspieszonego
odtwarzania do przodu i do
tyłu:

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku lub
, utwór zostanie odtworzony ze zwiększoną

prędkością. Po zwolnieniu przycisku odtwarzanie
powróci do normalnej prędkości.

Przyciski zmiany utworu:

Jednokrotne naciśnięcie przycisku lub po-
woduje przejście do następnego utworu lub do po-
czątku aktualnie odsłuchiwanego utworu. Aby
przejść do kolejnych utworów, naciśnij przycisk
lub kilka razy.

Przeglądanie folderów:
Jeśli zapisany nośnik zawiera foldery z plikami mu-
zycznymi, naciśnięcie przycisku lub spo-
woduje odtworzenie kolejnych plików w każdym fol-
derze.

Aby wybrać folder:

1. Naciśnij przycisk <ENTER> lub obróć pokrętło
<MENU> - zostanie wyświetlona lista plików znaj-
dujących się w bieżącym folderze.

2. Obróć pokrętło <MENU> w celu wybrania innego
folderu.

3. Naciśnij przycisk <ENTER>, aby otworzyć folder.
Ponownie naciśnij przycisk <ENTER>, aby rozpo-
cząć odtwarzanie pierwszej ścieżki lub obróć po-
krętło <MENU> i naciśnij przycisk <ENTER>, aby
wybrać inną ścieżkę.

Jeśli bieżący folder zawiera podfoldery, naciśnij
przycisk <ENTER> w celu wyświetlenia ekranu z li-
stą podfolderów. Obróć pokrętło <MENU>, aby wy-
brać podfolder, a następnie naciśnij przycisk <EN-
TER>, aby potwierdzić wybór. Wybierz folder [Root],
jeśli w głównym folderze również znajdują się utwo-
ry.

Aby powrócić do poprzedniego folderu, naciśnij
przycisk .

Przycisk powtarzania:

Naciśnij przycisk ➀, aby włączyć powtarzanie
aktualnie odsłuchiwanej ścieżki.

Przycisk:

Naciśnij przycisk ➁, aby odtworzyć w losowej
kolejności wszystkie utwory w bieżącym folderze
(MP3 CD/USB) lub na liście odtwarzania (iPod).

Po odtworzeniu całego folderu/listy, system rozpo-
cznie odtwarzanie następnego folderu/listy.

Przycisk:

Jeśli odtwarzana płyta z nagranymi plikami zawiera
informacje tekstowe (dane CD-text/ID3), wyświet-
lany jest tytuł odsłuchiwanego utworu. Jeśli infor-
macje o tytule utworu nie są dostępne, wyświetlany
jest napis [Utwór].

Jeśli naciśniesz kilka razy przycisk ➄, zo-
staną wyświetlone dodatkowe informacje o utwo-
rze w następującej kolejności:

CD:

Czas utworu! Nazwa wykonawcy! Tytuł albumu! Czas utworu

Płyta CD z plikami MP3/WMA:

Track time (czas utworu)! Artist name (nazwa wy-
konawcy) ! Album title (tytuł albumu) ! Folder
name (nazwa folderu)! Track time (czas utworu)

Nazwa utworu jest zawsze wyświetlana.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o
utworze:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ➄, aby wy-
świetlić ekran z podsumowaniem wszystkich infor-
macji o ścieżce. Aby powrócić do głównego ekranu,
odczekaj kilka sekund lub krótko naciśnij przycisk

➄.

Szybkie wyszukiwanie:
Jeśli z płyty CD odtwarzane są pliki MP3 zawierające
informacje tekstowe (znaczniki ID3) w trybie wido-
ku listy, możesz skorzystać z opcji szybkiego wy-
szukiwania utworu na liście.

Naciśnij przycisk <A-Z >➅, a następnie obróć po-
krętło <MENU> do momentu wyświetlenia litery al-
fabetu/cyfry, od której zaczyna się nazwa szuka-
nego utworu, a następnie naciśnij przycisk <EN-
TER>. Zostanie wyświetlona lista wszystkich
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znalezionych ścieżek. Gdy dopasowanie nie zosta-
nie znalezione (na wyświetlaczu pojawi się komuni-
kat [Brak wyniku]), pokazana zostanie następna po-
zycja. Wybierz jedną z nich i naciśnij przycisk <EN-
TER>, aby ją odtworzyć.

Przycisk wysuwania płyty CD

Odtwarzacz CD:
Naciśnij przycisk , aby wysunąć aktualnie odtwa-
rzaną płytę.

Wysuwanie płyt CD (przy włączniku zapłonu w
pozycji “OFF” lub LOCK):
Możliwe jest wysunięcie aktualnie odtwarzanej pły-
ty CD przy przełączniku zapłonu w pozycji “OFF” lub
LOCK. W takiej sytuacji system audio nie włączy się.

Naciśnij przycisk , aby wysunąć aktualnie odtwa-
rzaną płytę.

UWAGA

• Jeśli płyta zostanie wysunięta, ale nie zosta-
nie wyjęta ze szczeliny, po 8 sekundach sys-
tem załaduje ją automatycznie z powrotem do
odtwarzacza, aby zabezpieczyć ją przed
uszkodzeniem.

• Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o
błędzie, naciśnij przycisk w celu wysunię-
cia płyty, a następnie załaduj inną, lub
sprawdź, czy wysunięta płyta nie była załado-
wana odwrotną stroną.

GNIAZDO dodatkowe AUX
Podstawowa obsługa systemu audio
Gniazdo AUX IN umieszczone jest w konsoli środko-
wej. Wejściowe gniazdo AUX IN jest kompatybilne ze
wszystkimi standardowymi analogowymi urządze-
niami audio: przenośnymi odtwarzaczami kaseto-
wymi/CD, odtwarzaczami MP3, komputerami prze-
nośnymi itp. RENAULT stanowczo zaleca używanie
przewodu z wtyczką mini stereo do podłączania
urządzeń zewnętrznych do systemu audio. Użycie
przewodu z wtyczką mono może spowodować za-
kłócenia podczas odtwarzania dźwięku.
Naciśnij przycisk <MEDIA>, aby włączyć tryb AUX.
Użyj trybu odtwarzania urządzenia, aby odtworzyć
nagranie.

GNIAZDO WEJŚCIOWEUSB
(uniwersalna magistrala
szeregowa) ( jeśli na wyposażeniu)
Patrz punkt “System audio ( jeśli na wyposażeniu)”
we wcześniejszej części rozdziałuw celu uzyskania
informacji dotyczących umiejscowienia gniazda
USB. Jeśli system wyłączono podczas korzystania z
urządzenia USB, naciśnięcie przycisku PWR spowo-
duje odtworzenie plików z urządzenia USB.

OSTRZEŻENIE

Nie podłączaj, nie odłączaj i nie obsługuj urządze-
nia USB podczas jazdy. Może to rozproszyć Twoją
uwagę. Rozproszenie może spowodować utratę
kontroli nad pojazdem i prowadzić do groźnego
wypadku i odniesienia poważnych obrażeń ciała.

Podłączanie karty pamięci USB
Podłącz kartę pamięci USB lub inne urządzenie USB.
Następnie na wyświetlaczu na kilka sekund pojawi
się komunikat [USB Detected Please Wait...] informu-
jący o odczytywaniu danych.

Jeśli system został wyłączony w trakcie odtwarza-
nia plików z karty pamięci USB, naciśnięcie spo-
woduje uruchomienie urządzenia USB.

OSTROŻNIE

• Nie używaj siły podczas podłączania urządze-
nia USB do gniazda USB. Próba wsunięcia
urządzenia USB do gniazda pod kątem lub
nieodpowiednią stroną może spowodować
uszkodzenie gniazda. Upewnij się, że urządze-
nie jest prawidłowo podłączone do gniazda
USB.

• Wyjmując urządzenie USB z gniazda, nie ciąg-
nij za pokrywę gniazda ( jeśli na wyposażeniu).
Może to spowodować uszkodzenie gniazda i
pokrywy.

• Nie pozostawiaj przewodu USB w miejscu, w
którym może zostać nieumyślnie pociągnię-
ty. Pociągnięcie przewodu może spowodować
uszkodzenie gniazda.

• Nie umieszczaj przedmiotów w pobliżu urzą-
dzenia USB, aby zapobiec ich przechyleniu i
oparciu o urządzenie i gniazdo USB. Nacisk
wywierany przez takie przedmioty może spo-
wodować uszkodzenie urządzenia i gniazda
USB.

Samochód nie jest wyposażony w urządzenie USB.
Urządzenia USB powinny być zakupione osobno, je-
śli zajdzie taka potrzeba.
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System nie oferuje możliwości formatowania urzą-
dzeń USB. W celu sformatowania urządzenia USB
użyj komputera.

W niektórych obszarach ze względu na obowiązu-
jące przepisy pasażerowie z przodu pojazdu mogą
odtwarzać z urządzenia USB tylko dźwięk, nato-
miast nie mogą wyświetlać obrazów, nawet jeśli po-
jazd jest zaparkowany.

System ten pozwala na podłączenie różnych urzą-
dzeń USB, zewnętrznych dysków twardych USB i
odtwarzaczy iPod. Niektóre urządzenia USB mogą
nie być kompatybilne z tym systemem.

• Partycjonowane urządzenia USB mogą nie dzia-
łać prawidłowo.

• Niektóre znaki używane w innych językach
(chińskim, japońskim itp.) mogą być nieprawid-
łowo wyświetlane na wyświetlaczu. W urządze-
niu USB zalecamy wykorzystywanie znaków
używanych w języku angielskim.

Ogólne uwagi dotyczące korzystania z urządzeń
USB:

Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowego
użytkowania i pielęgnacji urządzenia, zajrzyj do je-
go instrukcji obsługi.

Przycisk MEDIA
Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia USB, naci-
skaj <MEDIA>, aż pojawi się pozycja [USB].

Podstawowa obsługa systemu audio
Podane poniżej czynności wykonuje się w identycz-
ny sposób jak przy obsłudze odtwarzacza płyt kom-
paktowych (CD). Więcej informacji znajdziesz w
punkcie “Obsługa płyt kompaktowych (CD)” we
wcześniejszej części rozdziału.

• Widok listy

• Szybkie wyszukiwanie

• ,

• MIX (odtwarzanie losowe)

• RPT (powtarzanie)

• Przeglądanie folderów

Szybkie wyszukiwanie:
Jeśli odtwarzane są pliki z urządzenia USB zawiera-
jące informacje tekstowe (znaczniki ID3) w trybie wi-
doku listy, możesz skorzystać z opcji szybkiego wy-
szukiwania utworu na liście.

Naciśnij przycisk <A-Z >➅, a następnie obróć po-
krętło <MENU> do momentu wyświetlenia litery al-
fabetu/cyfry, od której zaczyna się nazwa szuka-
nego utworu, a następnie naciśnij przycisk <EN-
TER>. Zostanie wyświetlona lista wszystkich
znalezionych ścieżek. Gdy dopasowanie nie zosta-
nie znalezione (na wyświetlaczu pojawi się komuni-
kat [Brak wyniku]), pokazana zostanie następna po-
zycja. Wybierz jedną z nich i naciśnij przycisk <EN-
TER>, aby ją odtworzyć.

Przycisk ➄

Jeśli odtwarzana ścieżka zawiera informacje teks-
towe (znaczniki ID3), wyświetlany jest tytuł odsłu-
chiwanego utworu. Jeśli informacje tekstowe nie są
dostępne, wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

Jeśli naciśniesz kilka razy przycisk ➄, zo-
staną wyświetlone dodatkowe informacje o utwo-
rze w następującej kolejności:

Track time (czas utworu)! Artist name (nazwa wy-
konawcy)! Album title (tytuł albumu)! Track time
(czas utworu)

Wyświetlanie szczegółowych informacji o
utworze:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ➄, aby wy-
świetlić ekran z podsumowaniem wszystkich infor-
macji o ścieżce. Aby powrócić do głównego ekranu,
odczekaj kilka sekund lub krótko naciśnij przycisk

➄.

OBSŁUGA ODTWARZACZA iPod
( jeśli na wyposażeniu)
Podłączanie odtwarzacza iPod
Otwórz pokrywę konsoli i podłącz kabel iPoda do
złącza USB. Po podłączeniu do systemu audio w po-
jeździe bateria odtwarzacza iPod jest ładowana. Na-
stępnie na wyświetlaczu na kilka sekund pojawi się
komunikat [Wykryto iPod <Name>...] informujący o
odczytywaniu danych.

Jeśli system audio został wyłączony w trakcie od-
twarzania plików z odtwarzacza iPod, naciśnięcie

spowoduje uruchomienie odtwarzacza. Gdy
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iPod jest podłączony, można nim sterować wyłącz-
nie za pomocą elementów sterowania systemu au-
dio.

* iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple
Inc. zastrzeżonymi w USA oraz innych krajach.

OSTRZEŻENIE

Nie podłączaj, nie odłączaj i nie obsługuj urządze-
nia USB podczas jazdy. Może to rozproszyć Twoją
uwagę. Rozproszenie może spowodować utratę
kontroli nad pojazdem i prowadzić do groźnego
wypadku i odniesienia poważnych obrażeń ciała.

OSTROŻNIE

• Nie używaj siły do wkładania przewodu od-
twarzacza iPod do gniazda USB. Próba wsu-
nięcia przewodu odtwarzacza iPod do gniaz-
da pod kątem lub nieodpowiednią stroną mo-
że spowodować uszkodzenie gniazda.
Upewnij się, że przewód odtwarzacza iPod jest
prawidłowo podłączony do gniazda USB.

• Nie umieszczaj przedmiotów w pobliżu prze-
wodu odtwarzacza iPod, aby zapobiec ich
przechyleniu i oparciu o przewód i gniazdo.
Nacisk wywierany przez takie przedmioty mo-
że spowodować uszkodzenie przewodu od-
twarzacza iPod i gniazda.

Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowego
użytkowania i pielęgnacji urządzenia, zajrzyj do je-
go instrukcji obsługi.

Kompatybilność:

UWAGA

• System audio zamontowany w pojeździe zo-
stał sprawdzony pod kątem zgodności z naj-

nowszymi odtwarzaczami iPod/iPhone do-
stępnymi na rynku w chwili publikacji niniej-
szej instrukcji. Z powodu częstych zmian
urządzeń takich jak odtwarzacze MP3, firma
RENAULT nie może zagwarantować, że
wszystkie nowe urządzenia iPod/iPhone bę-
dą kompatybilne z systemem audio.

• Niektóre funkcje iPod mogą nie być obsługi-
wane przez system.

• Regularnie aktualizuj oprogramowanie sprzę-
towe w używanym przez Ciebie urządzeniu
iPod/iPhone.

• Urządzeń iPod Shuffle oraz iPod mini nie moż-
na używać z tym systemem.

• Pełna funkcjonalność telefonu iPhone, odtwa-
rzacza USB i urządzenia audio Bluetooth mo-
że nie być dostępna dla użytkownika, jeśli to
samo urządzenie zostanie podłączone jedno-
cześnie poprzez USB i Bluetooth.

Przycisk MEDIA
Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia iPod, naci-
skaj <MEDIA>, aż pojawi się tekst [iPod <Name>].

Podstawowa obsługa systemu audio
Interfejs:
Interfejs obsługi widoczny na wyświetlaczu syste-
mu audio w pojeździe jest podobny do interfejsu
odtwarzacza iPod. Użyj pokrętła <MENU> oraz przy-
cisku <ENTER>, aby odtworzyć ścieżki z urządzenia
iPod.

Można wybrać poniższe elementy z ekranu listy me-
nu.

• [Listy odtw.]

• [Wykonawcy]

• [Albumy]

• [Utwory]

• [Więcej...]

• [Kompozytorzy]

• [Gatunek]

• [Podcasty]

Aby bliżej zapoznać się z poszczególnymi elemen-
tami, zajrzyj do podręcznika obsługi urządzenia
iPod.

Podane poniżej czynności wykonuje się w identycz-
ny sposób jak przy obsłudze odtwarzacza płyt kom-
paktowych (CD). Więcej informacji znajdziesz w
punkcie “Obsługa płyt kompaktowych (CD)” we
wcześniejszej części rozdziału.

• Widok listy

• ,

• MIX (odtwarzanie losowe)

• RPT (powtarzanie)

• Przeglądanie folderów

Przycisk ➄

Jeśli odtwarzana ścieżka zawiera informacje teks-
towe (znaczniki ID3), wyświetlany jest tytuł odsłu-
chiwanego utworu. Jeśli informacje tekstowe nie są
dostępne, wyświetlany jest odpowiedni komunikat.
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Jeśli naciśniesz kilka razy przycisk ➄, zo-
staną wyświetlone dodatkowe informacje o utwo-
rze w następującej kolejności:

Track time (czas utworu)! Artist name (nazwa wy-
konawcy)! Album title (tytuł albumu)! Track time
(czas utworu)

Wyświetlanie szczegółowych informacji o
utworze:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ➄ w celu
wyświetlenia tytułu utworu, nazwy wykonawcy i ty-
tułu albumu. Aby powrócić do głównego ekranu,
odczekaj kilka sekund lub krótko naciśnij przycisk

➄.

OBSŁUGA ODTWARZACZA
BLUETOOTH®

Informacje dotyczące uregulowań
prawnych

m
Bluetooth® stanowi znak to-
warowy Bluetooth SIG, Inc.

Ustawienia BLUETOOTH®
Aby sparować urządzenie, upewnij się, że funkcja
Bluetooth jest włączona i użyj przycisku [Wysz.
urządz] lub [Paruj urząd]. Szczegółowe informacje,
patrz “[Wysz. urządz.]” w dalszej części rozdziału.

Maksymalnie można połączyć 5 urządzeń
Bluetooth. Jednak w danym momencie można ko-
rzystać tylko z jednego urządzenia. Po zarejestro-
waniu 5 urządzeń Bluetooth, rejestracja kolejnego
spowoduje zastąpienie jednego z dotychczas uży-
wanych. Naciśnij przycisk [Usuń urządz.], aby usu-
nąć jedno z dotychczas używanych urządzeń. Wię-
cej informacji znajdziesz w punkcie “[Paruj urządz.]”
w dalszej części rozdziału.

Po zarejestrowaniu urządzenia zostanie wyświet-
lony komunikat z potwierdzeniem, a wyświetlacz
systemu audio powróci do ekranu aktualnie uży-
wanego źródła dźwięku. Podczas połączenia wy-
świetlane są następujące symbole (w górnej lewej
części wyświetlacza): siła sygnału ( ), stan nała-
dowania baterii* ( ) i wskaźnik połączenia
Bluetooth ( ).
*: Jeśli pojawi się ostrzeżenie o rozładowaniu baterii,
należy jak najszybciej naładować urządzenie
Bluetooth®.
Procedura rejestrowania i obsługi może się różnić w
zależności od rodzaju i zgodności urządzenia. Do-
kładniejsze informacje znajdziesz w instrukcji ob-
sługi urządzenia Bluetooth®.

UWAGA

• Szczegółowe informacje dotyczące urządze-
nia, patrz instrukcja obsługi telefonu komór-
kowego/urządzenia audio.

• W celu uzyskania pomocy w zakresie integra-
cji telefonu komórkowego/urządzenia audio
Bluetooth® z systemem w pojeździe udaj się
do autoryzowanego dealera lub profesjonal-
nej stacji obsługi.

Dla konfiguracji połączenia Bluetooth z wybra-
nym urządzeniem dostępne są następujące po-
zycje:

• [Wysz. urządz.]

Do systemu można podłączyć urządzenia
Bluetooth. Maksymalnie można zarejestrować 5
urządzeń Bluetooth.

• [Paruj urządz.]

Do systemu można podłączyć urządzenia
Bluetooth. Maksymalnie można zarejestrować 5
urządzeń Bluetooth.

• [Wyb. urządz.]

Wyświetla listę powiązanych urządzeń
Bluetooth, które można podłączyć do systemu.

• [Usuń urządz.]

Usuwa zarejestrowane urządzenie Bluetooth.

• [Bluetooth]

W przypadku wyłączenia tej konfiguracji, połą-
czenie pomiędzy urządzeniami Bluetooth a mo-
dułem Bluetooth w pojeździe zostanie anulowa-
ne.

NAA1392
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[Wysz. urządz.]:
1) Naciśnij przycisk . Wybierz opcję [Wysz.

urządz.].
System audio wyszukuje urządzenia Bluetooth i
wyświetla wszystkie widoczne urządzenia.

Upewnij się, że Twoje urządzenie Bluetooth jest
w tym momencie widoczne.

2) Wybierz urządzenie do sparowania.
Użyj pokrętła <MENU> i naciśnij, aby wybrać.

3) Procedura parowania różni się w zależności od
używanego urządzenia:

1) Urządzenie bez kodu PIN:

Połączenie Bluetooth zostanie automatycz-
nie nawiązane bez potrzeby wprowadzania
jakichkolwiek danych.

2) Urządzenie z kodem PIN:
W zależności od urządzenia możliwe są dwa
różne sposoby parowania:

– Typ A:
Wyświetlony zostanie komunikat [Do pa-
row.] [Wprow.] 0000.
Potwierdź kod PIN na urządzeniu.
Nawiązane zostanie połączenie
Bluetooth.

– Typ B:
Wyświetlony zostanie komunikat [Żąda-
nie parowania] [Potwierdź hasło] wraz z
6-cyfrowym kodem. Na urządzeniu powi-
nien zostać wyświetlony unikatowy i
identyczny kod. Jeśli kod jest identyczny,
potwierdź na urządzeniu.
Nawiązane zostanie połączenie
Bluetooth.

[Paruj urządz.]:
• Włącz funkcję Bluetooth® systemu audio. Patrz

opis [Bluetooth].

• Użyj systemu audio do sparowania:
Naciśnij przycisk . Wybierz przycisk [Paruj
urządz.].
Procedura parowania różni się w zależności od
używanego urządzenia Bluetooth®:

1) Urządzenie bez kodu PIN:

Połączenie Bluetooth® zostanie automa-
tycznie nawiązane bez potrzeby wprowa-
dzania jakichkolwiek danych.

2) Urządzenie z kodem PIN:
W zależności od urządzenia możliwe są dwa
różne sposoby parowania. Prawidłowa pro-
cedura, patrz “[Paruj urządz.]” we wcześniej-
szej części rozdziału.

• Wybierz urządzenie audio Bluetooth®/telefon
komórkowy do sparowania:

1) Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczący-
mi wyszukiwania systemu audio zamiesz-
czonymi w instrukcji użytkownika urządze-
nia Bluetooth®.
Jeżeli urządzenie wykryje system audio, zo-
stanie on wyświetlony na ekranie urządze-
nia.

2) Wybierz urządzenie audio wyświetlane jako
[My Car].

3) Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczący-
mi ustanawiania połączenia z systemem au-
dio zamieszczonymi w instrukcji użytkowni-
ka urządzenia Bluetooth®.

4) Wprowadź kod PIN widoczny na urządzeniu,
używając jego przycisków, a następnie na-
ciśnij przycisk potwierdzenia na urządzeniu.
Szczegółowe informacje znajdziesz w in-
strukcji obsługi urządzenia Bluetooth®.

[Wyb. urządz.]:
Na liście znajdują się urządzenia audio Bluetooth® i
telefony komórkowe powiązane lub zarejestrowa-
ne w systemie audio Bluetooth® pojazdu. Jeśli na
liście widnieje kilka urządzeń, wybierz spośród nich
to, które chcesz podłączyć do systemu audio
Bluetooth® w pojeździe.

Podane poniżej symbole opisują funkcje ( jeśli na
wyposażeniu) zarejestrowanego urządzenia:

• : Integracja telefonu komórkowego

• : Strumieniowe przesyłanie dźwięku (A2DP-
Advanced Audio Distribution Profile)

[Usuń urządz.]:
Umożliwia usunięcie zarejestrowanego urządzenia
z systemu audio Bluetooth pojazdu. Wybierz zareje-
strowane urządzenie, a następnie naciśnij przycisk
<ENTER>, aby potwierdzić usunięcie.

[Bluetooth]:
Jeśli połączenie Bluetooth® zostało wyłączone, po
wybraniu opcji [Bluetooth] z menu telefonu (naciś-
nij ) pojawi się komunikat [WŁ./WYŁ.]. Aby włą-
czyć połączenie Bluetooth®, naciśnij przycisk <EN-
TER> - zostanie wyświetlony nowy ekran. Wybierz
opcję [WŁ.] i naciśnij przycisk <ENTER> w celu wy-
świetlenia menu ustawień Bluetooth®.
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Podstawowa obsługa strumieniowego
przesyłania dźwięku za pośrednictwem
połączenia Bluetooth®

Przekręć włącznik zapłonu na pozycję ACC lub ON.
Jeśli system audio został wyłączony w trakcie od-
twarzania dźwięku z urządzenia audio Bluetooth®,
naciśnięcie przycisku < > spowoduje uruchomie-
nie strumieniowego przesyłania muzyki za pośred-
nictwem połączenia Bluetooth®.

Przycisk MEDIA:
Aby uruchomić strumieniowe przesyłanie muzyki
za pośrednictwem połączenia Bluetooth®, użyj po-
niższego sposobu:

• Naciśnij kilka razy przycisk <MEDIA> do momen-
tu wyświetlenia opcji [Audio BT].

Rodzaj informacjijA lubjB , widocznych na wyświet-
laczu systemu audio, może się różnić się w zależno-
ści od wersji protokołu Bluetooth® zainstalowane-
go w urządzeniu.

Przyciski przyspieszonego
odtwarzania do przodu i do
tyłu:

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku lub
, utwór zostanie odtworzony ze zwiększoną

prędkością. Po zwolnieniu przycisku odtwarzanie
powróci do normalnej prędkości.

Przyciski zmiany utworu:

Jednokrotne naciśnięcie przycisku lub po-
woduje przejście do następnego utworu lub do po-
czątku aktualnie odsłuchiwanego utworu. Aby
przejść do kolejnych utworów, naciśnij przycisk
lub kilka razy.

Przycisk

Jeśli ścieżka zawiera muzyczne informacje teksto-
we (znaczniki ID3), zostanie wyświetlony tytuł od-
twarzanego utworu. Jeśli informacje tekstowe nie
są dostępne, na wyświetlaczu nie pojawią się żadne
dane.

Jeśli naciśniesz kilka razy przycisk , zostaną
wyświetlone dodatkowe informacje o utworze.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby
wyświetlić ekran z podsumowaniem wszystkich in-
formacji o ścieżce. Aby powrócić do głównego ekra-
nu, odczekaj kilka sekund lub krótko naciśnij przy-
cisk .

Funkcja podłączenia telefonu
komórkowego za pośrednictwem
Bluetooth®.
W celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa jaz-
dy, system audio można połączyć z telefonem wy-
posażonym w opcję komunikacji Bluetooth® w celu

stworzenia zestawu głośnomówiącego. Więcej in-
formacji znajdziesz w punkcie “Zestaw głośnomó-
wiący Bluetooth® (modele bez systemu nawigacji i
kolorowego wyświetlacza)” w dalszej części
rozdziału.

NAA1583
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Dane techniczne

Odtwarzane nośniki CD-R, CD-ROM, CD-RW, USB 2.0 MSC

Rozmiar płyty CD średnica 12 cm. do 1,9 mm grubości

Obsługiwane systemy plików dla płyt CD ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
* ISO9660 Level 3 (zapis pakietowy) nie jest obsługiwany.
* Pliki zapisane przy użyciu formatu Live File System (na komputerze z systemem
Windows Vista) nie są obsługiwane.

Obsługiwane systemy plików dla urządzeń USB FAT-16, FAT-32

Obsługiwane wersje *1 MP3 Wersja MPEG1, Layer 3

Częstotliwość próbkowania 32 kHz - 44,1 kHz - 48 kHz

Transfer 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 288, 320 kbps, VBR *4

WMA *3 Wersja WMA7, WMA8, WMA9

Częstotliwość próbkowania 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Transfer 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 kbps, VBR *4

AAC Wersja MPEG-4, AAC

Częstotliwość próbkowania 8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz

Transfer 32, 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 kbps, VBR *4

Informacje w znaczniku (tytuł utworu,
nazwa wykonawcy i tytuł albumu)

CD CDDA

MP3 Znaczniki ID3 w wersji 1.0, 1.1, 2.2, 2.4

WMA Znacznik WMA

AAC Znacznik AAC

Obsługa utworów/plików CDDA — 99 utworów
MP3/WMA/AAC na CD — 999 plików
USB — 30000 plików

Obsługa folderów 100 folderów na CD
2500 folderów na USB
Głębokość — do 8 poziomów, głębsze foldery będą pod poziomem 8, z
ograniczeniem maksymalnej liczby.
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Obsługa list odtwarzania dla USB M3U, WPL, PLS — 1000 list odtwarzania

Obsługa znaków tekstowych Dostosowywana liczba znaków,
w zależności od zawartości
mediów

Nazwa pliku: min. 11 znaków (maks. 30 znaków), znacznik ID3: min. 24 znaki (maks.
60 znaków) *5

Wyświetlane kodowanie znaków *2 Unicode, ISO8859–15 (francuski),
ISO8859–5 (rosyjski - cyrylica),
GB18030–2000 (chiński), BIG-5
(tajwański), KSX1001–2002
(koreański)

01:ASCll, 02: ISO-8859-1, ISO8859–15 (francuski), ISO8859–5 (rosyjski - cyrylica), 03:
UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Ncn-BOM Big Endian), 05:
UNICODE (UTF-8), 06:UNICODE (Non-UTF-16 BOM Little Endian), 07: SHIFT-JIS,
GB18030–2000 (chiński), BIG-5 (tajwański), KSX1001–2002 (koreański)

Przeglądanie Przeglądanie plików/folderów na CD/MP3, USB

*1 Pliki utworzone z częstotliwością próbkowania 48 kHz i transferem 64 kbps nie są odtwarzane.
*2 Wyświetlane kodowanie zależy od rodzaju nośnika, wersji i wyświetlanych informacji.
*3 Zabezpieczone pliki WMA (DRM) nie są odtwarzane.
*4 Przy odtwarzaniu plików VBR, czas odtwarzania może być wyświetlany niepoprawnie. Pliki VBR nie mogą być w formatach WMA7 i WMA8.
*5 Obsługuje 128 bit w zależności od szerokości wyświetlacza i rodzaju znaków.
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1 Pokrętło zasilania/regulacji głośności (VOL)

2. Przycisk wysuwania płyty

3. Przycisk RADIO

4. Szczelina ładowania płyty CD

5. Przycisk BACK

6. Pokrętło ENTER/Scroll

7. Przycisk CD

8. Przyciski Seek/Track

9. Przycisk AUX (do obsługi urządzeń
zewnętrznych)

10. Przycisk SETUP

PODSTAWOWA OBSŁUGA SYSTEMU
AUDIO
System audio działa, gdy włącznik zapłonu jest
umieszczony w pozycji ON lub ACC.

Pokrętło zasilania/regulacji
głośności (VOL)

Naciśnij pokrętło zasilania/<VOL>, aby włączyć lub
wyłączyć system audio.

Przekręcając pokrętło <VOL>, możesz wyregulo-
wać głośność.

System audio pojazdu może być wyposażony w
funkcję poziomu głośności uzależnionego od pręd-
kości jazdy (SSV). Gdy ta funkcja jest włączona, głoś-
ność dźwięku jest automatycznie dopasowywana
do prędkości pojazdu. Włączanie i wyłączanie tej
funkcji SSV, patrz “Korzystanie z przycisku <SETUP>”
we wcześniejszej części rozdziału.

Ustawienia audio
Zmiana ustawień audio, patrz “Korzystanie z przyci-
sku <SETUP>” we wcześniejszej części rozdziału.

Informacje drogowe
Dotknij [TA] na ekranie systemu audio, aby włączyć
lub wyłączyć ustawienie informacji o ruchu drogo-
wym. Jeżeli odebrany zostanie komunikat drogowy,
serwisy dla kierowców przerywają odtwarzanie mu-
zyki, przekazując informacje o ruchu drogowym.

Obsługa radia
System audio działa, gdy włącznik zapłonu jest
umieszczony w pozycji ON lub ACC.

NAA1886

RADIO FM-AM Z ODTWARZACZEM PŁYT KOMPAKTOWYCH (CD) (typ
B)
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Przycisk wyboru zakresu fal radiowych:
Wciśnij przycisk <RADIO>, aby zmienić zakres od-
bieranych fal w następującej kolejności:

AM! DAB! FM! AM

Jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku <RADIO>
odtwarzany jest dźwięk z innego źródła, zostanie
on automatycznie wyłączony, a włączona zostanie
ostatnio ustawiona stacja radiowa.

Strojenie radia:
W trybie radia można dostroić radio przy użyciu
ekranu dotykowego. Aby wyświetlić tuner wizualny,
dotknij przycisku [Dostrajanie] w dolnej części ekra-
nu. Zostanie wyświetlony ekran z paskiem strojenia,
z niskimi częstotliwościami po lewej stronie i wyso-
kimi po prawej.

W celu dostrojenia radia wykonaj jedną z poniższych
czynności.

• Dotknięcie paska na ekranie.

• Dotknięcie [ ] / [ ] na ekranie

• Obrócenie pokrętła <ENTER>/przewijania

Aby powrócić do normalnego ekranu radia, dotknij
przycisku [OK].

Lista stacji:
W trybie FM lub DAB ( jeśli na wyposażeniu) dotknij
opcji [Lista FM] lub [Lista DAB], aby wyświetlić listy
stacji.

Przyciski Seek/Track:

W trybie radia naciśnij przyciski Seek/Track, aby wy-
konać strojenie od najniższej do najwyższej lub od
najwyższej do najniższej częstotliwości.Wyszukiwa-
nie zostanie przerwane przy następnej znalezionej
stacji.

Przyciski pamięci radia:
Istnieje możliwość zapisania do sześciu stacji dla
pasma AM i dwunastu stacji dla każdego z pozosta-
łych pasm.

1. Wybierz żądane pasmo za pomocą przycisku
<RADIO>.

2. Wybierz żądaną stację, korzystając ze strojenia
ręcznego lub wyszukiwania. Dotknij i przytrzymaj
dowolny z przycisków pamięci radia, aż rozlegnie
się sygnał dźwiękowy.

W przypadku pasm FM i DAB ( jeśli na wyposaże-
niu) dotknij przycisku [7-12], aby wyświetlić przy-
ciski pamięci 7 - 12.

3. Na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie stacji i
zostanie włączony dźwięk. Zapisywanie stacji w
pamięci zostało zakończone.

Obsługa pasma DAB:
W trybie DAB dostępne są następujące przyciski i
informacje.

• Lista DAB:

Dotknij, aby wyświetlić listę dostępnych stacji.

• TA:

Dotknij tego przycisku, aby włączyć lub wyłączyć
tryb TA (informacje drogowe). Gdy ta opcja jest

włączona, odebrane serwisy dla kierowców bę-
dą przerywać odtwarzanie z bieżącego źródła
dźwięku.

• Dodatkowy kanał:

Przycisk [Dod. kanał] umożliwia dostęp do do-
datkowych stacji, dostępnych w grupie aktual-
nie wybranej stacji. Jeśli dodatkowe stacje nie są
dostępne w ramach grupy, przycisk nie działa.

• Radiotekst:

Radiotekst jest wyświetlany na głównym ekra-
nie DAB pod nazwą stacji DAB. Tekst określany
jest przez stację DAB i zawiera informacje o pro-
gramie radiowym i puszczanych utworach.

Skrót EAS w “Test EAS” (wyświetlane na ekranie jako
nazwa PTY) oznacza awaryjny system powiado-
mień (Emergency Alert System).

W rzadkich wypadkach, na obszarach o słabym za-
sięgu sygnału DAB, nazwa stacji na liście DAB oraz
główny ekran DAB mogą być zniekształcone. W ta-
kiej sytuacji słuchanie stacji radiowej może nadal
być możliwe (nie zawsze) z pogorszoną jakością
dźwięku. Może to być również widoczne na ekranie
informacji o pojeździe.

Obsługa odtwarzacza (CD)
Ładowanie płyty:
Wsuń płytę CD do szczeliny, zadrukowaną stroną
do góry. Płyta zostanie załadowana automatycznie
i rozpocznie się odtwarzanie. Jeśli w tym czasie dzia-
ła radio, zostanie ono automatycznie wyłączone i
rozpocznie się odtwarzanie płyty CD.
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OSTROŻNIE

Nie wciskaj na siłę płyty kompaktowej w szcze-
linę. Może to doprowadzić do uszkodzenia od-
twarzacza.

Przycisk CD:

Po naciśnięciu przycisku CD przy wyłączonym sys-
temie i załadowanej płycie system włączy się i roz-
pocznie odtwarzanie płyty.

Po naciśnięciu przycisku CD przy załadowanej pły-
cie i włączonym odbiorze radia, radio zostanie wy-
łączone i rozpocznie się odtwarzanie płyty.

Przycisk Seek/Track:

Jeśli podczas odtwarzania płyty CD przycisk
lub zostanie naciśnięty i przytrzymany przez
ponad 1,5 sekundy, płyta będzie nadal odtwarzana
podczas przewijania do przodu lub do tyłu. Po zwol-
nieniu przycisku odtwarzanie powróci do normal-
nej prędkości.

Gdy przy odtwarzanej aktualnie płycie CD wciśnięty
zostanie przycisk lub na krócej niż 1,5
sekundy, odtworzona zostanie bieżąca ścieżka od
początku lub następna ścieżka na płycie. Aby
przejść o kilka utworów do przodu, naciśnij przycisk
kilka razy. Jeżeli pominięty zostanie ostatni utwór
na płycie audio CD, odtworzony zostanie pierwszy
utwór. Jeżeli pominięty zostanie ostatni utwór w fol-
derze na płycie z plikami MP3, odtworzony zostanie
pierwszy utwór z następnego folderu.

Tryb wyświetlania tekstu CD/MP3/WMA:
Podczas słuchania płyty audio CD lub płyty z pli-
kami MP3/WMA, może być wyświetlany określony
tekst ( jeżeli używana jest płyta CD z zakodowanym

tekstem). W zależności od rodzaju informacji zapi-
sanych na płycie audio CD lub płycie z plikami MP3/
WMA, wyświetlane mogą być: nazwa wykonawcy,
tytuł albumu i tytuł utworu. Dodatkowo na ekranie
wyświetlane są przyciski umożliwiające obsługę.

Losowo:

Dotknięcie przycisku [Mix] podczas odtwarzania
płyty CD audio lub płyty CD z plikami MP3 powoduje
przełączanie między normalnym i losowym odtwa-
rzaniem utworów według poniższego schematu:

(CD)

(Tryb normalny)! Losowo! (Tryb normalny)

(Płyta CD ze skompresowanymi plikami audio)

(Tryb normalny)! Mieszaj folder! Mieszaj wszyst.! (Tryb normalny)

Powtórz:

Dotknięcie przycisku [Powtórz] podczas odtwarza-
nia płyty CD audio lub płyty CD z plikami MP3 powo-
duje przełączanie między odtwarzaniem normal-
nym i odtwarzaniem z powtarzaniem utworu/fol-
deru według poniższego schematu:

(CD)

(Tryb normalny)! Powtórz! (Tryb normalny)

(Płyta CD ze skompresowanymi plikami audio)

Tryb normalny! Powtórz utwór! Powtórz folder! Tryb normalny

Szukaj:

Dotknij przycisku [Szukaj], aby wyświetlić listę tytu-
łów utworów znajdujących się na płycie. Dotknij ty-
tułu utworu na liście, aby rozpocząć jego odtwarza-
nie. Jeżeli odtwarzana jest płyta z plikami MP3, do-

tknięcie przycisku [Szukaj] również spowoduje
wyświetlenie listy folderów znajdujących się na pły-
cie. Dotknij przycisku [Powrót], aby wyświetlić listę
wyższego poziomu. Aby wybrać folder, postępuj
zgodnie z procedurą wyboru utworu przy użyciu
ekranu dotykowego.

Przycisk wysuwania płyty:

Gdy przycisk wysuwania płyty zostanie naciśnięty
przy załadowanej płycie, zostanie ona wysunięta.

Jeżeli płyta CD nie zostanie wyjęta w ciągu 10 se-
kund, zostanie załadowana z powrotem do odtwa-
rzacza.

Gniazdo wejściowe USB (uniwersalna
magistrala szeregowa)

OSTRZEŻENIE

Nie podłączaj, nie odłączaj i nie obsługuj urządze-
nia USB podczas jazdy. Może to rozproszyć Twoją
uwagę. Rozproszenie może spowodować utratę
kontroli nad pojazdem i prowadzić do groźnego
wypadku i odniesienia poważnych obrażeń ciała.

OSTROŻNIE

• Nie używaj siły podczas podłączania urządze-
nia USB do gniazda USB. Próba wsunięcia
urządzenia USB do gniazda pod kątem lub
nieodpowiednią stroną może spowodować
uszkodzenie gniazda. Upewnij się, że urządze-
nie jest prawidłowo podłączone do gniazda
USB.
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• Wyjmując urządzenie USB z gniazda, nie ciąg-
nij za pokrywę gniazda ( jeśli na wyposażeniu).
Może to spowodować uszkodzenie gniazda i
pokrywy.

• Nie pozostawiaj przewodu USB w miejscu, w
którym może zostać nieumyślnie pociągnię-
ty. Pociągnięcie przewodu może spowodować
uszkodzenie gniazda.

Ogólne uwagi dotyczące korzystania z urządzeń
USB:

Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowego
użytkowania i pielęgnacji urządzenia, zajrzyj do je-
go instrukcji obsługi.

System audio działa, gdy włącznik zapłonu jest
umieszczony w pozycji ON lub ACC.

Gniazdo USB znajduje się w dolnej części deski roz-
dzielczej. Patrz punkt “Gniazdo wejściowe USB (uni-
wersalna magistrala szeregowa)” we wcześniejszej
części rozdziału. Podłącz urządzenie pamięci USB
do gniazda. Karta pamięci USB zostanie włączona
automatycznie.

Podstawowa obsługa urządzenia USB:
Jeśli przy podłączonej karcie pamięci USB odtwa-
rzane jest inne źródło dźwięku, naciśnij przycisk
AUX, aż wyświetlacz przejdzie do trybu obsługi pa-
mięci USB.

Jeśli system wyłączono podczas korzystania z pa-
mięci USB, naciśnięcie pokrętła zasilania/<VOL>
spowoduje odtworzenie plików z karty pamięci USB.

Dotknij tytułu utworu na ekranie, aby rozpocząć je-
go odtwarzanie.

Obsługa ekranu USB:
Podczas odtwarzania plików z karty pamięci USB
można zmieniać ich kolejność, włączając tryb po-
wtarzania lub odtwarzania losowego.

Losowo:

Dotknięcie na ekranie przycisku [Mix] podczas od-
twarzania utworów z pamięci USB powoduje prze-
łączanie między normalnym i losowym odtwarza-
niem utworów według poniższego schematu:

(Tryb normalny)! Mieszaj folder! Mieszaj wszyst.! (Tryb normalny)

Powtórz:

Dotknięcie na ekranie przycisku [Powtórz] podczas
odtwarzania utworów z pamięci USB powoduje
przełączanie między odtwarzaniem normalnym i
odtwarzaniem z powtarzaniem utworu/folderu
według poniższego schematu:

Tryb normalny! Powtórz utwór! Powtórz folder! Tryb normalny

Szukaj:

Dotknij przycisku [Szukaj], aby wyświetlić interfejs
USB. Wybierz utwory do odtworzenia, dotykając op-
cji na ekranie.

Przyciski Seek/Track:

Naciśnij przycisk Seek/Track (przewijanie do tyłu)
podczas odtwarzania pliku audio z karty pamięci
USB, aby powrócić do początku aktualnie odtwa-
rzanego utworu. Naciśnij przycisk kilkakrotnie, aby
przejść o kilka utworów wstecz.

Naciśnij przycisk Seek/Track (przewijanie do przo-
du) podczas odtwarzania pliku audio z karty pamię-
ci USB, aby przejść o jeden utwór do przodu. Naciś-

nij przycisk kilkakrotnie, aby przejść o kilka utworów
do przodu. Jeżeli pominięty zostanie ostatni utwór
na karcie pamięci USB, odtworzony zostanie pierw-
szy utwór z następnego folderu.

Obsługa odtwarzacza iPod
Podłączanie odtwarzacza iPod:
Podłącz urządzenie iPod do gniazda USB pojazdu
za pomocą przewodu USB dostarczanego razem z
iPodem.

Gniazdo USB znajduje się w dolnej części deski roz-
dzielczej. Patrz punkt “Gniazdo wejściowe USB (uni-
wersalna magistrala szeregowa)” we wcześniejszej
części rozdziału.

Jeżeli iPod obsługuje funkcję ładowania przez port
USB, po podłączeniu do pojazdu jego bateria jest
ładowana, gdy włącznik zapłonu jest ustawiony w
pozycji ON lub ACC.

Kompatybilność:

Kompatybilne są poniższe modele:

• iPod 5. generacji (oprogramowanie sprzętowe w
wersji 1.2.3 lub nowszej)

• iPod Classic (oprogramowanie sprzętowe w
wersji 1.1.1 lub nowszej)

• iPod Touch (oprogramowanie sprzętowe w wer-
sji 2.0.0 lub nowszej)*

• iPod nano - 1. generacja (oprogramowanie
sprzętowe w wersji 1.3.1 lub nowszej)

• iPod nano - 2. generacja (oprogramowanie
sprzętowe w wersji 1.1.3 lub nowszej)

• iPod nano - 3. generacja (oprogramowanie
sprzętowe w wersji 1.1.3 lub nowszej)
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• iPod nano - 4. generacja (oprogramowanie
sprzętowe w wersji 1.0.4 lub nowszej)

• iPod nano - 5. generacja (oprogramowanie
sprzętowe w wersji 1.0.1 lub nowszej)

* Niektóre funkcje tego urządzenia iPod mogą nie
działać prawidłowo.

Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe urzą-
dzenia iPod zostało zaktualizowane do wersji po-
danej powyżej.

Ikony “Made for iPod”, “Made for iPhone” i “Made for
iPad” oznaczają, że akcesorium elektroniczne zosta-
ło przystosowane specjalnie do obsługi urządzeń,
odpowiednio, iPod, iPhone lub iPad i zostało certyfi-
kowane przez wykonawcę jako spełniające standar-
dy firmy Apple.

Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za dzia-
łanie niniejszego urządzenia lub jego zgodności z
przepisami bezpieczeństwa i obowiązującymi nor-
mami.

Używanie tego akcesorium z urządzeniami iPod, iP-
hone lub iPad może wpływać na osiągi łączności
bezprzewodowej.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuf-
fle oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy
Apple Inc. zastrzeżonymi w USA oraz innych kra-
jach. Lightning jest znakiem towarowym firmy
Apple Inc.

Podstawowa obsługa odtwarzacza iPod:
Jeśli system wyłączono podczas korzystania z od-
twarzacza iPod, naciśnięcie pokrętła zasilania/
<VOL> spowoduje uruchomienie odtwarzacza.

Jeśli przy podłączonym urządzeniu iPod odtwarza-
ne jest inne źródło dźwięku, naciśnij przycisk AUX,
aż wyświetlacz przejdzie do trybu obsługi iPoda.

Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowego
użytkowania i pielęgnacji urządzenia, zajrzyj do je-
go instrukcji obsługi.

Interfejs obsługi:

Interfejs obsługi iPoda widoczny na ekranie syste-
mu audio w pojeździe jest podobny do interfejsu
odtwarzacza iPod. Użyj ekranu dotykowego, przyci-
sku Wstecz lub pokrętła <ENTER>/przewijania do
poruszania się po menu widocznych na ekranie.

Podczas odtwarzania plików przez urządzenie iPod
dotknij przycisku [Menu], aby wyświetlić interfejs
obsługi iPoda.

W zależności od modelu urządzenia iPod, na ekra-
nie listy menu mogą być wyświetlane następujące
pozycje. Aby bliżej zapoznać się z poszczególnymi
elementami, zajrzyj do podręcznika obsługi urzą-
dzenia iPod.

• Playlisty

• Wykonawcy

• Albumy

• Gatunki

• Utwory

• Kompozytorzy

• Książka audio

• Podcasty

Menu przewijania:

Przeglądając długą listę z nazwami utworów, albu-
mów lub wykonawców w menu muzyki, możesz
przewijać listę według pierwszego znaku nazwy.
Aby uruchomić indeksowanie znaków, dotknij przy-
cisku [A-Z] w górnym prawym narożniku ekranu.
Obróć pokrętło <ENTER>/przewijania, aby wybrać
cyfrę lub literę, do której chcesz przewinąć listę, a
następnie naciśnij pokrętło <ENTER>/przewijania.

Jeżeli przez trzydzieści sekund nie zostanie wybra-
ny żaden znak, wyświetlacz powróci do normalne-
go trybu.

JVH0680XZ
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Tryb odtwarzania losowego i powtarzanie:
Podczas odtwarzania plików z odtwarzacza iPod
można zmieniać ich kolejność, włączając tryb po-
wtarzania lub odtwarzania losowego.

Losowo:

Dotknięcie na ekranie przycisku [Mix] podczas od-
twarzania utworów z urządzenia iPod powoduje
przełączanie między normalnym i losowym odtwa-
rzaniem utworów według poniższego schematu:

(Tryb normalny)! Mieszaj utwory! (Tryb normal-
ny)

Powtórz:

Dotknięcie na ekranie przycisku [Powtórz] podczas
odtwarzania utworów z urządzenia iPod powoduje
przełączanie między odtwarzaniem normalnym i
odtwarzaniem z powtarzaniem utworu według po-
niższego schematu:

(Tryb normalny)! Powtórz utwór! (Tryb normal-
ny)

Przyciski Seek/Track:

Naciśnij przycisk lub aby przejść o jeden
utwór do tyłu lub do przodu.

Podczas odtwarzania utworu naciśnij i przytrzymaj
przycisk lub przez 1,5 sekundy, aby cofnąć
lub przewinąć do przodu odtwarzany utwór. Pod-
czas przewijania do przodu lub tyłu dźwięk odtwa-
rzany jest w przyspieszonym tempie. Po zwolnieniu
przycisku odtwarzanie powróci do normalnej pręd-
kości.

Obsługa odtwarzacza audio
Bluetooth®
Do systemu audio pojazdu można podłączyć kom-
patybilne urządzenie audio Bluetooth® odtwarza-
jące pliki dźwiękowe, co pozwoli na odtworzenie ich
przez głośniki pojazdu.

Znak towarowy Bluetooth®:

m
Bluetooth® jest znakiem towa-
rowym stanowiącym włas-
ność Bluetooth SIG, Inc., prze-
kazanym na mocy licencji fir-
mie Robert Bosch GmbH.

Podłączanie urządzenia Bluetooth® audio:

Aby podłączyć urządzenie Bluetooth® audio do sys-
temu pojazdu, postępuj zgodnie z poniższymi
wskazówkami.

1. Naciśnij przycisk <SETUP>.

2. Dotknij przycisku [Telefon i Bluetooth].

3. Dotknij przycisku [Dodaj nowe urządzenie].

4. System zatwierdza polecenie i prosi o wykona-
nie połączenia za pomocą aparatu telefoniczne-
go. Procedura podłączania telefonu komórkowe-
go może się różnić w zależności od modelu tele-
fonu. Szczegółowe informacje, patrz instrukcja
obsługi urządzenia Bluetooth®.

Podstawowa obsługa odtwarzacza audio
Bluetooth®:
Aby włączyć tryb audio Bluetooth®, naciskaj przy-
cisk AUX do momentu, aż wyświetlacz przejdzie do
trybu audio Bluetooth®.

Przyciski do obsługi urządzenia audio Bluetooth®
zostaną wyświetlone na ekranie.

Obsługa odtwarzacza podłączonego
do gniazda AUX
Wejściowe gniazdo AUX znajduje się w dolnej części
deski rozdzielczej. Patrz punkt “Gniazdo wejściowe
AUX (do obsługi urządzeń zewnętrznych)” we
wcześniejszej części rozdziału. Wejściowe gniazdo
audio AUX jest kompatybilne ze wszystkimi stan-
dardowymi analogowymi urządzeniami audio:
przenośnymi odtwarzaczami kasetowymi/CD, od-
twarzaczami MP3, komputerami przenośnymi itp.

RENAULT stanowczo zaleca używanie przewodu z
wtyczką mini stereo do podłączania urządzeń ze-
wnętrznych do systemu audio. Użycie przewodu z
wtyczką mono może spowodować zakłócenia pod-
czas odtwarzania dźwięku.

Przycisk:

Aby włączyć tryb AUX, naciskaj przycisk AUX, aż zo-
stanie wybrany tryb AUX, gdy włącznik zapłonu
znajduje się w pozycji ON lub ACC.

JVH0682XZ
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Szczegółowe informacje, patrz dostarczona osob-
no instrukcja nawigacji z ekranem dotykowym.

STEROWANIE SYSTEMEM AUDIO

➀ Przyciski strojenia (typ A)/ Przełącznik
strojenia (typ B)

➁ Przyciski głośności

Przełącznik strojenia/wyboru utworu
Naciśnij przełącznik, aby wybrać kanał lub utwór.

• Przełączanie zapamiętanych stacji (tryb radia)

Aby wybrać jedną z zapamiętanych stacji, naciś-
nij i przytrzymaj przez mniej niż 1,5 sekundy przy-
cisk przewijania w górę lub w dół ( ,
lub ).

• Szukanie stacji (tryb radia) — jeśli na wyposaże-
niu

Aby wyszukać kolejną lub poprzednią stację, na-
ciśnij i przytrzymaj przez ponad 1,5 sekundy
przycisk przewijania w górę lub w dół ( ,

lub )

• Zmiana utworu (płyta CD, iPod, pamięć USB lub
odtwarzacz audio Bluetooth*) — *: jeśli na wypo-
sażeniu

– Aby włączyć następny utwór lub przejść do
początku aktualnie odtwarzanego utworu,
naciśnij przez mniej niż 1,5 sekundy przycisk
przewijania w górę lub w dół ( , lub

). Aby przejść o kilka utworów w przód
lub w tył, naciśnij przycisk przewijania (w gó-
rę lub w dół) kilka razy.

– Aby wybrać kolejny lub poprzedni folder, na-
ciśnij i przytrzymaj przez ponad 1,5 sekundy
przycisk przewijania w górę lub w dół ( ,

lub ).

Przyciski regulacji poziomu głośności
Naciśnij przycisk regulacji głośności (+ lub −), aby
zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

NAA1687

NAA1533

Typ A

NIC3125

Typ B

NAWIGACJA Z EKRANEM
DOTYKOWYM ( jeśli na
wyposażeniu)

PRZEŁĄCZNIK STEROWANIA AUDIO W KIEROWNICY ( jeśli na
wyposażeniu)
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PRZYCISKI STEROWANIA
TELEFONEM

➀ Przycisk zmniejszania głośności

➁ Przycisk zwiększania głośności

➂ Przycisk przyjęcia połączenia

➃ Przycisk odrzucenia połączenia

Przyciski sterowania telefonem na
kierownicy
Tryb głośnomówiący może być obsługiwany przy
pomocy przycisków na kierownicy.

Przyciski regulacji poziomu głośności:
Przyciski umożliwiają dostosowanie poziomu syg-
nału w głośnikach przez naciśnięcie przycisku <+>
lub <−>➀ i ➁.

Przyciski telefonu:
Przyciski < > lub < >➂ i ➃ umożliwiają:

• Odebranie połączenia przychodzącego poprzez
jednokrotne naciśnięcie przycisku < >.

• Odrzucenie połączenia przychodzącego przez
naciśnięcie przycisku < >.

• Zakończenie bieżącego połączenia poprzez jed-
nokrotne naciśnięcie przycisku < >.

• Ponowne wybranie ostatnio wybieranego nu-
meru poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przy-
cisku < > przez ponad 2 sekundy.

FUNKCJA PODŁĄCZENIA TELEFONU
KOMÓRKOWEGO ZA
POŚREDNICTWEM BLUETOOTH®.

OSTRZEŻENIE

Używanie telefonu komórkowego podczas jazdy
jest wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ w zna-
czącym stopniu utrudnia koncentrację i zmniej-
sza możliwość zareagowania na nagłe zmiany na
drodze, przez co może prowadzić do śmiertelne-
go w skutkach wypadku. Dzieje się tak podczas
wszystkich rozmów telefonicznych, bez względu
na to, czy odbierasz połączenie przychodzące czy
łączysz się z numerem zapisanym w książce tele-
fonicznej, czy w inny sposób używasz telefonu
komórkowego.

OSTROŻNIE

Przepisy w niektórych krajach zabraniają używa-
nia telefonu w samochodzie, który nie jest wypo-
sażony w zestaw głośnomówiący/słuchawkowy.

W tym rozdziale znajdziesz informacje dotyczące
systemu głośnomówiącego wykorzystującego po-
łączenie Bluetooth®.

Bluetooth® to system komunikacji bezprzewodo-
wej. W celu zapewnienia jeszcze większego komfor-
tu jazdy, system audio może spełniać rolę zestawu
głośnomówiącego w połączeniu z telefonem.

Aby skorzystać z telefonu komórkowego połączo-
nego z systemem audio przez Bluetooth®, musisz
najpierw skonfigurować telefon. Więcej informacji
znajdziesz w punkcie “Ustawienia BLUETOOTH®” w
dalszej części rozdziału. Po skonfigurowaniu zareje-
strowanego telefonu, tryb głośnomówiący zostanie

NIC3126

ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY
BLUETOOTH® (modele bez systemu
nawigacji i kolorowego
wyświetlacza)
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w nim automatycznie aktywowany (za pośredni-
ctwem Bluetooth®), gdy tylko znajdzie się on w za-
sięgu systemu.

Na ekranie systemu audio pojawiają się komunikaty
informujące o podłączeniu telefonu, o nadejściu po-
łączenia przychodzącego oraz o nawiązywaniu po-
łączenia.

Gdy połączenie jest aktywne, rozmowa w trybie
głośnomówiącym prowadzona jest przy użyciu sy-
stemu audio, mikrofonu (umieszczonego w podsu-
fitce przed lusterkiem wstecznym) oraz przycisków
na kierownicy.

Jeśli w tym momencie aktywny jest system audio,
wówczas tryb radia, odtwarzacza CD, odtwarzacza
iPod, urządzenia audio USB, urządzenia audio
Bluetooth lub źródła AUX zostanie wyciszony i po-
zostanie w tym stanie do zakończenia aktywnego
połączenia.

System Bluetooth® w pojeździe może nie nawiązać
połączenia z Twoim telefonem komórkowym z na-
stępujących powodów:

• Telefon komórkowy znajduje się za daleko od
pojazdu.

• W telefonie nie włączono trybu Bluetooth®.

• Telefon nie został powiązany z systemem audio
poprzez Bluetooth®.

• Telefon komórkowy nie obsługuje technologii
Bluetooth® (BT Core wer. 2.0).

UWAGA

• Modele z systemem audio-nawigacyjnym: za-
poznaj się z oddzielnie dostarczoną instruk-
cją użytkownika.

• Więcej informacji znajdziesz w instrukcji użyt-
kownika telefonu.

• Aby uzyskać pomoc przy podłączaniu telefo-
nu, udaj się do autoryzowanego dealera.

➀ Przycisk telefonu

➁ Przycisk <MENU> lub <ENTER> (obróć i
naciśnij w celu wybrania)

➂ Przycisk cofania (back)

➃ Przycisk szybkiego wyszukiwania kontaktów
w książce telefonicznej A-Z

Ustawienia BLUETOOTH®
Włącz menu ustawień telefonu przyciskiem
(telefon), wybierz przycisk [Bluetooth], a następnie
sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona (do-
myślne ustawienie to funkcja włączona, w przeciw-
nym razie naciśnij przycisk <ENTER>).
W celu skonfigurowania systemu Bluetooth w taki
sposób, aby został powiązany (połączony i zareje-
strowany) z Twoim telefonem, postępuj zgodnie z
poniższą procedurą.

Aby powiązać urządzenie, użyj przycisku [Wysz.
urządz.] lub przycisku [Paruj urząd].
Można połączyć maksymalnie 5 różnych urządzeń
Bluetooth. Jednak w danym momencie można ko-
rzystać tylko z jednego urządzenia. Po zarejestro-
waniu 5 urządzeń Bluetooth, rejestracja kolejnego
spowoduje zastąpienie jednego z dotychczas uży-
wanych. Naciśnij przycisk [Usuń urządz.], aby usu-
nąć jedno z dotychczas używanych urządzeń. Wię-
cej informacji znajdziesz w punkcie “[Usuń urządz.]”
w dalszej części rozdziału.

Po zarejestrowaniu urządzenia zostanie wyświet-
lony komunikat z potwierdzeniem, a wyświetlacz
systemu audio powróci do ekranu aktualnie uży-
wanego źródła dźwięku. Podczas połączenia wy-
świetlane są następujące symbole (w górnej lewej
części wyświetlacza): siła sygnału ( ), stan nała-
dowania baterii* ( ) i wskaźnik połączenia
Bluetooth ( ).
*: Jeśli pojawi się ostrzeżenie o rozładowaniu baterii,
należy jak najszybciej naładować urządzenie
Bluetooth®.
Procedura rejestrowania i obsługi może się różnić w
zależności od rodzaju i zgodności urządzenia. Do-
kładniejsze informacje znajdziesz w instrukcji ob-
sługi urządzenia Bluetooth®.

UWAGA

• Szczegółowe informacje dotyczące urządze-
nia, patrz instrukcja obsługi telefonu komór-
kowego/urządzenia audio.

• W celu uzyskania pomocy w zakresie integra-
cji urządzenia audio Bluetooth®/telefonu ko-
mórkowego udaj się do autoryzowanego de-
alera.

NAA1582
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• Do systemu można podłączyć maksymalnie 5
urządzeń Bluetooth.

Dla konfiguracji połączenia Bluetooth z wybra-
nym urządzeniem dostępne są następujące po-
zycje:

• [Wysz. urządz.]

Pokazuje wszystkie dostępne, wykrywane urzą-
dzenia Bluetooth i aktywuje połączenie
Bluetooth z zespołu audio.

• [Paruj urządz.]

Aktywuje połączenie Bluetooth z urządzenia
przenośnego.

• [Wyb. urządz.]

Wyświetla listę powiązanych urządzeń
Bluetooth, które można podłączyć do systemu.

• [Usuń urządz.]

Usuwa zarejestrowane urządzenie Bluetooth.

• [Bluetooth]

W przypadku wyłączenia tej konfiguracji, połą-
czenie pomiędzy urządzeniami Bluetooth a mo-
dułem Bluetooth w pojeździe zostanie anulowa-
ne.

[Wysz. urządz.]:
1) Naciśnij przycisk . Wybierz opcję [Wysz.

urządz.].
System audio wyszukuje urządzenia Bluetooth i
wyświetla wszystkie widoczne urządzenia.

Naciśnięcie przycisku anuluje wyszukiwa-
nie.

2) Wybierz urządzenie do sparowania.
Użyj pokrętła <MENU> i naciśnij, aby wybrać.

3) Procedura parowania różni się w zależności od
używanego urządzenia:

1) Urządzenie bez kodu PIN:

Połączenie Bluetooth zostanie automatycz-
nie nawiązane bez potrzeby wprowadzania
jakichkolwiek danych.

2) Urządzenie z kodem PIN:
W zależności od urządzenia możliwe są dwa
różne sposoby parowania:

– Typ A:
Wyświetlony zostanie komunikat [Do pa-
row.] [Wprow. Pin] 0000 i timer odlicza-
jący czas.
Potwierdź kod PIN w urządzeniu.
Nawiązane zostanie połączenie
Bluetooth.

Po osiągnięciu przez timer odliczający
wartości 0, próba parowania urządzeń
zostanie anulowana.

– Typ B:
Wyświetlony zostanie komunikat [Żąda-
nie parowania] [Potwierdź hasło] wraz z
6-cyfrowym kodem. Na urządzeniu powi-
nien zostać wyświetlony unikatowy i
identyczny kod. Jeśli kod jest identyczny,
potwierdź na urządzeniu.
Nawiązane zostanie połączenie
Bluetooth.

[Paruj urządz.]:
• Włącz funkcję Bluetooth systemu audio. Patrz

opis [Bluetooth].

• Użyj systemu audio do sparowania:
Naciśnij przycisk . Wybierz opcję [Paruj
urządz.]. Zespół audio będzie oczekiwał na żą-
danie połączenia z urządzenia przenośnego.
Procedura parowania zależna jest od rodzaju
urządzenia Bluetooth:

1) Urządzenie bez kodu PIN:

Połączenie Bluetooth zostanie automatycz-
nie nawiązane bez potrzeby wprowadzania
jakichkolwiek danych.

2) Urządzenie z kodem PIN:
W zależności od urządzenia możliwe są dwa
różne sposoby parowania, patrz opis pod
[Wysz. urządz.].

• Wybierz urządzenie audio Bluetooth®/telefon
komórkowy do sparowania:

1) Włącz tryb wyszukiwania urządzeń
Bluetooth® na urządzeniu przenośnym.
Jeżeli wykryty zostanie zespół audio, zosta-
nie on wyświetlony na ekranie urządzenia.

2) Wybierz urządzenie audio wyświetlane jako
[My Car].

3) Wprowadź kod widoczny na urządzeniu, uży-
wając jego przycisków, a następnie naciśnij
przycisk potwierdzenia na urządzeniu.
Szczegółowe informacje znajdziesz w in-
strukcji obsługi urządzenia Bluetooth®.
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[Wyb. urządz.]:
Na liście znajdują się urządzenia audio Bluetooth® i
telefony komórkowe powiązane lub zarejestrowa-
ne w systemie audio Bluetooth® pojazdu. Jeśli na
liście widnieje kilka urządzeń, wybierz spośród nich
to, które chcesz podłączyć do systemu audio
Bluetooth® w pojeździe.

Podane poniżej symbole opisują funkcje ( jeśli na
wyposażeniu) zarejestrowanego urządzenia:

• : Integracja telefonu komórkowego

• : Strumieniowe przesyłanie dźwięku (A2DP-
Advanced Audio Distribution Profile)

[Usuń urządz.]:
Umożliwia usunięcie zarejestrowanego urządzenia
z systemu audio Bluetooth pojazdu. Wybierz zareje-
strowane urządzenie, a następnie naciśnij przycisk
<ENTER>, aby potwierdzić usunięcie.

[Bluetooth]:
Jeśli połączenie Bluetooth® zostało wyłączone, po
wybraniu opcji [Bluetooth] z menu telefonu (naciś-
nij ) pojawi się komunikat [WŁ./WYŁ.]. Aby włą-
czyć połączenie Bluetooth®, naciśnij przycisk
<ENTER> - zostanie wyświetlony nowy ekran. Wy-
bierz opcję [WŁ.] i naciśnij przycisk <ENTER> w celu
wyświetlenia menu ustawień Bluetooth®.

OBSŁUGA SYSTEMU
GŁOŚNOMÓWIĄCEGO
Obsługa trybu głośnomówiącego może się odby-
wać za pomocą przycisku telefonu na konsoli
systemu audio lub przycisku na kierownicy
( jeśli na wyposażeniu).

Odbieranie połączenia
Podczas odbioru połączenia na wyświetlaczu wi-
doczny jest numer telefonu dzwoniącej osoby (lub
komunikat informujący, że numer telefonu nie jest
dostępny) oraz trzy ikony:

1. Odbieranie połączenia i prowadzenie roz-
mowy:
Odbierz połączenie naciskając <ENTER> (podświet-
lony ).

Naciskając <ENTER> możesz wybrać następujące
opcje:

• Zakończenie połączenia poprzez wybranie
i naciśnięcie <ENTER>.

• Zawieszenie połączenia poprzez wybranie i
naciśnięcie <ENTER>.

• [ ]
Użyj tej opcji, jeśli chcesz przełączyć rozmowę
prowadzoną przez zestaw głośnomówiący na
telefon komórkowy.
Aby przełączyć rozmowę z powrotem na zestaw
głośnomówiący, wybierz opcję [ ].

• [#123]
Użyj tej opcji, aby w trakcie trwania połączenia
wprowadzić cyfry. Przykładowo, jeśli zostaniesz
poinstruowany przez automatyczny system te-

lefoniczny, aby wybrać numer wewnętrzny,
wprowadzenie cyfry spowoduje wysłanie po-
wiązanego z nią sygnału.

2. Zawieszanie połączenia:
Obróć pokrętło <MENU> aż podświetlone zostanie

i naciśnij <ENTER>. Połączenie zostaje zawie-
szone. Naciśnij <ENTER> aby odebrać połączenie,
obróć pokrętło <MENU> w prawo i naciśnij <EN-
TER>, aby odrzucić.

3. Odrzucanie połączenia:
Obróć pokrętło <MENU> aż podświetlone zostanie

i naciśnij <ENTER>. Połączenie zostaje odrzu-
cone.

Nawiązywanie połączenia
Możesz nawiązać połączenie korzystając z poniż-
szych opcji:

– Nawiązywanie połączenia z numerem z książki
telefonicznej

– Ręczne wybieranie numeru

– Ponowne wybieranie

– Korzystanie z historii połączeń (menu listy połą-
czeń)

• Wybrane

• Odebrane

• Nieodebrane
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Nawiązywanie połączenia z numerem z książki
telefonicznej:
Po ustanowieniu połączenia Bluetooth® między te-
lefonem komórkowym a systemem audio, dane z
książki adresowej telefonu są automatycznie prze-
syłane do pamięci systemu audio. Przesyłanie da-
nych może potrwać chwilę.

UWAGA

Dane książki adresowej zostaną usunięte, gdy:

• Wybierzesz inny zarejestrowany telefon ko-
mórkowy.

• Odłączysz telefon komórkowy.

• Usuniesz zarejestrowany telefon komórkowy
z systemu audio.

1. Naciśnij < >.

2. Za pomocą pokrętła <MENU> przewiń listę do
pozycji [Książka telef.] i naciśnij przycisk
<ENTER>.

3. Przewiń listę i wybierz odpowiednią nazwę kon-
taktu (nazwa kontaktu powinna być podświet-
lona) i naciśnij przycisk <ENTER>.

4. Na kolejnym ekranie zostanie wyświetlony nu-
mer telefoniczny kontaktu, z którym chcesz na-
wiązać połączenie. Jeśli numer jest prawidłowy,
naciśnij przycisk <ENTER>, aby nawiązać połą-
czenie.

Jeśli do kontaktu jest przypisanych kilka nume-
rów (telefon domowy), (telefon komór-
kowy) lub (telefon biurowy), przewiń listę i wy-
bierz numer telefonu, z którym chcesz się połą-
czyć.

Możesz także użyć funkcji szybkiego wyszukiwania,
wykonując poniższe czynności:

1. Na ekranie książki telefonicznej naciśnij
<A-Z /➅>.

2. Obróć pokrętło <MENU> do momentu wyświet-
lenia litery alfabetu lub cyfry, od której zaczyna
się nazwa kontaktu. Po podświetleniu litery na-
ciśnij przycisk <ENTER>, aby ją wybrać.

3. Na wyświetlaczu pojawi(ą) się nazwa(y) kontak-
tu(ów) zaczynająca(e) się od wybranej litery lub
cyfry. W razie potrzeby użyj ponownie pokrętła
<MENU>, aby przewinąć listę do nazwy kontaktu,
z którym chcesz nawiązać połączenie.

4. Na kolejnym ekranie zostanie wyświetlony nu-
mer telefoniczny kontaktu, z którym chcesz na-
wiązać połączenie. Jeśli numer jest prawidłowy,
naciśnij przycisk <ENTER>, aby nawiązać połą-
czenie.

Ręczne wybieranie numeru:

OSTRZEŻENIE

Przed nawiązaniem połączenia zaparkuj pojazd
w bezpiecznym miejscu i zaciągnij hamulec po-
stojowy.

W celu ręcznego wybrania numeru użyj ekranu sys-
temu audio (wirtualna klawiatura) w następujący
sposób:

1. Naciśnij i obróć pokrętło <MENU> w celu
podświetlenia pozycji [Wybierz nr].

2. Naciśnij przycisk <ENTER>, aby wybrać pozycję
[Wybierz nr].

3. Obróć pokrętło <MENU> w celu przewinięcia sze-
regu znaków i wybierz kolejno poszczególne cy-
fry numeru telefonu. Po podświetleniu każdej cy-
fry wybierz ją, naciskając przycisk <ENTER>.

Aby usunąć ostatnią wprowadzoną cyfrę, przejdź
do symbolu ["] (Backspace) i po jego podświet-
leniu naciśnij przycisk <ENTER>. Ostatnia cyfra
zostanie usunięta. Kolejne naciśnięcia przycisku
<ENTER> spowodują usunięcie kolejnych cyfr.
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4. Po wprowadzeniu ostatniej cyfry wybierz numer,
podświetlając symbol i naciskając przycisk
<ENTER>.

Wybierz ponownie:
Aby nawiązać połączenie z ostatnio wybranym nu-
merem, naciśnij przycisk i przytrzymaj go
przez ponad 2 sekundy.

Korzystanie z historii połączeń (menu listy
połączeń):
W celu nawiązania połączenia możesz również sko-
rzystać z listy wybieranych, odebranych lub nieode-
branych połączeń.

• [Wybrane]

Opcja ta umożliwia nawiązanie połączenia z nu-
merem z listy połączeń wychodzących.

• [Odebr.]

Opcja ta umożliwia nawiązanie połączenia z nu-
merem z listy połączeń przychodzących.

• [Nieodebr.]

Opcja ta umożliwia nawiązanie połączenia z nu-
merem z listy połączeń nieodebranych.

1. Naciśnij i wybierz [Lista poł.].

2. Użyj pokrętła <MENU>, aby przejść do odpowied-
niej pozycji i naciśnij przycisk <ENTER>, aby ją wy-
brać.

3. Przewiń listę do numeru telefonu, z którym
chcesz się połączyć, i naciśnij przycisk <ENTER>
lub naciśnij , aby go wybrać.

Drugie połączenie przychodzące
W przypadku drugiego połączenia przychodzącego
jest ono wyświetlane na ekranie. Wybranie ikony

powoduje odebranie nowego i zawieszenie
bieżącego połączenia.
Wybranie ikony poprzez obrócenie pokrętła
<MENU> i naciśnięcie <ENTER> odrzuca drugie po-
łączenie przychodzące. W przypadku wykonania tej
czynności podczas rozmowy, połączenie zostaje za-
kończone.
Wybranie przycisku za pomocą pokrętła <ME-
NU> i naciśnięcie <ENTER> przełącza pomiędzy na-
wiązanymi połączeniami.
(Dla innych wyborów, patrz rozdział “Nawiązywanie
połączenia z numerem z książki telefonicznej” we
wcześniejszej części instrukcji)

Ustawienia ogólne
Z menu telefonu wybierz [Ustaw. telef.].
Za pomocą tego menu można zmienić ustawienia
głośności i ręcznie pobrać książkę telefoniczną.
Obsługa menu:
Naciśnij <ENTER>, aby wybrać opcję, obróć pokrętło
<MENU>, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
Naciśnij <ENTER> w celu potwierdzenia.
Pozycje menu:

• [Głośność]

– [Dzwon.]
Ustawianie głośności dzwonka telefonu.

– [Poł.]
Ustawianie głośności prowadzonej rozmo-
wy.

• [Syg. dźw.]

– [Samoch.]
Wybierz wewnętrzny dzwonek systemu sa-
mochodu.

– [Tel.]
Wybierz dzwonek telefonu.

• [Pobier. PB]
Ręczne pobieranie książki telefonicznej z urzą-
dzenia przenośnego do systemu audio.
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PRZYCISKI W KIEROWNICY ( jeśli na
wyposażeniu)

➀ Przycisk zmniejszania głośności

➁ Przycisk zwiększania głośności

➂ Przycisk telefonu

➃ Przycisk zakończenia/odrzucenia połączenia

Tryb głośnomówiący może być obsługiwany przy
pomocy przycisków w kierownicy.

Przycisk zmniejszania głośności
Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć głośność.

Przycisk zwiększania głośności
Naciśnij przycisk, aby zwiększyć głośność.

Przycisk telefonu
Przycisk telefonu pozwala na:

• Odebranie połączenia przychodzącego poprzez
jednokrotnie naciśnięcie.

• Ponowne wybranie ostatnio wybieranego nu-
meru poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przy-
cisku przez ponad 2 sekundy.

Przycisk zakończenia połączenia
• Odrzucenie połączenia przychodzącego przez

naciśnięcie podczas połączenia przycho-
dzącego.

• Zakończenie aktywnego połączenia przez jed-
nokrotne naciśnięcie przycisku .

OSTRZEŻENIE

• Korzystaj z telefonu po uprzednim zatrzyma-
niu pojazdu w bezpiecznym miejscu. Jeżeli
musisz skorzystać z telefonu podczas jazdy,
zawsze zachowaj najwyższą ostrożność tak,
aby pełną uwagę poświęcić prowadzeniu po-
jazdu.

• Jeżeli podczas prowadzenia rozmowy telefo-
nicznej nie możesz poświęcić pełnej uwagi na
prowadzenie pojazdu, zjedź z drogi w
bezpieczne miejsce i zatrzymaj pojazd.

OSTROŻNIE

Aby uniknąć rozładowania akumulatora pojazdu,
korzystaj z telefonu po uruchomieniu silnika.

Twój pojazd jest wyposażony w telefoniczny sys-
tem głośnomówiący Bluetooth®. Jeżeli posiadasz
kompatybilny telefon komórkowy z systemem
Bluetooth®, możesz ustanowić bezprzewodowe
połączenie pomiędzy telefonem komórkowym a
modułem telefonicznym pojazdu. Korzystając z
bezprzewodowej technologii Bluetooth® możesz
nawiązywać lub odbierać połączenia, mając telefon
komórkowy w kieszeni.

Po połączeniu telefonu komórkowego z modułem
w pojeździe, nie jest wymagana żadna procedura
podłączania telefonu. Po ustawieniu włącznika za-
płonu w pozycji ON zarejestrowany telefon komór-
kowy jest automatycznie łączony z modułem głoś-
nomówiącym zamontowanym w pojeździe, jeżeli
jest włączony i znajduje się w pojeździe.

W module telefonicznym pojazdu możesz zareje-
strować do 5 różnych telefonów komórkowych z

NAA1436

ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY
BLUETOOTH® (modele z
systemem nawigacji)
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systemem Bluetooth®. Jednak w danej chwili mo-
żesz rozmawiać tylko przez jeden telefon komór-
kowy.

Przed użyciem telefonicznego systemu głośnomó-
wiącego Bluetooth® zapoznaj się z poniższymi uwa-
gami.

• Ustanów połączenie bezprzewodowe między
telefonem komórkowym i modułem telefonicz-
nym pojazdu przed skorzystaniem z telefonicz-
nego systemu głośnomówiącego Bluetooth®.

• Niektóre telefony komórkowe z systemem
Bluetooth® mogą nie być rozpoznawane przez
moduł telefoniczny pojazdu.

• Nie będziesz mógł używać telefonicznego w na-
stępujących sytuacjach:

– Gdy pojazd znajduje się poza zasięgiem sieci
komórkowej.

– Gdy pojazd znajduje się w obszarze, w któ-
rym utrudniony jest odbiór fal radiowych, ta-
kim jak tunel, podziemny parking, teren obok
wysokiego budynku lub w obszarze górzy-
stym.

– Telefon komórkowy jest zablokowany, celem
uniemożliwienia wybrania numeru.

• Jeżeli jakość połączenia radiowego nie jest ide-
alna lub poziom hałasu otoczenia jest zbyt wy-
soki, mogą wystąpić trudności w usłyszeniu roz-
mówcy.

• Przez krótki czas bezpośrednio po ustawieniu
włącznika zapłonu w pozycji ON odebranie przy-
chodzącego połączenia może być niemożliwe.

• Nie umieszczaj telefonu komórkowego w miej-
scu otoczonym przez metal lub daleko od mo-

dułu telefonicznego pojazdu, aby zapobiec
spadkowi jakości dźwięku i przerwaniu połącze-
nia bezprzewodowego.

• Gdy telefon jest podłączony poprzez bezprze-
wodowe złącze Bluetooth®, akumulator telefo-
nu może się rozładowywać szybciej niż normal-
nie. Telefoniczny system głośnomówiący
Bluetooth® nie ładuje baterii telefonów komór-
kowych.

• Niektóre telefony komórkowe lub inne urządze-
nia mogą powodować zakłócenia lub brzęczący
dźwięk dochodzący z głośników systemu audio.
Przeniesienie urządzenia w inne miejsce może
zmniejszyć lub wyeliminować zakłócenia.

• W instrukcji obsługi telefonu komórkowego
znajdziesz informacje dotyczące taryfy opłat,
anteny i słuchawki telefonu komórkowego itp.

• Wyświetlany na ekranie wskaźnik siły sygnału
nie musi odpowiadać poziomowi siły sygnału te-
lefonów komórkowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE
UREGULOWAŃ PRAWNYCH
Znak towarowy Bluetooth®

m
Bluetooth® jest znakiem towa-
rowym stanowiącym włas-
ność Bluetooth SIG, Inc., prze-
kazanym na mocy licencji fir-
mie Robert Bosch GmbH.

Dyrektywa UE RED 2014/53/WE
Hereby, Robert Bosch Car Multimedia GmbH decla-
res that the radio equipment type LCN2K70A00/
LCN2K70A10 is in compliance with Directive 2014/

53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest do-
stępny pod następującym adresem internetowym:
http://cert.bosch-carmultimedia.net

Jakakolwiek zmiana urządzenia radiowego lub uży-
cie go z innymi akcesoriami, podzespołami lub opro-
gramowaniem spowoduje przeprowadzenie po-
nownej oceny zgodności z wymaganym pozwole-
niem prawnym.

Pasmo
częstotliwości

Moc
promienio-

wania
(EIRP)

Wskazówki/
ograniczenia

2400 MHz – 2480
MHz

Bluetooth
<10 mW

Wewnętrzny,
niedostępny dla
użytkownika

PRZYCISKI STEROWANIA I
MIKROFON
Przełączniki w kierownicy:

1. Przełącznik głośności +/ −

2. Wykonanie połączenia

JVH0853XZ
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3. Przycisk zakończenia połączenia

4. Przełącznik strojenia

Panel sterowania:

1. Przycisk telefonu

Mikrofon:

Mikrofon znajduje się w pobliżu lampek do mapy.

TWORZENIE POWIĄZANIA
TELEFONU Z ZESTAWEM
GŁOŚNOMÓWIĄCYM
UWAGA

Procedurę łączenia należy wykonywać przy unie-
ruchomionym pojeździe. Jeżeli pojazd ruszy pod-
czas wykonywania procedury łączenia, procedu-
ra zostanie anulowana.

1. Naciśnij przycisk <SETUP> na panelu sterowania.

2. Dotknij przycisku [Telefon i Bluetooth].

3. Dotknij przycisk [Dodaj nowe urządzenie].
Jeśli nie zostało jeszcze sparowane żadne urzą-
dzenie, pozostałe opcje będą niedostępne.

4. Uruchom proces parowania za pomocą telefo-
nu. System wyświetli komunikat z pytaniem, czy
kod PIN jest wyświetlony na urządzeniu
Bluetooth®.

1. Jeżeli na telefonie (lub innym urządzeniu korzy-
stającym z technologii Bluetooth®) zostanie wy-
świetlony kod PIN, naciśnij [Tak], aby ukończyć
proces parowania.

2. Jeśli na urządzeniu Bluetooth® nie jest wyświet-
lany numer PIN, wybierz [Nie] i dokończ proces
parowania zgodnie z instrukcjami podanymi w
instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth®.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsłu-
gi telefonu (lub innego urządzenia Bluetooth®).

KSIĄŻKA TELEFONICZNA
Aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej pojaz-
du:

1. Naciśnij przycisk na panelu sterowania.

2. Wybierz opcję “Contacts”.

3. Wybierz żądaną pozycję z wyświetlonej listy.

4. Numer pozycji zostanie wyświetlony na ekranie.
Dotknij go, aby rozpocząć wybieranie numeru.

UWAGA

Aby szybko przewinąć listę, dotknij przycisku “A-
Z” w górnym prawym narożniku ekranu. Za po-
mocą pokrętła ENTER/Scroll wybierz literę lub cy-
frę, a następnie naciśnij ENTER/Scroll. Lista zosta-
nie przewinięta do pierwszej pozycji
rozpoczynającej się wybranym numerem lub lite-
rą.

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA
Aby nawiązać połączenie, wykonaj poniższe czyn-
ności:

1. Naciśnij przycisk na panelu sterowania. Na
wyświetlaczu pojawi się ekran “Telefon”.

2. Wybierz jeden z poniższych sposobów, aby na-
wiązać połączenie:

• “Kontakty”: Wybierz nazwę z listy pozycji zapi-
sanych w książce telefonicznej pojazdu.

• “Lista połączeń”: Wybierz nazwę z listy połą-
czeń przychodzących, wychodzących lub nie-
odebranych.

• “Wybierz ponownie numer”: Połącz się z nu-
merem ostatnio wybieranym w pojeździe.

• “ ”: Wprowadź numer ręcznie za pomocą
klawiatury wyświetlonej na ekranie. Szczegó-
łowe informacje na temat korzystania z ekra-
nu dotykowego, patrz punkt “Obsługa ekranu
dotykowego” w tym rozdziale.

ODBIERANIE POŁĄCZENIA
Kiedy nawiązywane jest połączenie przychodzące z
podłączonym telefonem, ekran przechodzi w tryb
telefonu.

Aby odebrać połączenie przychodzące, wykonaj
jedną z poniższych czynności.

• Naciśnij przycisk na kierownicy.

• Dotknij ikony “ ” na ekranie.

Aby odrzucić połączenie przychodzące, wykonaj
jedną z poniższych czynności.

• Naciśnij przycisk na kierownicy.

JVH1083XZ
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• Dotknij ikony czerwonej słuchawki “ ” na
ekranie.

W TRAKCIE ROZMOWY
W trakcie trwania rozmowy, na ekranie dostępne są
następujące opcje:

• “Prywatna”

Wybierz tę opcję, aby przełączyć rozmowę na te-
lefon.

• “Wył. mikr.”

Wybierz tę opcję, aby wyciszyć mikrofon. Wybierz
ponownie, aby włączyć mikrofon.

• Ikona “ ”

Wybierz, aby zakończyć rozmowę.

KOŃCZENIE POŁĄCZENIA
Aby zakończyć rozmowę, wybierz ikonę [ ] na
ekranie lub naciśnij przycisk < > na kierownicy.

USTAWIENIA BLUETOOTH®
Aby wyświetlić ekran ustawień Bluetooth®:

1. Naciśnij przycisk <SETUP>.

2. Dotknij przycisku [Telefon i Bluetooth].

Dostępne pozycje ustawienia:

• [Ustawienia telefonu]

Patrz punkt “Ustawienia telefonu” w dalszej czę-
ści rozdziału, aby uzyskać dodatkowe informa-
cje.

• [Dodaj nowe urządzenie]

Wybierz, aby sparować nowe urządzenie
Bluetooth® z telefonicznym zestawem głośno-
mówiącym Bluetooth®.

• [Wybierz sparowane urządzenie]

Naciśnij, aby wybrać urządzenie Bluetooth® z li-
sty urządzeń sparowanych z telefonicznym ze-
stawem głośnomówiącym Bluetooth®.

• [Usuń sparowane urządzenie]

Naciśnij, aby usunąć urządzenie Bluetooth® z li-
sty urządzeń połączonych/sparowanych z ze-
stawem głośnomówiącym telefonu Bluetooth®.

• [Bluetooth]

Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć funkcję
Bluetooth®.

USTAWIENIA TELEFONU
Aby wyświetlić ekran ustawień telefonu:

1. Naciśnij przycisk <SETUP>.

2. Dotknij przycisku [Telefon i Bluetooth].

3. Dotknij przycisku [Ustawienia telefonu].

Dostępne pozycje ustawienia:

• [Sortuj listę wg]*

Wybierz [Imienia] lub [Nazwiska], aby ustalić spo-
sób alfabetycznego wyświetlania pozycji książki
telefonicznej na ekranie.

• [Książka telefoniczna]*

Wybierz [Telefon], aby skorzystać z książki tele-
fonicznej telefonu. Wybierz [SIM], aby skorzystać
z książki telefonicznej karty SIM. Wybierz [Oby-
dwa], aby skorzystać z obu źródeł.

• [Pobierz listę kontaktów]

Wybierz tę pozycję, aby pobrać książkę telefo-
niczną z wybranego źródła do pojazdu.

• [Powiadomienia telefoniczne]

Wybierz opcję [Kierowca], aby powiadomienia
telefoniczne wyświetlane były tylko na ekranie
informacji o pojeździe. Wybierz opcję [Obydwa],
aby powiadomienia telefoniczne wyświetlane
były na ekranie informacji o pojeździe oraz na
wyświetlaczu.

*: Te pozycje będą dostępne dopiero po pobraniu
książki telefonicznej.
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Przez pierwsze 1.600 km (1.000 mil) przebiegu po-
stępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami, aby za-
pewnić maksymalną wydajność silnika oraz nieza-
wodne i ekonomiczne działanie Twojego nowego
pojazdu w przyszłości. Niezastosowanie się do tych
zaleceń może spowodować skrócenie żywotności
silnika i zmniejszenie jego wydajności.

• Nie prowadź pojazdu z tą samą, wysoką lub ni-
ską, prędkością przez dłuższy okres czasu.

• Nie pozwalaj, aby silnik przekraczał 4.000 rpm.

• Podczas przyspieszania nie wciskaj pedału gazu
do oporu na żadnym biegu.

• Nie ruszaj gwałtownie.

• Na ile to możliwe, unikaj gwałtownego hamo-
wania.

• Nie holuj przyczepy przez co najmniej pierwsze
800 km (500 mil) okresu docierania silnika.

OSTRZEŻENIE

Właściwości jezdne pojazdu mogą ulec znacznej
zmianie po zwiększeniu obciążenia lub zmianie
jego rozkładu a także po zamontowaniu opcjo-
nalnego wyposażenia (haka do holowania przy-
czepy, relingów dachowych itd.). Dostosuj pręd-
kość i styl prowadzenia pojazdu do panujących
warunków. Prędkość należy odpowiednio
zmniejszyć, szczególnie podczas przewożenia
ciężkich ładunków.

• Upewnij się, że w pobliżu pojazdu nie ma prze-
szkód.

• Sprawdzaj poziom płynów, takich jak olej silni-
kowy, płyn chłodzący, płyn hamulcowy i sprzę-
głowy oraz płyn w spryskiwaczu, tak często, jak
to możliwe - przynajmniej przy każdym tanko-
waniu.

• Obejrzyj opony i upewnij się, że są w dobrym sta-
nie. Zmierz i sprawdź, czy ciśnienie w oponach
jest prawidłowe.

• Sprawdź, czy wszystkie szyby i soczewki świateł
są czyste.

• Ustaw siedzenie i zagłówek.

• Ustaw wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne.

• Zapnij pas bezpieczeństwa i poproś wszystkich
pasażerów o zrobienie tego samego.

• Sprawdź, czy wszystkie drzwi są zamknięte.

• Po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji “ON”
sprawdź działanie wszystkich lampek ostrze-
gawczych.

• Elementy podlegajace konserwacji wyszczegól-
nione w rozdziale “8. Przeglądy i czynności wy-
konywane samodzielnie” powinny być spraw-
dzane systematycznie.

OKRES DOCIERANIA SILNIKA PRZED URUCHOMIENIEM
SILNIKA
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OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie pozostawiaj dzieci lub osób doro-
słych wymagających opieki samych w pojeź-
dzie. Zwierząt także nie należy pozostawiać w
pojeździe. Mogą przypadkowo uruchomić
przełączniki lub elementy sterowania albo
spowodować ruszenie pojazdu, doprowadza-
jąc tym samym do poważnego wypadku lub
odnosząc obrażenia. W gorące, słoneczne dni,
temperatura wewnątrz pojazdu bardzo szyb-
ko może wzrosnąć do poziomu mogącego
spowodować poważne lub potencjalnie
śmiertelne choroby u ludzi i zwierząt.

• Prawidłowo zabezpiecz przewożony ładunek
tak, aby zapobiec jego przesuwaniu się lub
przemieszczaniu. Nie umieszczaj ładunku po-
wyżej linii oparć. Podczas gwałtownego ha-
mowania lub kolizji, niezabezpieczony ładu-
nek może spowodować obrażenia pasażerów.

UWAGA

Jeżeli podczas pierwszych miesięcy po zakupie
nowego pojazdu wewnątrz auta wyczuwalny jest
silny zapach lotnych związków organicznych
(VOC), należy intensywnie wietrzyć kabinę pasa-
żerską. Przed wejściem do pojazdu lub podczas
przebywania wewnątrz należy otwierać wszyst-
kie okna. Ponadto, jeżeli temperatura w kabinie
pasażerskiej nadmiernie wzrasta lub jeżeli auto
zostaje na dłuższy czas zaparkowane w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, należy wyłączyć tryb recyrkulacji
powietrza klimatyzatora i/lub otworzyć okna,
aby umożliwić wlot świeżego powietrza do wnę-
trza pojazdu.

SPALINY (tlenek węgla)

OSTRZEŻENIE

• Nie wdychaj spalin; zawierają one bezbarwny
i bezwonny tlenek węgla. Tlenek węgla jest
niebezpieczny. Może spowodować utratę
przytomności lub śmierć.

• Jeśli podejrzewasz, że do pojazdu mogą do-
stawać się spaliny, całkowicie otwórz wszyst-
kie okna podczas jazdy i natychmiast oddaj
pojazd do kontroli.

• Nie pozwalaj, aby silnik pracował w zamknię-
tych pomieszczeniach takich jak garaż.

• Nie pozostawiaj pojazdu zaparkowanego z
włączonym silnikiem przez dłuższy czas.

• Jeśli przewody elektryczne lub inne muszą
przechodzić do przyczepy między uszczelka-
mi elementów nadwozia, postępuj zgodnie z
zaleceniami producenta w celu uniemożliwie-
nia tlenkowi węgla dostania się do pojazdu.

• Jeśli w pojeździe zamontowano dodatkowe
wyposażenie (np. w nadwoziu) w celach rekre-
acyjnych lub innych, postępuj zgodnie z zale-
ceniami producenta w celu uniemożliwienia
dostania się tlenku węgla do pojazdu. (Pewne
urządzenia wykorzystywane w pojazdach, ta-
kie jak kuchenki, lodówki, grzejniki itp., także
mogą generować tlenek węgla.)

• Układ wydechowy oraz nadwozie powinny zo-
stać skontrolowane przez wykwalifikowane-
go mechanika, jeśli:

– pojazd był podnoszony podczas naprawy,

– podejrzewasz, że spaliny dostają się do
przedziału pasażerskiego,

– zauważysz zmianę w brzmieniu układu
wydechowego,

– pojazd uczestniczył w wypadku, podczas
którego naruszony został układ wydecho-
wy, podwozie lub tylna część pojazdu.

SYSTEM SELEKTYWNEJ REDUKCJI
KATALITYCZNEJ ADBLUE® (SCR)
( jeśli na wyposażeniu modeli z
silnikiem Diesla)
Płyn AdBlue® (lub DEF – Diesel Exhaust Fluid) jest
nietoksycznym 32,5-procentowym roztworem
mocznika w wodzie dejonizowanej. Płyn ten jest
wtryskiwany do układu wydechowego pojazdów z
silnikiem Diesla, aby wywołać reakcję chemiczną,
która rozbija potencjalnie niebezpieczne NOx (tlen-
ki azotu) w niegroźny azot i wodę. System ten jest
nazywany SCR (selektywna redukcja katalityczna).
Płyn AdBlue® nie jest dodatkiem paliwa i nigdy nie
jest mieszany z olejem napędowym. Jest on zawsze
umieszczany w oddzielnym zbiorniku w pojeździe.

AdBlue® zaczyna zamarzać w temperaturze poni-
żej -11°C (12°F). Jeśli często jeździsz w miejscach,
gdzie temperatura jest niższa niż -11°C (12°F), zbior-
nik AdBlue® należy zawsze tankować na początku
sezonu zimowego, aby zapewnić wystarczającą
zdolność do rozmrażania płynu przez układ ogrze-
wania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS URUCHAMIANIA I PROWADZENIA
POJAZDU
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Wyświetlanie ostrzeżeń AdBlue®
Jeśli poziom AdBlue® w zbiorniku jest niski lub wy-
stąpiła usterka systemu selektywnej redukcji katali-
tycznej AdBlue® (SCR), wyświetli się komunikat
ostrzegawczy na ekranie informacji o pojeździe.

Uzupełnianie AdBlue®:
Informacje na temat uzupełniania zbiornika
AdBlue®, patrz “Pokrywa i korek wlewu AdBlue®” w
rozdziale “3. Kontrola i regulacja przed jazdą” oraz
“Zbiornik AdBlue® ( jeśli na wyposażeniu modeli z sil-
nikiem Diesla)” w rozdziale “8. Przeglądy i czynności
wykonywane samodzielnie”.

Sytuacja A

Ostrzeżenie to pojawia się, gdy w zbiorniku kończy
się AdBlue®. Komunikat ten będzie wyświetlany po
każdym uruchomieniu silnika, gdy szacowana odle-
głość do całkowitego opróżnienia zbiornika płynu
AdBlue® wynosi pomiędzy 2400 a 1000 km (1491 a
621 mil). Komunikat ten można skasować z ekranu
aż do kolejnego uruchomienia silnika.

Zbiornik należy niezwłocznie napełnić.

Sytuacja B

Ostrzeżenie informuje o szacowanej odległości (od
0 do 1000 km (od 0 do 621 mil)), jaką możesz przeje-
chać przed całkowitym opróżnieniem zbiornika Ad-
Blue®. Komunikat ten będzie wyświetlany ciągle i
nie da się go skasować z ekranu.

Sytuacja C

Ostrzeżenie to pojawia się, gdy zbiornik AdBlue® jest
prawie pusty.

• Jeśli ostrzeżenie pojawia się przy wyłączonym
silniku, nie można uruchomić silnika. Skontaktuj
się z autoryzowanym dealerem lub profesjonal-
ną stacją obsługi.

• Jeśli ostrzeżenie to pojawia się przy pracującym
silniku, możesz kontynuować jazdę do najbliż-
szego autoryzowanego dealera lub profesjonal-
nej stacji obsługi.

• Jeśli zapłon zostanie wyłączony po pojawieniu
się tego ostrzeżenia, silnik będzie można po-
nownie uruchomić w ciągu 3 minut. Zatrzymaj
pojazd w bezpiecznym miejscu i skontaktuj się z
autoryzowanym dealerem lub profesjonalną
stacją obsługi.

Zbiornik należy niezwłocznie napełnić.

Po zatankowaniu zbiornika AdBlue® ustaw włącz-
nik zapłonu w pozycji ON i sprawdź, czy ostrzeżenie
znikło. Ustaw jednokrotnie włącznik zapłonu w po-
zycji OFF, a następnie uruchom silnik.

Sprawdzanie AdBlue®:
Gdy pojawi się ostrzeżenie [Check AdBlue], w zależ-
ności od warunków może się również zapalić lamp-
ka sygnalizująca usterkę (MIL).

JVM0543XZ
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Sytuacja A

Ostrzeżenie to pojawia się, jeśli wystąpiła usterka w
systemie selektywnej redukcji katalitycznej AdBlue®
(SCR).

Niezwłocznie oddaj pojazd do kontroli systemu do
autoryzowanego dealera lub profesjonalnej stacji
obsługi.

Sytuacja B

Ostrzeżenie to informuje o szacowanej odległości
(od 0 do 1000 km (od 0 do 621 mil)), jaką możesz

przejechać przed sprawdzeniem i/lub naprawą sy-
stemu selektywnej redukcji katalitycznej AdBlue®
(SCR).

Sytuacja C

• Jeśli ostrzeżenie pojawia się przy wyłączonym
silniku, nie można uruchomić silnika. Skontaktuj
się z autoryzowanym dealerem lub profesjonal-
ną stacją obsługi.

• Jeśli ostrzeżenie to pojawia się przy pracującym
silniku, możesz kontynuować jazdę do najbliż-
szego autoryzowanego dealera lub profesjonal-
nej stacji obsługi.

• Jeśli zapłon zostanie wyłączony po pojawieniu
się tego ostrzeżenia, silnik będzie można po-
nownie uruchomić w ciągu 3 minut. Zatrzymaj
pojazd w bezpiecznym miejscu i skontaktuj się z
autoryzowanym dealerem lub profesjonalną
stacją obsługi.

Niezwłocznie oddaj pojazd do sprawdzenia i/lub
naprawy systemu selektywnej redukcji katalitycz-
nej AdBlue® (SCR) do autoryzowanego dealera lub
profesjonalnej stacji obsługi.

OSTRZEŻENIE

• Zachowaj ostrożność aby nie poparzyć się
spalinami.

• Nie parkuj pojazdu nad materiałami łatwopal-
nymi, takimi jak sucha trawa, papier czy szma-
ty, ponieważ mogą się one zapalić.

OSTROŻNIE

Aby utrzymać maksymalną wydajność filtra czą-
stek stałych (DPF), stosuj się do poniższych środ-
ków ostrożności:

• Używaj paliwa o niskiej zawartości siarki.

• Używaj oleju silnikowego zalecanego przez
firmę RENAULT. (Szczegółowe informacje
można znaleźć w książeczce serwisowej Two-
jego samochodu). W przypadku stosowania
oleju silnikowego innego niż zalecany przez
firmę RENAULT może dojść do usterki filtra DPF
lub zwiększenia zużycia paliwa.

• Nie wykonuj modyfikacji filtra DPF, tłumika ani
rury wydechowej. W przeciwnym razie może
to wpłynąć na osiągi filtra DPF i doprowadzić
do usterki.

• Nie uderzaj filtra DPF. Filtr DPF posiada wbu-
dowany w tłumik układ katalizatora. Podda-
nie filtra DPF gwałtownemu wstrząsowi może
spowodować jego uszkodzenie.

Filtr cząstek stałych (DPF) redukuje liczbę szkodli-
wych dla środowiska substancji wyłapując cząstki
stałe znajdujące się w spalinach. Podczas jazdy, ze-
brane w filtrze cząstki stałe są zazwyczaj automa-
tycznie spalane i zamieniane w substancje

JVM0546XZ
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nieszkodliwe. Cząstki stałe zgromadzone w filtrze
DPF mogą jednak nie zostać spalone w poniższych
warunkach:

• Jeśli prędkość pojazdu utrzymuje się przez dłuż-
szy czas na poziomie poniżej 15 km/h (10 MPH).

• Jeśli w ciągu 10 minut silnik jest często wyłącza-
ny i ponownie uruchamiany.

• Gdy pojazd jest często używany do krótkich po-
dróży trwających nie więcej niż 10 minut.

• Jeśli silnik jest często wyłączany zanim zdąży się
rozgrzać.

W takich przypadkach automatyczne spalanie czą-
stek stałych zgromadzonych w filtrze DPF jest
utrudnione. Skutkiem tego może być włączenie
kontrolki ostrzegawczej DPF na panelu wskaźników
oraz miganie kontrolki na przełączniku regeneracji
DPF. Nie jest to usterka.

W przypadku zapalenia kontrolki ostrzegawczej DPF
należy przeprowadzić proces regeneracji filtra DPF.

OSTROŻNIE

Jeśli po zaświeceniu się kontrolki ostrzegawczej
filtra DPF jazda będzie kontynuowana bez prze-
prowadzenia regeneracji filtra DPF, system bez-
pieczeństwa ograniczy obroty i/lub moment ob-
rotowy silnika. W takiej sytuacji konieczna jest
wymiana oleju silnikowego oraz przeprowadze-
nie regeneracji serwisowej przez autoryzowane-
go dealera lub profesjonalną stację obsługi.

Koszty przeprowadzenia regeneracji serwisowej
nie są objęte gwarancją.

REGENERACJA AUTOMATYCZNA
Zaświecenie się lampki ostrzegawczej filtra DPF
oznacza, że ilość nagromadzonych w filtrze cząstek
stałych osiągnęła ustalony limit. Cząstki stałe zgro-
madzone w filtrze DPF nie mogą zostać spalone
przy zbyt niskich prędkościach.

Najszybciej jak to bezpiecznie możliwe, rozwiń pręd-
kość powyżej około 80 km/h (50 MPH) i utrzymuj ją,
dopóki lampka ostrzegawcza nie zgaśnie. Zawsze
stosuj się do obowiązujących przepisów.

Po całkowitym spaleniu cząstek stałych zgroma-
dzonych w filtrze, kontrolka ostrzegawcza DPF
zgaśnie.

Pojazdy typu pickup są znacznie bardziej podat-
ne na przewracanie się na bok, niż inne rodzaje
pojazdów.

Posiadają wyższy prześwit niż samochody osobo-
we, co pozwala na jazdę po różnych nawierzchniach
utwardzonych i w warunkach terenowych. Ich śro-
dek ciężkości znajduje się wyżej niż w zwykłych sa-
mochodach. Zaletą wyższego prześwitu jest lepsza
widoczność drogi, umożliwiająca wcześniejsze do-
strzeganie ewentualnych problemów. Jednakże sa-
mochody tego typu nie są przeznaczone do poko-
nywania zakrętów z taką samą prędkością jak kon-
wencjonalne samochody osobowe. Sytuacja jest
analogiczna jak w przypadku nisko zawieszonych
pojazdów sportowych, które nie radzą sobie zado-
walająco w warunkach terenowych. Jeżeli jest to
możliwe, unikaj ostrych zakrętów lu gwałtownych
manewrów, szczególnie przy dużej prędkości. Po-
dobnie jak w przypadku innych pojazdów tego ty-
pu, nieprawidłowa obsługa tego pojazdu może do-
prowadzić do utraty nad nim kontroli lub koziołko-
wania.

Aby uzyskać informacje na temat jazdy przy użyciu
napędu na cztery koła (4WD) ( jeśli na wyposażeniu),
patrz “Napęd na cztery koła (4WD) ( jeśli na
wyposażeniu)” w dalszej części rozdziału.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS JAZDY
Prosimy o zachowanie poniższych środków ostroż-
ności:

OSTRZEŻENIE

• W warunkach terenowych jedź ostrożnie i uni-
kaj niebezpiecznych miejsc. Każda osoba kie-

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY
JEŹDZIE PO DROGACH I W
TERENIE
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rująca lub jadąca tym pojazdem musi siedzieć
w fotelu z zapiętym pasem bezpieczeństwa.
Pozwoli to Tobie i Twoim pasażerom na za-
chowanie pozycji siedzącej przy jeździe po
nierównym terenie.

• Nie przejeżdżaj wzdłuż stromych pochyłości.
Wzniesienia pokonuj wjeżdżając prosto pod
górę i zjeżdżając prosto w dół pochyłości. Po-
jazdy terenowe mogą się przewracać się na
boki znacznie łatwiej niż w przód czy w tył.

• Wiele wzniesień jest zbyt stromych dla każ-
dego pojazdu. W trakcie podjazdu pojazd mo-
że utknąć. W trakcie zjazdu możesz stracić
kontrolę na pojazdem. Przy przejeżdżaniu
wzdłuż takich wzniesień pojazd może prze-
wrócić się.

• Nie przełączaj zakresów podczas zjazdu ze
wzniesienia, ponieważ może to spowodować
utratę kontroli nad pojazdem.

• Zachowaj czujność przy wjeździe na szczyt
wzniesienia. Po przeciwnej stronie szczytu
może znajdować się gwałtowny spadek lub
inne niebezpieczeństwo, które może być przy-
czyną wypadku.

• Jeżeli silnik zgaśnie lub nie możesz podjechać
na szczyt stromego wzgórza, nigdy nie próbuj
zawrócić. Twój pojazd może przewrócić się lub
przekoziołkować. Zawsze wycofaj pojazd pro-
sto w dół jadąc na biegu R (wstecznym). Nigdy
nie cofaj z dźwignią zmiany biegów w położe-
niu neutralnym (N) lub z wciśniętym pedałem
sprzęgła (modele z manualną skrzynią

biegów MT), używając do hamowania jedynie
hamulców, ponieważ może to doprowadzić do
utraty kontroli nad pojazdem.

• Intensywne hamowanie podczas zjadu ze
wzniesienia może spowodować przegrzanie
hamulców i spadek ich skuteczności, dopro-
wadzając do utraty panowania nad pojazdem
i wypadku. Hamuj delikatnie i redukuj biegi,
aby kontrolować prędkość pojazdu.

• Niezamocowany ładunek może przemiesz-
czać się we wnętrzu samochodu podczas jaz-
dy po nierównym terenie. Prawidłowo zamo-
cuj cały ładunek, aby zapobiec jego prze-
mieszczeniu do przodu i zranieniu Ciebie lub
Twoich pasażerów.

• Aby zapobiec nadmiernemu podniesieniu
środka ciężkości samochodu, nie przekraczaj
nominalnej ładowności bagażnika dachowe-
go ( jeśli na wyposażeniu) i równo rozłóż ładu-
nek. Zamocuj ciężkie ładunki w przestrzeni
bagażowej możliwie najdalej z przodu i jak
najniżej. Nie zakładaj opon o rozmiarach więk-
szych niż podane w specyfikacji znajdującej
się w niniejszej instrukcji. Mogłoby to spowo-
dować koziołkowanie pojazdu.

• Nie chwytaj kierownicy od wewnątrz ani za ra-
miona w trakcie jazdy terenowej. Kierownica
może się gwałtownie obrócić i zranić ręce. Kie-
ruj pojazdem trzymając palce i kciuki na ze-
wnętrznym obwodzie kierownicy.

• Przed uruchomieniem pojazdu upewnij się, że
kierowca i pasażerowie mają zapięte pasy
bezpieczeństwa.

• Zawsze kieruj pojazdem z dywanikami
umieszczonymi w odpowiednich miejscach,
ponieważ podłoga może się rozgrzać.

• W przypadku silnego wiatru bocznego
zmniejsz prędkość. Twój pojazd, z wysoko po-
łożonym środkiem ciężkości, jest bardziej
wrażliwy na silne wiatry boczne. Niższa pręd-
kość zapewnia lepsze panowanie nad pojaz-
dem.

• Nie używaj samochodu ponad możliwości
jezdne opon, nawet z włączonym napędem na
cztery koła (4WD).

• Przy pracującym silniku nie próbuj podnosić
dwóch kół nad ziemię, zmieniając bieg w po-
łożenie jazdy do przodu lub do tyłu. Mogłoby
to doprowadzić do uszkodzenia napędu lub
nieoczekiwanego ruchu pojazdu kończącego
się poważnym uszkodzeniem samochodu lub
obrażeniami ludzi.

• Nie podejmuj prób sprawdzania pojazdu z na-
pędem na cztery koła na jednoosiowym sta-
nowisku rolkowym lub podobnym, nawet je-
żeli koła drugiej osi uniesione są nad ziemią.
Zawsze poinformuj personel zakładu testują-
cego, że Twój pojazd posiada napęd na cztery
koła (4WD), zanim pojazd zostanie umieszczo-
ny na stanowisku rolkowym. Użycie niewłaści-
wego urządzenia testującego może doprowa-
dzić do uszkodzenia napędu lub nieoczekiwa-
nego ruchu pojazdu, który może skończyć się
poważnym uszkodzeniem pojazdu lub obra-
żeniami ludzi.
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• Gdy koło zostanie uniesione ponad ziemię ze
względu na nierówną nawierzchnię, nie buk-
suj go nadmiernie.

• Gwałtowne przyspieszanie i hamowanie oraz
wykonywanie szybkich ruchów kierownicą
może doprowadzić do utraty kontroli nad po-
jazdem.

• Jeżeli jest to możliwe, unikaj ostrych zakrętów
lu gwałtownych manewrów, szczególnie przy
dużej prędkości. Twój pojazd posiada środek
ciężkości umieszczony wyżej niż typowy sa-
mochód osobowy. Pojazd nie jest przeznaczo-
ny do pokonywania zakrętów z taką samą
prędkością jak typowe samochody osobowe.
Nieprawidłowa obsługa tego pojazdu może
doprowadzić do utraty nad nim kontroli lub
koziołkowania.

• Na wszystkie cztery koła zakładaj opony o tej
samej wielkości, marce, budowie (diagonalne,
diagonalne-opasane, radialne) i wzorze bież-
nika. Prowadź pojazd ostrożnie z zamontowa-
nymi łańcuchami na tylnych kołach, gdy poru-
szasz się po śliskiej nawierzchni.

• Pamiętaj, aby sprawdzić hamulce bezpośred-
nio po wyjechaniu z błota lub wody. Patrz
punkt “Układ hamulcowy” w dalszej części
rozdziału dotyczący mokrych hamulców.

• Unikaj parkowania pojazdu na stromych
wzniesieniach. Gdy opuścisz pojazd i stoczy
się on do przodu do tyłu lub w bok, możesz
odnieść obrażenia.

• Jeżeli jeździsz w terenie po piasku, błocie lub
wodzie sięgającej piasty koła, mogą być wy-
magane częstsze przeglądy/konserwacja sa-

mochodu. Patrz informacje o przeglądach w
dostarczonej osobno książeczce gwarancyj-
nej.

• Po jeździe przez błoto lub piasek spłucz pod-
wozie pojazdu czystą wodą. Usuń wszystkie
zaczepione gałęzie i fragmenty roślin.

Układ turbosprężarki wykorzystuje olej silnikowy do
smarowania i chłodzenia ruchomych elementów.
Turbina sprężarki obraca się z bardzo dużą pręd-
kością i może nagrzewać się do bardzo wysokich
temperatur. Utrzymanie przepływu czystego oleju
przez układ turbosprężarki jest bardzo ważne. Na-
gła przerwa w dopływie oleju może doprowadzić
do uszkodzenia sprężarki.

W celu zapewnienia długiej żywotności i wydajności
turbosprężarki, bardzo ważne jest postępowanie
zgodnie z następującymi wskazówkami dotyczący-
mi konserwacji:

OSTROŻNIE

• Dokonuj wymiany oleju silnikowego w turbo-
doładowanym silniku diesla zgodnie z zalece-
niami. Więcej informacji znajdziesz w dostar-
czonej odrębnie książeczce gwarancyjnej.

• Używaj wyłącznie zalecanego oleju silnikowe-
go. Szczegółowe informacje można znaleźć w
książeczce serwisowej Twojego samochodu.

• Jeśli silnik pracował na wysokich obrotach
przez dłuższy czas, przed jego wyłączeniem
pozwól mu przez kilka minut pracować na
wolnych obrotach.

• Nie wkręcaj silnika na wysokie obroty bezpo-
średnio po jego uruchamianiu.

• W sytuacji gdy silnik jest uruchamiany w tem-
peraturze otoczenia poniżej -5°C (23°F), może
włączyć się tryb ochrony silnika. Kiedy jest on
aktywny, moc silnika jest ograniczona. Tryb
ochrony silnika wyłącza się automaycznie po
maksymalnie 3 minutach (pod warunkiem, że
pedał przyspieszenia jest całkowicie zwolnio-
ny).

UKŁAD TURBOSPRĘŻARKI
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Dostosowanie sposobu prowadzenia pojazdu do
warunków panujących na drodze ma kluczowe zna-
czenie dla Twojego bezpieczeństwa i wygody. Jako
kierowca, powinieneś wiedzieć najlepiej, w jaki spo-
sób prowadzić pojazd w danych warunkach.

OKRES URUCHAMIANIA ZIMNEGO
SILNIKA
Z uwagi na fakt, że po uruchomieniu zimny silnik
pracuje na wyższych obrotach, należy zachować
szczególną ostrożność przy doborze przełożenia
skrzyni biegów w czasie rozgrzewania zimnego sil-
nika.

ŁADOWANIE BAGAŻU
Bagaż, sposób jego rozłożenia oraz dodatkowe wy-
posażenie (bagażniki dachowe itp.) mają znaczący
wpływ na właściwości jezdne pojazdu. Dostosuj
prędkość i styl prowadzenia pojazdu do panujących
warunków.

JAZDA PO MOKREJ NAWIERZCHNI
• Unikaj gwałtownego przyspieszania lub hamo-

wania.

• Unikaj ostrych skrętów lub nagłej zmiany pasa
jazdy.

• Unikaj zbyt bliskiej jazdy za pojazdem z przodu.

Gdy nawierzchnię drogi pokrywają kałuże, małe
strumienie wody, itd., zmniejsz prędkość, aby zapo-
biec ślizganiu się kół po wodzie, które może dopro-
wadzić do poślizgu i utraty kontroli nad pojazdem.
Jazda na zużytych oponach zwiększa ryzyko po-
ślizgu.

JAZDA W WARUNKACH ZIMOWYCH
• Jedź ostrożnie.

• Unikaj gwałtownego przyspieszania lub hamo-
wania.

• Unikaj ostrych skrętów lub nagłej zmiany pasa
jazdy.

• Unikaj gwałtownego manewrowania kierowni-
cą.

• Unikaj zbyt bliskiej jazdy za pojazdem z przodu.

OSTRZEŻENIE

Gdy pojazd znajduje się w ruchu, nigdy nie wyj-
muj kluczyka z włącznika zapłonu ani nie usta-
wiaj go w pozycji <LOCK>. Kierownica zablokuje
się. Może to doprowadzić do utraty kontroli nad
pojazdem i spowodować poważne uszkodzenie
pojazdu lub obrażenia ciała.

MANUALNA SKRZYNIA BIEGÓW (MT)

We włącznik zapłonu wbudowana jest blokada kie-
rownicy, mająca na celu zapobiegnięcie kradzieży
pojazdu.

Kluczyk może być wyjęty tylko wtedy, gdy włącznik
zapłonu znajduje się w normalnej pozycji dla parko-
wania <LOCK> (0).

Między ustawieniem <LOCK> i <ACC> znajduje się
ustawienie “OFF” ➀, chociaż nie jest ono zaznaczo-
ne na tarczy stacyjki.

Aby zablokować kierownicę, wyjmij kluczyk ze
stacyjki. Aby odblokować kierownicę, włóż klu-
czyk do stacyjki i przekręć go delikatnie, równo-
cześnie ruszając kierownicą w obie strony.

SSD0392Z

OSTROŻNOŚĆ PODCZAS JAZDY WŁĄCZNIK ZAPŁONU (modele
bez systemu pilota zdalnego
sterowania)
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AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
(AT)

Pomiędzy pozycją <LOCK> a <ACC> znajduje się po-
zycja “OFF” ➀, mimo iż nie jest ona oznaczona na
włączniku zapłonu.

Blokada zapłonu została zaprojektowana w taki
sposób, że włącznika zapłonu nie można przekręcić
na pozycję <LOCK>, dopóki dźwignia skrzyni biegów
nie zostanie przesunięta na pozycję P (parkowanie).
Przed ustawieniem włącznika zapłonu w pozycji
<LOCK> w celu wyjęcia kluczyka z włącznika zapło-
nu, upewnij się, czy dźwignia zmiany biegów usta-
wiona jest w pozycji P (parkowanie).

Gdy włącznika zapłonu nie można obrócić na pozy-
cję <LOCK>:

1. Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji “P”
(parkowanie).

2. Obróć włącznik zapłonu nieznacznie w kierunku
pozycji <ON>.

3. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji <LOCK>.

4. Wyjmij kluczyk.

Jeśli włącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozy-
cji <LOCK>, dźwigni skrzyni biegów nie będzie moż-
na przesunąć z pozycji P (parkowanie). Dźwignię
można przesunąć, jeśli włącznik zapłonu znajduje
się w pozycji <ON> a pedał hamulca jest wciśnięty.

POŁOŻENIA KLUCZYKA
LOCK (Pozycja parkowania) (0)
Kluczyk może być wyjęty jedynie w tej pozycji.

OFF (1):
Wyłączenie silnika bez blokowania kierownicy.

ACC (zasilanie akcesoriów) (2):
W tej pozycji możliwe jest korzystanie z urządzeń
elektrycznych, takich jak radio, przy wyłączonym sil-
niku.

ON (normalna pozycja robocza) (3):
W tej pozycji włączany jest układ zapłonu i urządze-
nia elektryczne.

START (4):
Pozycja ta umożliwia uruchomienie silnika. Natych-
miast po uruchomieniu silnika zwolnij kluczyk za-
płonu. Powróci on automatycznie na pozycję <ON>.

BLOKADA KIEROWNICY
Blokowanie kierownicy
1) Ustaw włącznik zapłonu w pozycji <LOCK>.

2) Wyjmij kluczyk z włącznika.

3) Przekręć kierownicę z pozycji wyprostowanej o
1/6 obrotu, zgodnie z ruchem wskazówek zega-
ra.

Odblokowywanie kierownicy
1) Włóż kluczyk do włącznika zapłonu.

2) Delikatnie obróć włącznik zapłonu równocześ-
nie obracając kierownicą w lewo i w prawo.

SSD0392Z

5-10 Uruchamianie i jazda



UWAGI NA TEMAT OBSŁUGI
WCISKANEGO WŁĄCZNIKA
ZAPŁONU

OSTRZEŻENIE

Nie używaj wciskanego włącznika zapłonu w cza-
sie jazdy, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. (Silnik
wyłączy się, gdy włącznik zapłonu zostanie wciś-
nięty 3 razy za koleją lub gdy zostanie wciśnięty i
przytrzymany przez dłużej niż 2 sekundy.) Kie-
rownica może zostać zablokowana, co może do-
prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem przez
kierowcę. Może to skończyć się poważnym
uszkodzeniem pojazdu lub obrażeniami ciała.

SYSTEM PILOTA ZDALNEGO
STEROWANIA
Dzięki systemowi pilota zdalnego sterowania mo-
żesz obsługiwać włącznik zapłonu, nie wyjmując
kluczyka z kieszeni lub torebki. Miejsce oraz/lub wa-
runki użycia mogą wpłynąć na działanie systemu
pilota zdalnego sterowania.

Niektóre wskazania i ostrzeżenia związane z uży-
waniem inteligentnego kluczyka pojawiają się rów-
nież na ekranie informacji o pojeździe i/lub zesta-
wie wskaźników. (Patrz: “Lampki ostrzegawcze,
lampki kontrolne i przypomnienia dźwiękowe” w
rozdziale “2. Wskaźniki i przełączniki” oraz “Ekran in-
formacji o pojeździe” w rozdziale “2. Wskaźniki i prze-
łączniki”).

OSTROŻNIE

• Gdy używasz samochodu, zawsze miej pilota
zdalnego sterowania przy sobie.

• Nigdy nie pozostawiaj pilota zdalnego stero-
wania w pojeździe, wysiadając z niego.

• Jeśli akumulator jest rozładowany, nie można
przestawić włącznika zapłonu z pozycji
“LOCK” na inną ani obrócić kierownicy, jeśli jest
zablokowana. Niezwłocznie naładuj akumula-
tor. (Patrz: “Wymiana baterii pilota zdalnego
sterowania” w rozdziale “8. Przeglądy i czyn-
ności wykonywane samodzielnie”).

Zasięg działania

Pilota zdalnego sterowania można użyć do urucho-
mienia silnika tylko, gdy znajduje się on w określo-
nym zasięgu działania ➀, według rysunku.

Gdy bateria pilota zdalnego sterowania jest prawie
wyczerpana lub w pobliżu niego występują silne fa-
le radiowe, zasięg pilota zmniejsza się i może on nie
działać prawidłowo.

Jeśli pilot zdalnego sterowania znajduje się w zasię-
gu działania, każdy, nawet ktoś, kto nie ma przy so-
bie pilota, może wcisnąć włącznik zapłonu i urucho-
mić silnik.

• Skrzynia ładunkowa nie jest objęta zasięgiem
działania funkcji, która uruchamia silnik.

• Jeśli pilot zdalnego sterowania zostanie umiesz-
czony na desce rozdzielczej, wewnątrz schowka
na rękawiczki, schowka w drzwiach lub w rogu
przedziału bagażowego, może nie działać.

• Jeśli pilot zdalnego sterowania zostanie umiesz-
czony w pobliżu drzwi lub szyby poza pojazdem,
może nie działać.

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
(AT)
Blokada zapłonu została zaprojektowana w taki
sposób, że włącznika zapłonu nie można ustawić w
pozycji “LOCK”, dopóki dźwignia skrzyni biegów nie
zostanie przesunięta na pozycję P (parkowanie).
Wciskając włącznik zapłonu do pozycji “OFF”, upew-
nij się, czy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w
pozycji P (parkowanie).

Gdy włącznika zapłonu nie można ustawić w pozy-
cji “LOCK”:

1. Na ekranie informacji o pojeździe pojawia się
ostrzeżenie [Shift to Park] i włącza się brzęczyk.

2. Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji “P”
(parkowanie).

3. Jeśli włącznik zapłonu znajduje się w pozycji
“ACC”, na ekranie informacji o pojeździe pojawia
się komunikat ostrzegawczy [PUSH].

4. Wciśnij włącznik zapłonu. Włącznik zapłonu zo-
staje ustawiony w pozycji “OFF”.

5. Otwórz drzwi. Włącznik zapłonu przyjmie pozy-
cję “LOCK”.

JVS0442XZ
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Aby zapoznać się z ostrzeżeniami i wskaźnikami
wyświetlanymi na ekranie informacji o pojeździe,
patrz: “Wskaźniki działania” w rozdziale “2. Wskaź-
niki i przełączniki”.

Jeśli włącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozy-
cji “LOCK”, dźwigni skrzyni biegów nie będzie można
przesunąć z pozycji P (parkowanie). Dźwignię moż-
na przesunąć, jeśli włącznik zapłonu znajduje się w
pozycji “ON”, a pedał hamulca jest wciśnięty.

BLOKADA KIEROWNICY
Włącznik zapłonu jest wyposażony w zapobiegają-
cą kradzieżom blokadę kierownicy.

Blokowanie kierownicy
1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “OFF”, przy któ-

rej wskaźnik pozycji włącznika nie będzie pod-
świetlony.

2. Otwórz lub zamknij drzwi. Włącznik zapłonu
przyjmie pozycję “LOCK”.

3. Przekręć kierownicę o 1/6 obrotu w prawo lub w
lewo z pozycji jazdy na wprost.

Zwolnienie blokady kierownicy
Wciśnij włącznik zapłonu, a kierownica zostanie au-
tomatycznie odblokowana.

OSTROŻNIE

• Jeśli akumulator pojazdu jest rozładowany,
wciskanego włącznika zapłonu nie można
przestawić z pozycji “LOCK” na inną.

• Jeśli na ekranie informacji o pojeździe
wyświetla się wskaźnik usterki mechanizmu
zwalniającego blokadę kierownicy ( jeśli na
wyposażeniu), wciśnij włącznik zapłonu po-

nownie, obracając nieznacznie kierownicą w
prawo i lewo. (Patrz: “Ekran informacji o
pojeździe” w rozdziale “2. Wskaźniki i prze-
łączniki”).

POZYCJE WŁĄCZNIKA ZAPŁONU

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie ustawiaj włącznika zapłonu w pozycji
“OFF” podczas jazdy. Kierownica może się zablo-
kować i spowodować utratę przez kierowcę kon-
troli nad pojazdem, co może doprowadzić do po-
ważnego uszkodzenia pojazdu lub obrażeń ciała.

OSTROŻNIE

• Nie opuszczaj pojazdu na dłuższy czas, gdy
włącznik zapłonu znajduje się w pozycji “ON”,
a silnik nie pracuje. Może to doprowadzić do
rozładowania akumulatora.

• Korzystaj z urządzeń elektrycznych, gdy silnik
pracuje, aby zapobiec rozładowaniu się aku-
mulatora. Jeśli musisz skorzystać z urządzeń
elektrycznych, gdy silnik nie pracuje, staraj się
nie robić tego zbyt długo i nie korzystać jed-
nocześnie z wielu urządzeń.

Gdy włącznik zapłonu zostanie wciśnięty bez wciś-
niętego pedału hamulca (w modelu z automatycz-
ną skrzynią biegów) lub pedału sprzęgła (w modelu
z manualną skrzynią biegów), pozycja włącznika za-
płonu zmieni się w następujący sposób:

• Naciśnij włącznik raz, aby ustawić go w pozycji
“ACC”.

• Naciśnij włącznik dwa razy, aby ustawić go w po-
zycji “ON”.

• Naciśnij włącznik trzy razy, aby ustawić go w po-
zycji “OFF”.

• Naciśnij włącznik cztery razy, aby powrócić do
pozycji “ACC”.

• Aby z pozycji “OFF” powrócić do pozycji “LOCK”,
otwórz lub zamknij dowolne drzwi.

JVS0241XZ
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Pozycja LOCK
Włącznik zapłonu i kierownica mogą zostać zablo-
kowane tylko w tej pozycji.

Jeśli masz pilota zdalnego sterowania przy sobie,
możesz odblokować włącznik zapłonu, wciskając
go w pozycję “ACC”.

Pozycja ACC
Gdy silnik nie jest włączony, uruchamia się w tej po-
zycji pomocnicze zasilanie elektryczne.

Pozycja ON
Gdy silnik nie jest włączony, uruchamia się w tej po-
zycji system zapłonu oraz pomocnicze zasilanie
elektryczne.

Pozycja OFF
Silnik jest wyłączony, a kierownica zablokowana.

ROZŁADOWANIE BATERII PILOTA
ZDALNEGO STEROWANIA

Jeśli bateria pilota zdalnego sterowania jest rozła-
dowana lub jeśli warunki atmosferyczne zakłócają
działanie pilota, uruchom silnik, wykonując poniż-
sze czynności:

1. Model z automatyczną skrzynią biegów (AT):

Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji “P”
(parkowanie).

Model z manualną skrzynią biegów (MT):

Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji N
(bieg neutralny).

2. Mocno wciśnij pedał hamulca.

3. Dotknij pilotem zdalnego sterowania włącznika
zapłonu, tak jak pokazano na rysunku. (Usłyszysz
sygnał dźwiękowy.)

4. Wciśnij włącznik zapłonu, naciskając jednocześ-
nie pedał hamulca (modele z przekładnią auto-

matyczną AT) lub pedał sprzęgła (model z manu-
alną skrzynią biegów MT) w ciągu 10 sekund od
usłyszenia sygnału dźwiękowego. Silnik urucho-
mi się.

Po wykonaniu kroku 3, gdy włącznik zapłonu zosta-
nie wciśnięty bez wciśniętego pedału hamulca (mo-
del z przekładnią automatyczną AT) lub pedału
sprzęgła (model z manualną skrzynią biegów MT),
pozycja włącznika zapłonu zmieni się na “ACC”.

UWAGA

• Jeśli włącznik zapłonu zostanie wciśnięty w
położenie “ACC” lub “ON” lub jeśli silnik zosta-
nie uruchomiony w wyniku wykonania powyż-
szych czynności, na ekranie informacji o po-
jeździe pojawi się ostrzeżenie o rozładowywa-
niu się baterii pilota zdalnego sterowania,
nawet jeśli pilot znajduje się w pojeździe. Nie
jest to usterka. Aby wyłączyć ostrzeżenie, po-
nownie dotknij włącznika zapłonu pilotem
zdalnego sterowania.

• Jeśli na ekranie informacji o pojeździe pojawi
się ostrzeżenie o rozładowywaniu się baterii
kluczyka, niezwłocznie ją wymień. (Patrz: “Wy-
miana baterii pilota zdalnego sterowania” w
rozdziale “8. Przeglądy i czynności wykonywa-
ne samodzielnie”).

SSD0944Z
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1. Włącz hamulec postojowy.

2. Wciśnij pedał hamulca nożnego.

3. Modele z automatyczną skrzynią biegów (AT):

Przesuń dźwignię skrzyni biegów na pozycję P
(parkowanie) lub N (neutralną).

Rozrusznik jest tak skonstruowany, że nie uru-
chomi się, jeśli dźwignia skrzyni biegów znaj-
duje się w nieprawidłowej pozycji.

Modele z manualną skrzynią biegów (MT):

Przy uruchamianiu silnika dźwignia zmiany bie-
gów musi znajdować się w położeniu N (neutral-
ne), a pedał sprzęgła być wciśnięty do oporu.

4. Uruchom silnik bez naciskania pedału przyspie-
szenia, przekręcając włącznik zapłonu w pozycję
<START>.

Przekręć kluczyk stacyjki w pozycję <ON> i od-
czekaj, aż zgaśnie lampka kontrolna świec żaro-
wych .

5. Zaraz po uruchomieniu się silnika zwolnij włącz-
nik zapłonu. Jeśli silnik uruchamia się, i gaśnie,
powtórz powyższe czynności.

6. Po uruchomieniu silnika pozostaw go na wol-
nych obrotach przez co najmniej 30 sekund, aby
go rozgrzać. Po rozpoczęciu jazdy przez kilka mi-
nut nie rozwijaj dużej prędkości, zwłaszcza jeśli
temperatura otoczenia jest niska.

OSTROŻNIE

Nie pozostawiaj pojazdu bez nadzoru podczas
nagrzewania silnika.

1. Włącz hamulec postojowy.

2. Modele z automatyczną skrzynią biegów (AT):

Przesuń dźwignię skrzyni biegów na pozycję P
(parkowanie) lub N (neutralną).

Rozrusznik jest tak skonstruowany, że nie uru-
chomi się, jeśli dźwignia skrzyni biegów znaj-
duje się w nieprawidłowej pozycji.

Modele z manualną skrzynią biegów (MT):

Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji N
(bieg neutralny).

Używając włącznika zapłonu, należy mieć przy
sobie pilota zdalnego sterowania.

3. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “ON”. Wciśnij
pedał hamulca (model z automatyczną skrzynią
biegów) lub sprzęgła (model z manualną skrzy-
nią biegów) i wciśnij włącznik zapłonu w celu uru-
chomienia silnika.

Modele z silnikiem Diesla: Poczekaj, aż zgaśnie
lampka kontrolna świec żarowych .

Aby od razu włączyć silnik, bez względu na bie-
żące położenie włącznika zapłonu wciśnij i zwol-
nij go, jednocześnie wciskając pedał hamulca lub
pedał sprzęgła.

4. Zaraz po uruchomieniu się silnika zwolnij włącz-
nik zapłonu. Jeśli silnik uruchamia się, i gaśnie,
powtórz powyższe czynności.

5. Po uruchomieniu silnika pozostaw go na wol-
nych obrotach przez co najmniej 30 sekund, aby
go rozgrzać. Po rozpoczęciu jazdy przez kilka mi-
nut nie rozwijaj dużej prędkości, zwłaszcza jeśli
temperatura otoczenia jest niska.

OSTROŻNIE

Nie pozostawiaj pojazdu bez nadzoru podczas
nagrzewania silnika.

6. Aby wyłączyć silnik, przesuń dźwignię skrzyni
biegów na pozycję P (parkowanie) (modele z au-
tomatyczną skrzynią biegów) lub pozycję N (neu-
tralną) (modele z manualną skrzynią biegów),
włącz hamulec postojowy i ustaw włącznik za-
płonu w położeniu “OFF”.

URUCHAMIANIE SILNIKA
(modele bez systemu pilota
zdalnego sterowania)

URUCHAMIANIE SILNIKA (modele z systemem pilota zdalnego
sterowania)
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JAZDA SAMOCHODEM Z
AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
Automatyczna skrzynia biegów (AT) w Twoim po-
jeździe jest sterowana elektronicznie, aby zapewnić
maksimum mocy oraz płynne funkcjonowanie.

Zalecane procedury obsługi tej skrzyni biegów znaj-
dują się na kolejnych stronach. Stosuj się do nich,
aby uzyskać najlepsze osiągi pojazdu oraz zadowo-
lenie z jazdy.

OSTRZEŻENIE

Nie redukuj biegów gwałtownie na śliskiej
nawierzchni. Może to doprowadzić do utraty kon-
troli nad pojazdem.

OSTROŻNIE

• Zimny silnik na wolnych obrotach obraca się
szybciej, dlatego dopóki temperatura silnika
nie wzrośnie, zachowaj ostrożność przy wrzu-
caniu biegu.

• Unikaj zwiększania obrotów silnika podczas,
gdy pojazd nie porusza się. Może to spowodo-
wać nieoczekiwane ruszenie pojazdu.

• Nigdy nie używaj pozycji P (parkowanie) lub R
(bieg wsteczny), gdy pojazd porusza się do
przodu, ani pozycji P (parkowanie) lub D ( jaz-
da), gdy pojazd porusza się do tyłu. Może to
doprowadzić do wypadku lub uszkodzenia
skrzyni biegów.

• Z wyjątkiem sytuacji awaryjnych nie przesu-
waj dźwigni skrzyni biegów na pozycję N (neu-
tralną) podczas jazdy. Zjeżdżanie ze wzniesie-

nia przy włączonym biegu neutralnym (dźwig-
nia w pozycji N) może spowodować poważne
uszkodzenie skrzyni biegów.

• Uruchamiaj silnik z dźwignią skrzyni biegów
ustawioną w pozycji P (parking) lub N (neu-
tralna). Silnik nie uruchomi się w żadnej innej
pozycji. Jeśli tak się jednak stanie, oddaj po-
jazd do kontroli do autoryzowanego dealera
lub profesjonalnej stacji obsługi.

• Jeśli pojazd pozostaje nieruchomy przez dłu-
żej niż krótką chwilę, przesuń dźwignię bie-
gów na pozycję P (parking) i zaciągnij hamu-
lec postojowy.

• Podczas przełączania skrzyni biegów z pozy-
cji N (neutralna) na którąkolwiek z pozycji jaz-
dy, utrzymuj silnik na wolnych obrotach.

• W celu uniknięcia potencjalnego uszkodzenia
pojazdu, gdy zatrzymujesz pojazd na wznie-
sieniu, nie utrzymuj go w miejscu za pomocą
pedału gazu. W tym celu należy użyć hamulca
nożnego.

Uruchamianie pojazdu
1. Po uruchomieniu silnika wciśnij do końca pedał

hamulca nożnego, zanim spróbujesz przesunąć
dźwignię skrzyni biegów z pozycji P (parking).

2. Trzymając nogę na pedale hamulca nożnego,
przesuń dźwignię skrzyni biegów na pozycję jaz-
dy.

3. Zwolnij hamulec postojowy, pedał hamulca noż-
nego, a następnie rozpocznij ruszanie pojazdem.

Automatyczna skrzynia biegów jest tak zaprojek-
towana, że pedał hamulca nożnego MUSI zostać
wciśnięty, zanim nastąpi zmiana zakresu z P (par-

kowanie) na jakikolwiek inny zakres jazdy, gdy
włącznik zapłonu znajduje się w pozycji “ON”.

Dźwigni skrzyni biegów nie można przesunąć z
pozycji P (parkowanie) w żadne inne położenie,
jeśli włącznik zapłonu jest ustawiony w pozycji
LOCK, OFF lub ACC.

OSTROŻNIE

• WCIŚNIJ PEDAŁ HAMULCA NOŻNEGO - Przesu-
nięcie dźwigni skrzyni biegów na pozycję D
(jazda), R (bieg wsteczny) lub tryb manualny
bez wciśnięcia hamulca nożnego powoduje
powolne poruszanie się pojazdu przy włączo-
nym silniku. Dopilnuj, aby pedał hamulca noż-
nego był wciśnięty do końca, a pojazd zatrzy-
many, zanim przesuniesz dźwignię skrzyni
biegów.

• SPRAWDŹ PRAWIDŁOWĄ POZYCJĘ DŹWIGNI
SKRZYNI BIEGÓW - Upewnij się, czy dźwignia
skrzyni biegów znajduje się w żądanej pozy-
cji. Zakres D ( jazda) oraz tryb manualny uży-
wane są do poruszania się do przodu, zaś R
(wsteczny) - do tyłu. Aby rozpocząć jazdę i włą-
czyć się do ruchu naciśnij pedał gazu (unikaj
gwałtownego ruszania i buksowania kół).

• ROZGRZEJ SILNIK - Ze względu na szybsze ob-
roty zimnego silnika pracującego na wolnych
obrotach należy zachować szczególną o-
strożność przy przesuwaniu dźwigni skrzyni
biegów na pozycję jazdy bezpośrednio po
uruchomieniu silnika.

• PARKOWANIE POJAZDU - Wciśnij pedał hamul-
ca nożnego i zatrzymaj pojazd. Następnie
przesuń dźwignię skrzyni biegów na pozycję

KIEROWANIE POJAZDEM
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Parking (P), zaciągnij dźwignię hamulca po-
stojowego i zwolnij pedał hamulca nożnego.

Zmiana biegów

m:
Naciśnij przyciskjA , jednocześnie
wciskając pedał hamulca nożnego

m:
Naciśnij przyciskjA

m:
Tylko przesuń dźwignię skrzyni
biegów

OSTRZEŻENIE

• Po wyłączeniu silnika zaciągnij hamulec po-
stojowy bez względu na położenie dźwigni
skrzyni biegów. Niezrobienie tego mogłoby
spowodować, że pojazd nieoczekiwanie by ru-
szył lub stoczył się, powodując obrażenia cia-
ła i zniszczenia materialne.

• Jeśli dźwignia skrzyni biegów pozostaje za-
blokowana w pozycji P (parkowanie), podczas
gdy silnik jest włączony a pedał hamulca noż-

nego wciśnięty, mogą nie działać światła ha-
mowania. Niedziałające światła hamowania
mogą być przyczyną wypadku i spowodować
obrażenia u Ciebie i innych.

Po uruchomieniu silnika wciśnij do podłogi pedał
hamulca nożnego, naciśnij przycisk dźwigni skrzyni
biegów i przesuń ją z pozycji P (parkowanie).

Jeśli włącznik zapłonu zostanie z jakiegoś powodu
ustawiony w pozycji “OFF” lub “ACC”, gdy dźwignia
skrzyni biegów znajduje się w pozycji innej niż P
(parkowanie), włącznika zapłonu nie będzie można
ustawić w pozycji “LOCK”.

Jeżeli włącznika zapłonu nie można ustawić w po-
zycji “LOCK”, wykonaj następujące czynności:

1. Włącz hamulec postojowy.

2. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “ON”, jedno-
cześnie naciskając pedał hamulca nożnego.

3. Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji “P”
(parkowanie).

4. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “LOCK”.

P (parkowanie):
Użyj tej pozycji po zatrzymaniu pojazdu lub pod-
czas uruchamiania silnika. Sprawdź, czy pojazd
całkowicie się zatrzymał i przesuń dźwignię
skrzyni biegów w pozycję P (parkowanie). Włącz
hamulec postojowy. Podczas parkowania na pochy-
łości najpierw wciśnij pedał hamulca nożnego,
włącz hamulec postojowy, a następnie przesuń
dźwignię skrzyni biegów na pozycję P (parkowanie).

R (bieg wsteczny):
Używaj tej pozycji do cofania. Upewnij się, czy po-
jazd całkowicie się zatrzymał, zanim wybierzesz po-
zycję R (bieg wsteczny).

N (pozycja neutralna):
Nie jest uruchomiony ani bieg jazdy do przodu, ani
bieg wsteczny. W tej pozycji możliwe jest urucho-
mienie silnika. Możesz przesunąć dźwignię skrzyni
biegów do pozycji N (neutralna) i uruchomić ponow-
nie silnik, który zgasł, gdy jesteś w ruchu drogowym.

D (jazda):
Tej pozycji używaj do normalnej jazdy do przodu.

Tryb manualnej zmiany biegów
Jeśli dźwignia skrzyni biegów zostanie podczas jaz-
dy przesunięta w zakres trybu manualnego i prze-
suniesz ją w górę lub w dół, uruchomi się tryb ma-
nualnej zmiany biegów. W tym trybie możliwa jest
ręczna zmiana zakresu biegów.

Aby przejść na wyższy zakres, przesuń dźwignię w
górę (w stronę +). Zostaje uruchomione wyższe
przełożenie.

Aby przejść na niższy zakres, przesuń dźwignię w
dół (w stronę -). Zostaje uruchomione niższe przeło-
żenie.

Aby anulować tryb manualnej zmiany biegów, prze-
suń dźwignię skrzyni biegów z powrotem na pozy-
cję D ( jazda). Skrzynia biegów powraca do normal-
nego trybu jazdy.

W trybie manualnej zmiany biegów, zakres biegów
pojawia się na ekranie informacji o pojeździe, mię-
dzy prędkościomierzem a obrotomierzem.

Biegi zmieniają zakres stopniowo, jeden po drugim,
w górę lub w dół, w następującej kolejności:

M1 !" M2 !" M3 !" M4 !" M5 !" M6 !" M7

JVS0443X
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M7 (siódmy):

Używaj tej pozycji do normalnej jazdy do przodu z
wyższą prędkością
M6 (szósty) oraz M5 (piąty):

Używaj tych pozycji podczas jazdy pod górę na dłu-
gich wzniesieniach oraz do hamowania silnikiem
podczas zjeżdżania z długich wzniesień.
M4 (czwarty), M3 (trzeci) i M2 (drugi):

Używaj tych pozycji do pokonywania wzniesień oraz
hamowania silnikiem podczas zjeżdżania z pochy-
łości.
M1 (pierwszy):

Używaj tej pozycji podczas wolnej jazdy pod strome
wzniesienia, wolnej jazdy przez głęboki śnieg lub do
maksymalnego hamowania na stromych zjazdach.

• Pamiętaj, aby nie jeździć przez dłuższy czas z du-
żą prędkością na biegu niższym niż siódmy. Po-
woduje to zwiększenie zużycia paliwa.

• Szybkie dwukrotne przesunięcie dźwigni w tę
samą stronę spowoduje zmianę biegu kolejno o
dwa. Aczkolwiek, jeśli ruch ten zostanie wyko-
nany gwałtownie, drugi bieg może nie wejść pra-
widłowo.

• W trybie manualnej zmiany biegów skrzynia
biegów może nie włączyć wybranego biegu
lub może automatycznie wybrać inny bieg.
Pomaga to w zachowaniu właściwości jezd-
nych i zmniejsza ryzyko uszkodzenia pojazdu
lub utraty kontroli nad nim.

• Jeśli nie zostanie włączony wybrany bieg,
lampka kontrolna pozycji automatycznej

skrzyni biegów (AT) zacznie migać (na ekranie
informacji o pojeździe) i usłyszysz brzęczyk.

• W trybie manualnej zmiany biegów skrzynia
biegów automatycznie uruchamia pierwszy
bieg przed zatrzymaniem się pojazdu. Przed
ponownym przyspieszeniem konieczne jest
uruchomienie odpowiedniego wyższego bie-
gu.

Redukcja biegów przy przyspieszaniu -
w pozycji D ( jazda)
Przy wyprzedzaniu lub podjeździe pod wzniesienie,
wciśnij pedał gazu do oporu. Spowoduje to zmianę
biegu na niższy, w zależności od prędkości pojazdu.

Zwolnienie blokady skrzyni biegów

Jeśli akumulator jest rozładowany, dźwigni skrzyni
biegów nie można przesunąć z pozycji P (parking)
nawet po wciśnięciu pedału hamulca.

Aby zwolnić blokadę skrzyni biegów, wykonaj na-
stępujące czynności:

1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “OFF” lub
“LOCK”.

2. Włącz hamulec postojowy.

3. Zdejmij pokrywę blokady skrzyni biegówjA i na-
ciśnij w dół przycisk zwalniający blokadę skrzyni
biegów.

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dźwigni skrzyni
biegów i przesuń dźwignię do pozycji N (neutral-
nej), przyciskając jednocześnie przycisk zwalnia-
jący blokadę skrzyni biegówjA .

Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “ON”, aby zwolnić
blokadę kierownicy.

Pojazd można przetoczyć w pożądane miejsce.

Jeśli dźwigni skrzyni biegów nie można przesunąć z
pozycji P (parkowanie) w inne położenie, niezwłocz-
nie udaj się do autoryzowanego dealera lub profe-
sjonalnej stacji obsługi, aby sprawdzić układ auto-
matycznej skrzyni biegów.

Tryb awaryjny
W czasie działania trybu awaryjnego automatyczna
skrzynia biegów (AT) będzie zablokowana na któ-
rymkolwiek z biegów jazdy do przodu w zależności
od panujących warunków.

Aktywacja systemu awaryjnego może nastąpić
na skutek prowadzenia pojazdu w warunkach
ekstremalnych, takich jak nadmierne buksowa-
nie kół, po którym następuje gwałtowne hamo-
wanie. Stanie się tak, nawet jeśli wszystkie obwo-
dy elektryczne funkcjonować będą prawidłowo.
W takim przypadku wciśnij włącznik zapłonu w
pozycję “OFF” i odczekaj 3 sekundy. Następnie
ustaw włącznik zapłonu z powrotem w pozycji
ON. Powinno to przywrócić prawidłowe funkcjo-
nowanie pojazdu. Jeśli pojazd nie powróci do pra-
widłowego stanu, skrzynia biegów powinna zo-
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stać skontrolowana i, jeśli zajdzie taka potrzeba,
naprawiona u autoryzowanego dealera lub w
profesjonalnej stacji obsługi.

KIEROWANIE POJAZDEM Z
MANUALNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW (MT)

OSTRZEŻENIE

• Nie redukuj biegów gwałtownie na śliskiej na-
wierzchni. Może to doprowadzić do utraty
kontroli nad pojazdem.

• Nie wprowadzaj silnika na wysokie obroty
przy redukowaniu biegu. Może to spowodo-
wać utratę panowania nad pojazdem lub
uszkodzenie silnika.

OSTROŻNIE

• Podczas jazdy nie trzymaj stopy opartej na
pedale sprzęgła. Może to spowodować uszko-
dzenie układu sprzęgła.

• Przed zmianą biegu całkowicie wciśnij pedał
sprzęgła, aby zapobiec uszkodzeniu skrzyni
biegów.

• Przed włączeniem biegu R (wstecznego) cał-
kowicie zatrzymaj pojazd.

• Gdy pojazd jest unieruchomiony przez pewien
okres czasu, np. oczekując na światłach na
skrzyżowaniu, przesuń dźwignię w pozycję N
(neutralną) i zwolnij pedał sprzęgła przy wciś-
niętym pedale hamulca nożnego.

Uruchamianie pojazdu
1. Po uruchomieniu silnika, wciśnij pedał sprzęgła

do oporu i przesuń dźwignię zmiany biegów do
pozycji 1 (bieg pierwszy), 2 (drugi bieg) lub R (bieg
wsteczny). RENAULT zaleca ruszanie na drugim
biegu wyłącznie na równym, płaskim terenie przy
nieobciążonym pojeździe.

2. Powoli wciśnij pedał gazu, jednocześnie zwalnia-
jąc pedał sprzęgła i hamulec postojowy.

Zmiana biegu
W celu zmiany biegów, przełączenia na wyższy bieg
lub redukcji, całkowicie wciśnij pedał sprzęgła, włącz
odpowiedni bieg i powoli, płynnie zwolnij pedał
sprzęgła.

Ruszaj pojazdem przy dźwigni w pozycji 1 (bieg
pierwszy) lub 2 (bieg drugi) i kolejno przełączaj na
pozycje 3 (trzeci), 4 (czwarty), 5 (piąty) i 6 (szósty)
stosownie do prędkości pojazdu.

Jeżeli występują trudności w przesunięciu dźwigni
zmiany biegów do pozycji R (bieg wsteczny) lub 1
(bieg pierwszy), przesuń dźwignię w pozycję N (neu-
tralną) i jednokrotnie zwolnij pedał sprzęgła. Ponow-
nie wciśnij pedał sprzęgła do oporu i przesuń dźwig-
nię na pozycję R lub 1.

Aby wykonać manewr cofania, zatrzymaj pojazd,
naciśnij dźwignię skrzyni biegów w dół, a następnie
przesuń ją do pozycji R (bieg wsteczny).

JVS0450XZ
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System Stop/Start został opracowany z myślą o
ograniczeniu zużycia paliwa, emisji spalin i hałasu:

• Jeśli zatrzymasz pojazd z dźwignią zmiany bie-
gów w pozycji N (neutralna) i zwolnionym peda-
łem sprzęgła, silnik zostanie automatycznie wy-
łączony.

• Jeśli naciśniesz pedał sprzęgła, silnik zostanie
automatycznie uruchomiony.

OSTROŻNIE

Po zakończeniu jazdy silnik i zapłon muszą zo-
stać wyłączone. Zamknij pojazd tak jak zawsze.
Wyłączenie wyłącznika zapłonu powoduje auto-
matyczne odcięcie zasilania wszystkich układów
elektrycznych w pojeździe. Niewyłączenie zapło-
nu może spowodować rozładowanie akumulato-
ra.

UWAGA

Model wyposażony w system Stop/Start: używaj
specjalnego akumulatora o wydłużonej żywot-
ności, odpornego na częste cykle ładowania i roz-
ładowania. Użycie innego akumulatora w pojeź-
dzie z systemem Stop/Start może spowodować
jego przyspieszone zużywanie się i usterkę sys-
temu Stop/Start. Zalecamy używanie oryginalne-
go akumulatora marki RENAULT. W celu uzyska-
nia dodatkowych informacji skontaktuj się z au-
toryzowanym dealerem lub profesjonalną stacją
obsługi.

UWAGA

System Stop/Start nie włączy się w następują-
cych sytuacjach:

• Gdy silnik pracuje na biegu jałowym i nie jest
wykonywana jazda po włączeniu silnika.

• Gdy temperatura płynu chłodzącego silnik
jest niska.

• Gdy poziom pojemności akumulatora jest ni-
ski.

• Gdy temperatura akumulatora jest niska.

• Gdy pojazd jest w ruchu.

• Gdy podciśnienie w siłowniku wspomagają-
cym spadnie.

• Gdy pokrywa przedziału silnika zostaje otwar-
ta podczas jego pracy.

• Gdy silnik zostaje uruchomiony przy otwartej
pokrywie przedziału silnika.

• Gdy pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest za-
pięty.

• Gdy drzwi kierowcy są otwarte.

• Gdy lampka kontrolna systemu Stop/Start
wolno miga.

• Gdy przełącznik sterowania prędkością wen-
tylatora znajduje się w pozycji innej niż OFF
(0), a przełącznik sterowania przepływem po-
wietrza jest ustawiony w pozycji ogrzewania
przedniej szyby.

• Gdy przełącznik ogrzewania przedniej szyby
jest włączony.

• Gdy temperatura w pojeździe jest zbyt wyso-
ka lub zbyt niska. (Gdy klimatyzacja jest wyłą-
czona, system Stop/Start zadziała).

• Gdy prędkość wentylatora klimatyzacji jest
ustawiona na maksymalną.

• Gdy wyłącznik systemu Stop/Start zostanie
włączony.

• Podczas dużego zużycia mocy.

• Gdy pojazd jest używany na wysokości powy-
żej 2000 m (6562 stóp) (model z manualną
skrzynią biegów).

• Modele z manualną skrzynią biegów

• Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w
dowolnym położeniu z wyjątkiem pozycji N
(neutralnej).

• Gdy wciśnięty jest pedał sprzęgła.

• Gdy pilot zdalnego sterowania nie znajduje się
w pojeździe.

• Gdy kierownica jest obracana lub gdy jest ob-
rócona o więcej niż 45 stopni.

UWAGA

Silnik nie zostanie ponownie uruchomiony, nawet
jeśli pedał sprzęgła zostanie naciśnięty po włą-
czeniu systemu Stop/Start w następującej sytu-
acji:

• Gdy pokrywa przedziału silnika jest otwarta.

• Gdy pas bezpieczeństwa kierowcy zostanie
odpięty i zostaną otwarte drzwi po stronie kie-
rowcy.

• Gdy dźwignia skrzyni biegów nie jest ustawio-
na w pozycji N (neutralna).

UWAGA

Włączenie systemu Stop/Start może zająć nieco
czasu w następujących sytuacjach:

• Gdy akumulator jest rozładowany.

• Gdy temperatura zewnętrzna jest niska lub
wysoka.

SYSTEM STOP/START ( jeśli na
wyposażeniu)
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• Gdy akumulator został wymieniony lub zacisk
akumulatora został odłączony na dłuższy
okres, a następnie podłączony ponownie.

UWAGA

Gdy zaświeci się lampka kontrolna systemu Stop/
Start, silnik jest uruchamiany automatycznie po
spełnieniu co najmniej jednego z poniższych wa-
runków:

• Napięcie akumulatora spadnie poniżej okre-
ślonego poziomu (z powodu obciążenia gene-
rowanego przez układy zamontowane w po-
jeździe, np. reflektory, nagrzewnicę itp., lub
urządzenia zewnętrzne podłączone do gniaz-
da 12 V w przedziale pasażerskim).

• Prędkość pojazdu przekroczy 2 km/h (1 MPH).

• Uruchomione zostanie ogrzewanie przedniej
szyby.

• Gdy temperatura w pojeździe jest zbyt wyso-
ka lub zbyt niska. (Gdy klimatyzacja jest wyłą-
czona, system Stop/Start zadziała.)

• Gdy przełącznik ogrzewania przedniej szyby
zostanie włączony. (Silnik może się nie uru-
chomić w zależności od temperatury ze-
wnętrznej.)

• Gdy poziom pojemności akumulatora jest ni-
ski.

• Gdy zużycie mocy jest duże.

• Gdy wciśnięty jest pedał sprzęgła.

OSTROŻNIE

Włączaj bieg dopiero po wciśnięciu pedału sprzę-
gła do oporu.

UWAGA

Jeśli wystąpi jedna z poniższych sytuacji, system
Stop/Start nie uruchomi ponownie silnika. W ta-
kiej sytuacji konieczne jest uruchomienie silnika
włącznikiem zapłonu:

• Zostanie odpięty pas bezpieczeństwa kierow-
cy i otwarte drzwi po stronie kierowcy.

• Pokrywa przedziału silnika jest otwarta.

Z systemu należy korzystać, gdy pojazd zatrzymuje
się na światłach itp. Jeśli planowany jest dłuższy po-
stój, normalnie wyłącz silnik.

Gdy silnik zostaje zatrzymany przez system Stop/
Start, funkcje ogrzewania, chłodzenia i osuszania są
dezaktywowane. Aby zapobiec dezaktywacji funk-
cji klimatyzacji, wyłączyć tryb wyłączania silnika na
biegu jałowym za pomocą wyłącznika systemu
Stop/Start.

SYGNALIZACJA STANU SYSTEMU
STOP/START
Automatyczne wyłączenie silnika

Po wyłączeniu silnika przez kilka sekund wyświet-
lane są poniższe wskaźniki.

Włączenie (ON) i wyłączenie (OFF)
systemu Stop/Start

Komunikat wyświetla się, gdy system Stop/Start zo-
stanie włączony lub wyłączony przy pomocy wy-
łącznika systemu.

Ograniczenie emisji CO2 lub zużycia
paliwa i czas zatrzymania silnika

JVS0341XZ
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W trybie ograniczenia emisji CO2 lub zużycia paliwa
wyświetlane są następujące pozycje:

• Tryb oszczędzania CO2 przy każdym automa-
tycznym zatrzymaniu silnika wyświetla przybli-
żone dane informujące o ilości dwutlenku węgla
(CO2), jaka nie została wyemitowana do atmo-
sfery dzięki systemowi Stop/Start.

• Czas zatrzymania silnika pokazuje czas, na jaki
silnik został wyłączony przez system Stop/Start.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w “Sys-
tem Stop/Start ( jeśli na wyposażeniu)” we wcześ-
niejszej części rozdziału.

Wyłączenie automatycznego rozruchu
silnika

Jeśli system Stop/Start automatycznie wyłączy sil-
nik, lecz nie uruchomi go ponownie, na wyświetla-
czu pojawi się ten komunikat.

Przypomnienie o ustawieniu kluczyka
w pozycji LOCK

Powyższy komunikat oraz sygnał dźwiękowy przy-
pominają kierowcy, że powinien wyłączyć zapłon,
aby uniknąć rozładowania akumulatora.

Aby usunąć komunikat, należy wyłączyć zapłon (lub
ponownie uruchomić silnik).

Usterka systemu Stop/Start

Ten komunikat jest wyświetlany, gdy system Stop/
Start nie działa prawidłowo.

Oddaj pojazd do kontroli systemu do autoryzowa-
nego dealera lub profesjonalnej stacji obsługi.
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WYŁĄCZNIK SYSTEMU STOP/START

System Stop/Start można tymczasowo wyłączyć
poprzez naciśnięcie wyłącznika systemu Stop/
Start. Ponowne naciśnięcie przycisku lub ponowne
uruchomieni silnika za pomocą włącznika zapłonu
spowoduje ponowne włączenie systemu Stop/
Start.

• Jeśli system Stop/Start zostanie wyłączony
podczas jazdy, silnik nie będzie automatycznie
wyłączany.

• Jeśli system Stop/Start zostanie wyłączony po
tym, jak silnik został automatycznie wyłączony,
silnik uruchomi się, gdy tylko zostaną spełnione
odpowiednie warunki. Przy kolejnych postojach
silnik nie będzie automatycznie wyłączany.

• Jeśli system Stop/Start zostanie wyłączony,
lampka kontrolna ➀ na wyłączniku systemu
Stop/Start zaświeci się. Wyłączenie systemu po-
zbawia kierowcę korzyści związanych z ograni-
czeniem zużycia paliwa, emisji spalin i hałasu.

• Jeśli system Stop/Start nie działa prawidłowo,
lampka kontrolna ➀ na wyłączniku systemu
Stop/Start zaświeci się.

UWAGA

Komunikaty włączenia lub wyłączenia systemu
Stop/Start wyświetlane są przez kilka sekund na
ekranie informacji o pojeździe po wciśnięciu wy-
łącznika systemu Stop/Start. Patrz punkt “Syg-
nalizacja stanu systemu Stop/Start” we wcześ-
niejszej części rozdziału.

OSTRZEŻENIE

• Przy pracującym silniku nie próbuj podnosić
dwóch kół nad ziemię, zmieniając bieg w po-
łożenie jazdy do przodu lub do tyłu. Mogłoby
to doprowadzić do uszkodzenia napędu lub
nieoczekiwanego ruchu pojazdu kończącego
się poważnym uszkodzeniem samochodu lub
obrażeniami ludzi.

• Nie podejmuj prób sprawdzania pojazdu z na-
pędem na cztery koła na jednoosiowym sta-
nowisku rolkowym lub podobnym, nawet je-
żeli koła drugiej osi uniesione są nad ziemią.
Zawsze poinformuj personel zakładu testują-
cego, że Twój pojazd posiada napęd na cztery
koła (4WD), zanim pojazd zostanie umieszczo-
ny na stanowisku rolkowym. Użycie niewłaści-
wego urządzenia testującego może doprowa-
dzić do uszkodzenia napędu lub nieoczekiwa-
nego ruchu pojazdu, który może skończyć się
poważnym uszkodzeniem pojazdu lub obra-
żeniami ludzi.

OSTROŻNIE

• Nie używaj pozycji <4H> ani <4LO> do jazdy na
suchej i twardej nawierzchni. Prowadzenie po-
jazdu po drogach o suchej, twardej nawierzch-
ni w trybie <4H> lub <4LO> może powodować
nadmierny hałas, zużycie opon oraz zwięk-
szone zużycie paliwa.

Jeśli lampka ostrzegawcza napędu na cztery
koła 4WD zaświeci się podczas jazdy po su-
chej lub twardej nawierzchni:

– w trybie <4H>, przestaw przełącznik trybu
4WD na <2WD>.

NSD710

NAPĘD NA CZTERY KOŁA (4WD)
( jeśli na wyposażeniu)
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– w trybie <4LO>, zatrzymaj pojazd, wciśnij
pedał hamulca i przesuń dźwignię zmiany
biegów na pozycję N (neutralna), a następ-
nie przestaw przełącznik trybu 4WD na
<2WD>.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności
lampka ostrzegawcza 4WD wciąż się świe-
ci, oddaj pojazd do kontroli do autoryzo-
wanego dealera lub profesjonalnej stacji
obsługi, tak szybko jak to możliwe.

• Kontynuowanie jazdy, jeśli lampka ostrze-
gawcza 4WD miga, może doprowadzić do
uszkodzenia skrzynki rozdzielczej.

Patrz punkt “Środki ostrożności przy jeździe po dro-
gach i w terenie” we wcześniejszej części rozdziału,
aby zapoznać się z innymi środkami ostrożności.

TRYB PART TIME 4WD
W systemie part time 4WD, dostępne są trzy tryby
napędu: <2WD>, <4H> oraz <4LO>. W zależności od
warunków drogowych, żądany tryb możesz włą-
czyć za pomocą przełącznika trybu 4WD.

JVS0445X
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Lampka kontrolna trybu 4WD
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Przełącznik trybu
4WD Napędzane koła

Wskaźnik
Warunki stosowania

Obsługa przełącznika trybu 4WD
(Patrz: “Obsługa przełącznika trybu 4WD” w dalszej

części rozdziału).Tryb 4WD <4LO>

<2WD> Koła tylne m -
Podczas jazdy po
suchych, twardych
nawierzchniach.

Przełączanie pomiędzy trybami <2WD> oraz <4H>
można wykonywać podczas jazdy.
Po zmianie trybu napędu zmieni się lampka
kontrolna.
Przełączanie pomiędzy trybami <2WD> a <4H>
można wykonywać przy prędkości
nieprzekraczającej 100 km/h (60 MPH).<4H>

Wszystkie cztery m -

Podczas jazdy na
drogach nierównych,
żwirowych lub
ośnieżonych.

<4LO>

Położenie neutralne m Miga

Lampka kontrolna
4LO miga podczas
przełączania napędu
pomiędzy trybami
<4H> i <4LO>.

Przełączanie pomiędzy trybami <4H> i <4LO>:
• Zatrzymaj pojazd, wciśnij pedał sprzęgła

(modele z manualną skrzynią biegów MT) oraz
pedał hamulca i przesuń dźwignię zmiany
biegów w pozycję N (neutralną).

• Wciśnij i przekręć przełącznik trybu 4WD. Nie
ma możliwości przekręcenia przełącznika
trybu 4WD na pozycję <4H> lub <4LO> jeśli
skrzynia biegów nie jest ustawiona w pozycji
neutralnej (N) lub jeśli pojazd znajduje się w
ruchu.

• Przed wrzuceniem biegu lub zwolnieniem
pedału sprzęgła (modele z manualną skrzynią
biegów MT) poczekaj, aż lampka kontrolna 4LO
przestanie migać i zaświeci się na stałe/
zgaśnie.

Wszystkie cztery m
Pozostaje włączona

na stałe*

Podczas jazdy w
warunkach,
wymagających
maksymalnej mocy i
przyczepności przy
niskich prędkościach
(np. na stromych
podjazdach lub
kamienistych,
grząskich lub
błotnistych drogach).

*: Jeśli wybrano położenie <4LO>, system ESP
zostaje wyłączony i podświetlona zostaje
kontrolka ESP OFF. Patrz punkt “Lampki
ostrzegawcze, lampki kontrolne i
przypomnienia dźwiękowe” w rozdziale
“2. Wskaźniki i przełączniki”.
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OSTRZEŻENIE

Modele z automatyczną skrzynią biegów (AT): Je-
śli wskaźnik trybu 4WD jest wyłączony lub jeśli
świeci się lampka ostrzegawcza ATP, oznacza to,
że pozycja Parking (P) automatycznej skrzyni bie-
gów nie działa, co może doprowadzić do nieocze-
kiwanego ruszenia pojazdu, powodując poważ-
ne obrażenia lub straty materialne. Zawsze nale-
ży uruchomić hamulec postojowy.

OSTROŻNIE

Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu:

• Nie operuj przełącznikiem trybu 4WD podczas
zakręcania, cofania lub jeśli tylne koła obra-
cają się swobodnie. Pojazd musi poruszać się
prosto do przodu.

• Nie przesuwaj dźwigni skrzyni biegów (mode-
le z automatyczną skrzynią biegów) lub nie
zwalniaj pedału sprzęgła (modele z manualną
skrzynią biegów), jeśli lampka kontrolna 4LO
miga. Niezastosowanie się do tych zaleceń
może spowodować starcie się kół zębatych i
uszkodzenie mechanizmu napędowego.

• Modele z manualną skrzynią biegów: Nie ru-
szaj gwałtownie z zatrzymania, jeśli miga
lampka kontrolna 4LO. Jedź prosto do przodu
z małą prędkością, dopóki lampka kontrolna
4LO nie zaświeci się światłem ciągłym. Lamp-
ka kontrolna 4LO miga podczas przełączania
napędu pomiędzy trybami <4LO> i <4H>.

• Jeśli zaświeci się lampka ostrzegawcza 4WD,
wykonaj następujące czynności:

1) Wyłącz silnik.

2) Uruchom silnik.

3) Sprawdź, czy lampka ostrzegawcza 4WD
wciąż się świeci.

Jeśli po wykonaniu tych czynności lampka
ostrzegawcza 4WD wciąż się świeci, system po-
winien zostać niezwłocznie skontrolowany i na-
prawiony u autoryzowanego dealera lub w profe-
sjonalnej stacji naprawczej.

Przełącznik trybu 4WD skrzynki rozdzielczej służy do
przełączania trybu napędu pomiędzy napędem na
jedną oś (2WD) lub napędem na cztery koła (4WD), w
zależności od warunków drogowych. Aby wybrać
jeden z trybów napędu (<2WD>, <4H> lub <4LO>),
przekręć przełącznik trybu 4WD.

Aby włączyć lub wyłączyć tryb 4LO:

1. Pojazd MUSI być zatrzymany.

2. Wciśnij pedał sprzęgła (modele z manualną
skrzynią biegów) oraz pedał hamulca i przesuń
dźwignię zmiany biegów w pozycję N (neutralna-
)(modele z manualną skrzynią biegów) lub w po-
zycję P (parkowanie) (modele z automatyczną
skrzynią biegów).

3. Aby włączyć lub wyłączyć tryb <4LO> wciśnij i
przekręć przełącznik trybu 4WD.

OSTRZEŻENIE

• Podczas parkowania pojazdu, przed wyłącze-
niem silnika uruchom hamulec postojowy.
Upewnij się, że lampka wskaźnika trybu 4WD
świeci się, a lampka ostrzegawcza ATP lub ko-
munikat ostrzegawczy ATP są wyłączone. W
przeciwnym wypadku, nawet jeśli automa-

tyczna skrzynia biegów znajduje się w pozycji
parkowania (P), pojazd może niespodziewa-
nie ruszyć.

• Przed wrzuceniem biegu lampka kontrolna
4LO musi przestać migać i zacząć się świecić
lub zgasnąć. Jeśli lampka kontrolna 4LO miga,
przesunięcie dźwigni skrzyni biegów z pozycji
N (neutralnej) na jakikolwiek inny bieg może
spowodować nieoczekiwane ruszenie pojaz-
du.

OSTROŻNIE

• Nigdy nie przełączaj przełącznika trybu 4WD
pomiędzy trybem <4LO> a <4H> podczas jaz-
dy.

• Tryb napędu <4H> zapewnia większą moc i
przyczepność. Unikaj osiągania nadmiernych
prędkości, mogących spowodować zwiększo-
ne zużycie paliwa, wyższe temperatury oleju i
uszkodzenie elementów mechanizmu napę-
dowego. Nie zaleca się przekraczania prędko-
ści 100 km/h (60 MPH) w trybie <4H>.

• Tryb napędu <4LO> zapewnia maksymalną
moc i przyczepność. Unikaj zbytniego przy-
spieszania. Maksymalna prędkość w tym try-
bie wynosi około 50 km/h (30 MPH).

• Przełącznik trybu 4WD może być przełączany
pomiędzy pozycjami <2WD> i <4H> podczas
jazdy prosto do przodu. Nie zmieniaj ustawie-
nia przełącznika podczas zakręcania lub co-
fania.

• Nie zmieniaj ustawienia przełącznika pomię-
dzy pozycjami <2WD> i <4H> podczas zjeżdża-
nia ze stromych wzniesień. Wykorzystaj ha-
mowanie silnikiem, wrzucając niski bieg.
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• Nie zmieniaj ustawienia przełącznika trybu
4WD pomiędzy pozycjami <2WD> i <4H> jeśli
tylne koła obracają się.

• Nie używaj trybu <4H> ani <4LO> prowadząc
pojazd na suchej i twardej nawierzchni. Może
to spowodować zwiększenie poziomu hałasu
i szybsze zużycie opon. W tych warunkach fir-
ma RENAULT zaleca jazdę w trybie 2WD.

• Jeśli temperatura otoczenia jest niska a silnik
jest zimny, nie ma możliwości przełączenia
napędu pomiędzy trybami <4H> a <4LO>. Pró-
ba przełączenia może spowodować miganie
lampki kontrolnej 4LO. Poczekaj, aż skrzynka
rozdzielcza systemu 4WD osiągnie prawidło-
wą temperaturę (po chwili jazdy) przed prze-
łączeniem napędu pomiędzy trybami <4H> i
<4LO>.

Podczas jazdy po wyboistych drogach
• Ustaw przełącznik trybu 4WD w pozycji <4H> lub

<4LO>.

• Jedź ostrożnie, biorąc pod uwagę stan
nawierzchni drogi.

Jeśli pojazd utknie
• Aby ruszyć z miejsca podłóż pod opony kamie-

nie lub duże kawałki drewna.

• Ustaw przełącznik trybu 4WD w pozycji <4H> lub
<4LO>.

• Jeśli masz trudności z wyjechaniem, ruszaj do
przodu i do tyłu, aby nabrać rozpędu. Jeśli po-
jazd ugrzązł w błocie, pomocne mogą okazać
się łańcuchy na opony.

OSTROŻNIE

• Unikaj zbytniego buksowania kół. Buksujące
koła ugrzęzną jeszcze głębiej, i trudniej będzie
uwolnić pojazd z błota.

• Unikaj zmieniania biegów, podczas gdy silnik
pracuje na wysokich obrotach. Może to spo-
wodować usterkę.

OBSŁUGA PRZEŁĄCZNIKA TRYBU
4WD

• W zależności od warunków drogowych ustaw
przełącznik trybu 4WD w pozycji <2WD>, <4H>
lub <4LO>.

• Jeśli operujesz przełącznikiem trybu 4WD pod-
czas pokonywania zakrętu, przyspieszania lub
zwalniania, lub jeśli przekręcisz włącznik zapło-
nu na pozycję “OFF”, podczas gdy przełącznik
trybu 4WD ustawiony jest w pozycji <4H> lub
<4LO>, możesz poczuć delikatne poruszenie po-
jazdu. Jest to normalne.

OSTROŻNIE

• Przełącznik trybu 4WD może być przełączany
pomiędzy pozycjami <2WD> i <4H> podczas
jazdy prosto do przodu. Nie zmieniaj ustawie-
nia przełącznika podczas zakręcania lub co-
fania.

• Nie operuj przełącznikiem trybu 4WD podczas
zjeżdżania ze stromych wzniesień. Wykorzy-
staj hamowanie silnikiem, wrzucając niski
bieg.

• Nie operuj przełącznikiem trybu 4WD, jeśli tyl-
ne koła się obracają.

• Przed zmianą położenia przełącznika trybu
4WD z pozycji <2WD> na pozycję <4H>, upew-
nij się, że prędkość pojazdu nie przekracza 100
km/h (60 MPH). W innym przypadku może
dojść do uszkodzenia systemu 4WD.

• Nigdy nie przełączaj przełącznika trybu 4WD
pomiędzy trybem <4LO> a <4H> podczas jaz-
dy.JVS0445X
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LAMPKA KONTROLNA TRYBU 4WD

Wskaźnik trybu 4WD jest wyświetlany na ekranie in-
formacji o pojeździe.

Jeśli silnik jest włączony, wskaźnik trybu 4WD syg-
nalizuje pozycję przełącznika trybu 4WD.

• Podczas przełączania trybów wskaźnik 4WD
może migać. Po zakończeniu przełączania
wskaźnik trybu 4WD zacznie świecić światłem
ciągłym. Jeśli wskaźnik nie zaświeca się na-
tychmiast, upewnij się, że w pobliżu pojazdu
nie znajdują się przeszkody i inne zagrożenia,
a następnie rozpocznij jazdę do przodu bez
gwałtownego przyspieszania i zwalniania, po
czym przekręć przełącznik trybu 4WD.

• Po zaświeceniu się lampki ostrzegawczej 4WD
lub ostrzeżenia o błędzie 4WD ( jeśli na wyposa-
żeniu), wskaźnik 4WD zgaśnie.

OSTRZEŻENIE 4WD
Lampka ostrzegawcza

Lampka ostrzegawcza Zapala się lub
miga gdy:

m Świeci się
W systemie

4WD występuje
usterka.

m Miga

Występuje duża
różnica w
prędkości

obrotowej kół

Po zaświeceniu się lampki ostrzegawczej 4WD,
wskaźnik 4WD zgaśnie.

Duża różnica w średnicy kół przednich i tylnych spo-
woduje miganie lampki ostrzegawczej 4WD. Prze-
kręć przełącznik tryb 4WD na pozycję <2WD> i nie
jedź zbyt szybko.

OSTROŻNIE

• Jeśli lampka ostrzegawcza 4WD zaświeci się
lub zacznie migać, najszybciej jak to możliwe
oddaj pojazd do kontroli do autoryzowanego
dealera lub profesjonalnej stacji naprawczej.

• Nie należy przełączać napędu pomiędzy try-
bami <4H> i <4LO> jeśli lampka ostrzegawcza
4WD jest włączona.

• Po zapaleniu lampki ostrzegawczej 4WD, tryb
2WD może zostać włączony, nawet jeśli prze-
łącznik 4WD ustawiony jest w pozycji <4H>.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas
jazdy. Jeśli poszczególne elementy systemu
nie działają prawidłowo, tryb 4WD nie zosta-
nie włączony nawet po przekręceniu przełącz-
nika 4WD.

• Nie używaj pozycji <4H> ani <4LO> do jazdy na
suchej i twardej nawierzchni. Prowadzenie po-
jazdu po drogach o suchej, twardej nawierzch-
ni w trybie <4H> lub <4LO> może powodować
nadmierny hałas, zużycie opon oraz zwięk-
szone zużycie paliwa.

Jeśli lampka ostrzegawcza napędu na cztery
koła 4WD zaświeci się podczas jazdy po su-
chej lub twardej nawierzchni:

– w trybie <4H>, przestaw przełącznik trybu
4WD na <2WD>.

– w trybie <4LO>, zatrzymaj pojazd, wciśnij
pedał hamulca i przesuń dźwignię zmiany
biegów na pozycję N (neutralna), a następ-
nie przestaw przełącznik trybu 4WD na
<2WD>.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności
lampka ostrzegawcza 4WD wciąż się świe-
ci, oddaj pojazd do kontroli do autoryzo-
wanego dealera lub profesjonalnej stacji
obsługi, tak szybko jak to możliwe.

• Kontynuowanie jazdy przy migającej lampce
ostrzegawczej może doprowadzić do uszko-
dzenia skrzynki rozdzielczej.

Wskaźnik ostrzegawczy
W razie jakiejkolwiek usterki systemu napędu na
cztery koła (4WD) podczas pracy silnika, na ekranie
informacji o pojeździe pojawi się komunikat ostrze-
gawczy.

Jeśli pojawi się ostrzeżenie [4WD system fault], mo-
że występować usterka systemu 4WD. Zmniejsz

JVS0447X
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prędkość oraz niezwłocznie oddaj pojazd do kon-
troli do autoryzowanego dealera lub profesjonalnej
stacji obsługi.

OSTROŻNIE

• Nie używaj silnika na rolkach diagnostycz-
nych, gdy przynajmniej jedno z kół jest unie-
sione nad ziemią.

• Jeśli podczas jazdy pojawi się ostrzeżenie
[4WD system fault], może występować uster-
ka systemu 4WD. Zmniejsz prędkość oraz nie-
zwłocznie oddaj pojazd do kontroli do autory-
zowanego dealera lub profesjonalnej stacji
obsługi. Zachowaj szczególną ostrożność
podczas jazdy.

• Kontynuowanie jazdy przy wyświetlonym
ostrzeżeniu [4WD system fault] może dopro-
wadzić do uszkodzenia napędu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE OPON W
POJAZDACH Z NAPĘDEM NA
CZTERY KOŁA (4WD)
OSTROŻNIE

• Na wszystkich czterech kołach zakładaj opo-
ny tej samej wielkości, marki, budowy (diago-
nalne, diagonalne-opasane, radialne) i wzoru
bieżnika. W przeciwnym wypadku może dojść
do sytuacji, w której opony na kołach tylnej i
przedniej osi mają różny obwód, co powoduje
szybsze ścieranie i może doprowadzić do
uszkodzenia skrzyni biegów, skrzynki roz-
dzielczej lub kół trybów mechanizmu różnico-
wego.

• Używaj WYŁĄCZNIE opon zapasowych prze-
znaczonych do pojazdów z napędem na czte-
ry koła (4WD).

Jeśli stwierdzisz wytarcie się opon, zaleca się wy-
mianę wszystkich czterech na opony o tej samej
wielkości, marce, budowie i wzorze bieżnika. Należy
także skontrolować i, jeśli to konieczne, skorygować,
ciśnienie w oponach i zbieżność kół. Skontaktuj się
z autoryzowanym dealerem lub profesjonalną sta-
cją obsługi.

Opony zimowe
Zakładane opony zimowe na wszystkich czterech
kołach także muszą mieć ten sam rozmiar, markę,
typ i wzór bieżnika.

Ciśnienie powietrza w oponach
Co jakiś czas sprawdzaj ciśnienie powietrza we
wszystkich oponach, łącznie z oponą zapasową,
przy pomocy manometru na stacji obsługi. Jeśli zaj-
dzie taka potrzeba, uzupełnij ciśnienie do prawidło-
wego poziomu. Prawidłowe ciśnienie w oponach
jest wyszczególnione na tabliczce umieszczonej na
środkowym słupku po stronie kierowcy lub na tyl-
nych drzwiach.

Rotacja opon
Firma RENAULT zaleca rotację opon co 5.000 km
(3.000 mil).

Łańcuchy zimowe
Łańcuchy zimowe mogą być zakładane wyłącz-
nie na kołach tylnych, nigdy na przednich.

Nie jeździj z założonymi łańcuchami po drogach o
twardej nawierzchni, jeśli nie ma na nich śniegu. W
takiej sytuacji jazda z założonymi łańcuchami może

doprowadzić do przeciążenia i uszkodzenia
różnych elementów mechanicznych. Podczas jazdy
po twardych drogach o czystej nawierzchni, używaj
napędu na jedną oś (2WD).
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Blokada tylnego mechanizmu różnicowego służy
do przekazywania mocy silnika równomiernie na le-
we i prawe tylne koło.

W przypadku utknięcia pojazdu w piasku, śniegu,
błocie itp. lub gdy jedno z kół nie dotyka podłoża, a
blokada tylnego mechanizmu różnicowego nie jest
włączona, moc silnika przekazywana jest na koło
stawiające najmniejszy opór, powodując jego obrót,
co uniemożliwia uzyskanie wystarczającej siły trak-
cyjnej na drugim kole. Blokada tylnego mechanizmu
różnicowego powoduje, że oba koła tylne obracają
się razem jako jeden zespół, umożliwiając uwolnie-
nie pojazdu.

Aby zablokować tylny mechanizm różnicowy:

1) Całkowicie zatrzymaj pojazd.

2) Przekręć przełącznik trybu 4WD do położenia
4LO.
Informacje na temat obsługi przełącznika trybu
4WD znaleźć można w części “Napęd na cztery
koła (4WD) ( jeśli na wyposażeniu)” we wcześniej-
szej części rozdziału.

3) Przestaw przełącznik blokady mechanizmu róż-
nicowego do położenia ON.
Kontrolka blokady mechanizmu różnicowego

na wskaźniku zacznie migać, a po całko-
witym zablokowaniu mechanizmu różnicowego
zaświeci się światłem ciągłym.

Po ukończeniu użytkowania blokady mechanizmu
różnicowego lub przed wznowieniem normalnej
jazdy należy przestawić przełącznik blokady me-
chanizmu różnicowego do położenia OFF. Kontrol-
ka blokady mechanizmu różnicowego zgaśnie po
zwolnieniu blokady.

UWAGA

• Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
działa wyłącznie przy włączonym silniku.

• W trybie 4H blokada mechanizmu różnicowe-
go nie zostanie włączona po przestawieniu
przełącznika blokady mechanizmu różnico-
wego do położenia “ON”. (Lampka kontrolna
blokady mechanizmu różnicowego będzie mi-
gać).

OSTRZEŻENIE

• Blokady mechanizmu różnicowego należy
używać wyłącznie w sytuacjach awaryjnych,
gdy uwolnienie pojazdu przy użyciu trybu 4LO
nie jest możliwe.

• Przy uruchomionej blokadzie mechanizmu
różnicowego pokonywanie zakrętów jest
utrudnione, a przy wyższych prędkościach
staje się niebezpieczne.

• Po włączeniu blokady mechanizmu różnico-
wego podświetlona zostaje lampka ostrze-

gawcza układu zapobiegającego blokowaniu
się kół (ABS) oraz lampka kontrolna informu-
jąca o wyłączeniu systemu stabilizacji toru
jazdy (ESP). Oznacza to, że system zapobiega-
jący blokowaniu się kół może nie działać pra-
widłowo.

• Nie należy przełączać blokady mechanizmu
różnicowego podczas pokonywania zakrętu
lub w sytuacji, gdy obraca się koło tylko po jed-
nej stronie pojazdu. Mogłoby to spowodować
uszkodzenie elementów układu napędowego.

• Po uruchomieniu blokady mechanizmu różni-
cowego należy unikać gwałtownego ruszania.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie ele-
mentów układu napędowego.

Należy ściśle przestrzegać powyższych zaleceń.
W przeciwnym wypadku może dojść do utraty
kontroli nad układem sterowania pojazdem.

JVS0533XZ

BLOKADA TYLNEGO MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO (gdzie
zamontowano)
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OSTRZEŻENIE

• Zadaniem systemu elektronicznej stabilizacji
toru jazdy (ESP) jest zapewnienie pomocy kie-
rowcy w utrzymaniu stabilnego toru jazdy. Nie
zapobiega on wypadkom wynikającym z
gwałtownych manewrów kierownicą przy du-
żej prędkości bądź z nieostrożnego lub nie-
bezpiecznego stylu jazdy. Zawsze prowadź
pojazd uważnie i zmniejsz prędkość oraz za-
chowaj szczególną ostrożność podczas jazdy
lub podczas wchodzenia w zakręty na śliskiej
nawierzchni.

• Nie modyfikuj zawieszenia pojazdu. Jeśli ta-
kie elementy jak amortyzatory, kolumny, sprę-
żyny, drążki stabilizatora, piasty i koła nie są
podzespołami zalecanymi przez firmę RE-
NAULT lub są w bardzo złym stanie technicz-
nym, system ESP może nie działać prawidło-
wo. Może to w negatywny sposób wpłynąć na
kierowanie pojazdem, może również zapalić
się lampka ostrzegawcza ESP .

• Jeśli elementy pojazdu związane z układem
hamulcowym, takie jak klocki hamulcowe, tar-
cze i zaciski nie są podzespołami zalecanymi
przez firmę RENAULT lub są w bardzo złym
stanie technicznym, system ESP może działać
nieprawidłowo i może się zaświecić lampka
ostrzegawcza ESP .

• Jeśli elementy związane z układem sterowa-
nia silnikiem nie są podzespołami zalecanymi
przez firmę RENAULT lub są w bardzo złym
stanie technicznym, może zapalić się lampka
ostrzegawcza ESP .

• Podczas jazdy po bardzo stromych płaszczy-
znach, takich jak mocno pochylone zakręty,
system ESP może nie działać prawidłowo i
może zaświecić się lampka ostrzegawcza ESP

. Nie wjeżdżaj na tego rodzaju drogi.

• Podczas jazdy po niestabilnym podłożu, np.
platformie obrotowej, pokładzie promu, win-
dzie lub podjeździe, może zaświecić się lamp-
ka ostrzegawcza ESP . Nie jest to usterka.
Po wjechaniu na stabilne podłoże uruchom
ponownie silnik.

• Jeśli używasz kół lub opon innych niż zaleca-
ne przez firmę RENAULT, system ESP może
działać nieprawidłowo i może się zaświecić
lampka ostrzegawcza ESP .

• Układ ESP nie zastępuje opon zimowych ani
łańcuchów podczas jazdy po drogach pokry-
tych śniegiem.

System elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP)
wykorzystuje szereg czujników do monitorowania
poleceń kierowcy i ruchu pojazdu. W określonych
warunkach jazdy system ESP wykonuje poniższe
działania:

• Reguluje ciśnienie hamowania w celu zmniejsze-
nia poślizgu jednego z kół napędzanych, prze-
nosząc moc na drugie, nieślizgające się koło tej
samej osi.

• Reguluje ciśnienie hamowania i moc silnika w
celu zmniejszenia poślizgu koła napędzanego w
zależności od prędkości pojazdu (funkcja kon-
troli trakcji).

• Reguluje ciśnienie hamowania poszczególnych
kół i moc silnika, aby pomóc kierowcy w utrzy-
maniu panowania nad pojazdem w następują-
cych warunkach:

– podsterowności (samochód ma skłonność
do zbaczania z wymaganego toru jazdy mi-
mo zwiększonego kąta skrętu kierownicy)

– nadsterowności (na określonych nawierzch-
niach lub w pewnych warunkach jazdy sa-
mochód ma skłonność do obrotu wokół
własnej osi).

System ESP pomaga kierowcy utrzymać kontrolę
nad pojazdem, lecz nie we wszystkich sytuacjach
zapobiega utracie panowania nad pojazdem.

Podczas działania systemu ESP, na tablicy rozdziel-
czej miga lampka ostrzegawcza ESP , co ozna-
cza, że:

• Nawierzchnia drogi może być śliska lub system
wykonuje działania konieczne do utrzymania
wymaganego toru jazdy.

• Mogą być wyczuwalne pulsacje pedału hamulca
i słyszalny hałas lub drgania dochodzące z ko-
mory silnikowej. Jest to normalne i oznacza, że
system ESP funkcjonuje poprawnie.

• Dostosuj prędkość i styl jazdy do warunków dro-
gowych.

Jeśli w systemie wystąpi usterka, na tablicy rozdziel-
czej zapali się lampka ostrzegawcza ESP . Sys-
tem ESP automatycznie się wyłączy.

Wyłącznik ESP OFF służy do wyłączania systemu
ESP. Lampka kontrolna ESP zapala się, aby za-
sygnalizować, że system ESP jest wyłączony. Po wy-
łączeniu systemu przy pomocy przełącznika ESP

SYSTEM ELEKTRONICZNEJ STABILIZACJI TORU JAZDY (ESP) ( jeśli na
wyposażeniu)

5-30 Uruchamianie i jazda



OFF system pozostaje aktywny, aby zapobiegać
ślizganiu się jednego koła napędowego poprzez
przeniesienie momentu na drugie, nieślizgające się
koło napędowe. W razie wystąpienia takiej sytuacji
lampka ostrzegawcza ESP miga. Wszystkie in-
ne funkcje systemu ESP są wyłączone i nie powo-
dują migania lampki ostrzegawczej ESP . Sys-
tem ESP zostaje automatycznie włączony po prze-
stawieniu włącznika zapłonu z pozycji OFF na ON.

Jeśli wybrano położenie <4LO> przełącznika trybu
4WD, system ESP zostaje wyłączony i podświetlona
zostaje kontrolka ESP OFF.

Patrz punkt “Lampki ostrzegawcze, lampki kontrol-
ne i przypomnienia dźwiękowe” w rozdziale
“2. Wskaźniki i przełączniki” oraz “Napęd na cztery
koła (4WD) ( jeśli na wyposażeniu)” we wcześniejszej
części rozdziału.

Komputer posiada funkcję diagnostyczną, która
sprawdza system po każdym uruchomieniu silnika i
ruszeniu samochodem do przodu lub do tyłu z ma-
łą prędkością. Podczas tego testu możesz usłyszeć
odgłosy “stukania” i/lub poczuć pulsowanie pedału
hamulca. Jest to normalne i nie stanowi oznaki
usterki.

WYŁĄCZNIK SYSTEMU
ELEKTRONICZNEJ STABILIZACJI
TORU JAZDY (ESP)

W większości sytuacji system elektronicznej stabili-
zacji toru jazdy (ESP) powinien być włączony pod-
czas jazdy.

Jeśli pojazd utknie w błocie lub śniegu, system ESP
zmniejsza moc wyjściową silnika, aby ograniczyć
buksowanie kół. Prędkość obrotów silnika zostanie
zmniejszona, nawet jeśli wciśniesz pedał gazu do
oporu. Jeśli do uwolnienia pojazdu konieczne jest
wykorzystanie pełnej mocy silnika, wyłącz system
ESP.

W celu wyłączenia systemu elektronicznej stabiliza-
cji toru jazdy (ESP), naciśnij wyłącznik systemu ESP.
Zaświeci się lampka kontrolna ESP .

W celu włączenia systemu ESP naciśnij ponownie
wyłącznik systemu ESP lub uruchom silnik.

Aktywny system hamowania awaryjnego wspiera
kierowcę w razie zagrożenia kolizją z pojazdem ja-
dącym z przodu tym samym pasem ruchu.

Aktywny system hamowania awaryjnego wykorzy-
stuje czujnik radarowy ➀, umieszczony w przedniej
części pojazdu, w celu pomiaru odległości od pojaz-
du znajdującego się z przodu na tym samym pasie
ruchu.

OSTRZEŻENIE

• Aktywny system hamowania awaryjnego sta-
nowi dodatkowe wsparcie dla kierowcy. Nie
zastępuje on uwagi kierowcy na warunki ru-
chu ani jego odpowiedzialności do bezpiecz-
nej jazdy. System nie zapobiega wypadkom z
powodu lekkomyślności czy niebezpiecznej
techniki jazdy.

• Aktywny system hamowania awaryjnego nie
działa we wszystkich warunkach jazdy, ruchu
oraz warunkach pogodowych i drogowych.

SSD1149Z
NIC3103

AKTYWNY SYSTEM HAMOWANIA
AWARYJNEGO ( jeśli na
wyposażeniu)
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DZIAŁANIE SYSTEMU
Aktywny system hamowania awaryjnego działa,
gdy pojazd jest prowadzony z prędkością powyżej 5
km/h (3 MPH).

Jeśli wykryte zostanie ryzyko zderzenia z przodu,
aktywny system hamowania awaryjnego wygene-
ruje pierwsze ostrzeżenie dla kierowcy przez miga-
nie lampki ostrzegania przed kolizjami z przodu (ko-
lor pomarańczowy) oraz wyemitowanie ostrzeżenia
dźwiękowego.

Jeśli kierowca zastosuje szybkie i mocne hamowa-
nie po ostrzeżeniu, a aktywny system hamowania
awaryjnego wykryje, że jest jeszcze możliwość zde-
rzenia z przodu, system automatycznie zwiększy si-
łę hamowania.

Jeśli kierowca nie podejmie działań, aktywny sys-
tem hamowania awaryjnego wygeneruje drugie
ostrzeżenie wizualne (czerwone) i dźwiękowe. Jeże-
li kierowca zwolni pedał gazu, system zastosuje
częściowe hamowanie.

Natomiast jeżeli ryzyko kolizji będzie nieuniknione,
aktywny system hamowania awaryjnego automa-
tycznie zastosuje mocniejsze hamowanie.

Ostrzeżenie Wizualne Dźwiękowe

Pierwsze m Dzwonek

Drugie m Wysokotonowy
dzwonek

Informacje o ostrzeżeniach

UWAGA

Światła stop pojazdu włączą się w przypadku ha-
mowania zainicjowanego przez aktywny system
hamowania awaryjnego.

W zależności od prędkości pojazdu i odległości od
pojazdu jadącego z przodu, jak i warunków jezd-
nych i drogowych, system może pomóc kierowcy
uniknąć zderzenia z przodu lub może pomóc zła-
godzić skutki, jeżeli kolizja będzie nieunikniona.

Jeśli kierowca obsługuje kierownicę, przyspiesza lub
hamuje, aktywny system hamowania awaryjnego
zadziała później lub nie zadziała wcale.

System awaryjnego hamowania nie będzie działał
w następujących warunkach:

• Gdy kierownica zostanie skręcona w stopniu
niezbędnym do uniknięcia kolizji.

• Gdy pedał gazu jest wciśnięty.

• Gdy nie jest już wykrywany pojazd jadący z przo-
du.

Jeśli aktywny system hamowania awaryjnego za-
trzymał pojazd, pojazd pozostanie w bezruchu
przez około 2 sekundy, zanim zostaną zwolnione
hamulce.

OSTRZEŻENIE

• Czujnik radarowy nie wykrywa następujących
obiektów:

– Pieszych, zwierząt lub przeszkód na dro-
dze

– Pojazdy jadące z naprzeciwka.

– Pojazdów przejeżdżających prostopadle

• Czujnik radarowy ma pewne ograniczenia
działania. Jeżeli na drodze pojazdu znajdzie
się nieruchomy samochód, aktywny system
hamowania awaryjnego nie zadziała, jeśli
prędkość pojazdu przekracza około 70 km/h
(44 MPH).

• Czujnik radarowy może nie wykryć pojazdu ja-
dącego z przodu w następujących warunkach:

– Jeżeli brud, lód, śnieg lub inny materiał po-
krywa czujnik radarowy.

– Jeżeli występują zakłócenia z innymi urzą-
dzeniami radarowymi.

– Jeżeli jadące pojazdy rozchlapują śnieg lub
błoto.

– Jeżeli pojazd jadący z przodu jest wąski
(np. motocykl).

– Podczas jazdy na stromym zjeździe ze
wzniesienia lub na drodze z ostrymi zakrę-
tami.

– Podczas holowania przyczepy.

• W niektórych warunkach drogowych aktywny
system hamowania awaryjnego może nie-
oczekiwanie zastosować częściowe hamowa-
nie. Gdy konieczne jest przyspieszenie, należy
nadal naciskać pedał gazu, aby uchylić działa-
nie systemu.

• Droga hamowania zwiększa się na śliskich na-
wierzchniach.

• Nadmierny hałas może zagłuszać dźwięk
brzęczyka ostrzegawczego, który może być
niesłyszalny.
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• System został zaprojektowany tak, aby w
określonych granicach testował automatycz-
nie działanie czujnika. System może nie być w
stanie wykryć niektórych przeszkód, zakłóca-
jących działanie czujnika w przednim zderza-
ku, takich jak np. lód, śnieg lub naklejki. W ta-
kich przypadkach system może nie być w sta-
nie ostrzegać kierowcę w prawidłowy sposób.
Należy pamiętać o regularnej kontroli i czysz-
czeniu obszaru czujnika w przednim zderza-
ku.

Włączanie/wyłączanie aktywnego
systemu hamowania awaryjnego
Aby włączyć lub wyłączyć aktywny system hamo-
wania awaryjnego, wykonaj poniższe kroki.

Modele z kolorowym wyświetlaczem:
1. Za pomocą przełączników i oraz przycisku

<ENTER> po lewej stronie kierownicy wybierz me-
nu ustawień na ekranie informacji o pojeździe.
(Patrz: “Ekran informacji o pojeździe” w rozdziale
“2. Wskaźniki i przełączniki”

2. Za pomocą przełączników i oraz przycisku
<ENTER> wybierz menu [Driver Assistance], a na-
stępnie menu [Driving Aids].

3. W menu [Driving Aids] podświetl pozycję [Emer-
gency Brake] i użyj przycisku <ENTER>, aby prze-
łączać pomiędzy opcją ON (włączony) i OFF (wy-
łączony).

Gdy aktywny system hamowania awaryjnego jest
wyłączony, świeci się lampka ostrzegawcza syste-
mu (pomarańczowa).

UWAGA

• Wyłączenie systemu elektronicznej stabiliza-
cji toru jazdy (ESP) za pomocą wyłącznika sys-
temu ESP powoduje brak dostępności aktyw-
nego systemu hamowania awaryjnego nieza-
leżnie od ustawień wybranych na ekranie
informacji o pojeździe.

System tymczasowo niedostępny
Sytuacja A:

Gdy czujnik radarowy odbiera zakłócenia z innego
źródła radarowego, co uniemożliwia wykrycie po-
jazdu z przodu, aktywny system hamowania awa-
ryjnego automatycznie się wyłącza. Lampka ostrze-
gawcza aktywnego systemu hamowania awaryjne-
go (pomarańczowa) zaświeci się.

Środki zaradcze:

Gdy powyższe warunki ustąpią, działanie aktywne-
go systemu hamowania awaryjnego zostanie au-
tomatycznie wznowione.

Sytuacja B:

Gdy obszar czujnika na przednim zderzaku jest po-
kryty brudem bądź zasłonięty, co uniemożliwia wy-
krywanie pojazdu jadącego z przodu, aktywny sys-
tem hamowania awaryjnego automatycznie się wy-
łącza. Lampka ostrzegawcza aktywnego systemu
hamowania awaryjnego (pomarańczowa) zapali
się, a na ekranie informacji o pojeździe pojawi się
komunikat ostrzegawczy “front radar obstruction”.

Środki zaradcze:

Gdy zapali się lampka ostrzegawcza (pomarańczo-
wa), zaparkuj pojazd w bezpiecznym miejscu i wy-
łącz silnik. Sprawdź, czy obszar czujnika na przed-
nim zderzaku nie jest zablokowany. Jeśli obszar
czujnika w przednim zderzaku jest zablokowany,
usuń przeszkodę. Ponownie uruchom silnik. Jeśli
lampka ostrzegawcza nadal pozostaje zapalona,
oddaj pojazd do autoryzowanego dealera lub pro-
fesjonalnej stacji obsługi w celu sprawdzenia aktyw-
nego systemu hamowania awaryjnego.

Usterka systemu
Jeśli aktywny system hamowania awaryjnego nie
działa prawidłowo, zostanie on automatycznie wy-
łączony, zostanie wyemitowany dźwięk ostrzegaw-
czy, lampka ostrzegawcza systemu (pomarańczo-
wa) zapali się, a na ekranie informacji o pojeździe
wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy
[Malfunction].

NSD556
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Środki zaradcze:

Jeżeli zapali się lampka ostrzegawcza (pomarań-
czowa), zaparkuj pojazd w bezpiecznym miejscu,
wyłącz i ponownie włącz silnik. Jeśli lampka ostrze-
gawcza nadal pozostaje zapalona, oddaj pojazd do
autoryzowanego dealera lub profesjonalnej stacji
obsługi w celu sprawdzenia aktywnego systemu
hamowania awaryjnego.

OSTRZEŻENIE

• Podczas zjeżdżania ze stromych wzniesień ni-
gdy nie polegaj wyłącznie na systemie kon-
troli zjazdu ze wzniesień. Podczas jazdy z wy-
korzystaniem systemu kontroli zjazdu ze
wzniesień zawsze zachowuj ostrożność, w
miarę potrzeby zmniejszając prędkość przy
pomocy pedału hamulca. Zachowaj szczegól-
ną ostrożność podczas jazdy po drogach ob-
lodzonych, pokrytych błotem lub wyjątkowo
stromych. Niezapanowanie nad prędkością
pojazdu może doprowadzić do utraty kontroli
i w efekcie spowodować poważne obrażenie
lub śmierć.

• System kontroli zjazdu ze wzniesień może nie
kontrolować prędkości pojazdu w każdych
warunkach drogowych i przy każdym obcią-
żeniu. Bądź zawsze przygotowany do użycia
pedału hamulca w celu zwolnienia. W innym
przypadku może dojść do kolizji lub odniesie-
nia poważnych obrażeń.

Po włączeniu, system kontroli zjazdu ze wzniesień
automatycznie łagodnie zaciska hamulce, kontro-
lując prędkość pojazdu na stromych i śliskich zjaz-
dach lub w warunkach terenowych, bez konieczno-
ści operowania pedałami gazu i hamulca. System
kontroli zjazdu ze wzniesień pomaga utrzymywać
prędkość pojazdu podczas jazdy z prędkością nie-
przekraczającą 25 km/h (16 MPH) na stromych zjaz-
dach, na których nie ma możliwości kontrolowania
prędkości wyłącznie przy pomocy hamowania silni-
kiem w trybie <4H> lub <4LO>.

UWAGA

Długotrwałe działanie systemu kontroli zjazdu ze
wzniesień może doprowadzić do wzrostu tempe-
ratury siłownika układu stabilizacji toru jazdy
(ESP) i w efekcie do tymczasowego wyłączenia
systemu kontroli zjazdu ze wzniesień. Lampka
kontrolna systemu kontroli zjazdu ze wzniesień
zgaśnie. System kontroli zjazdu ze wzniesień au-
tomatycznie wznowi działanie (a lampka kontrol-
na systemu kontroli zjazdu ze wzniesień ponow-
nie się zapali), gdy temperatura siłownika układu
ESP spadnie. Jeśli lampka kontrolna systemu
kontroli zjazdu ze wzniesień nie zapali się, należy
wyłączyć system.

PRZEŁĄCZNIK SYSTEMU KONTROLI
ZJAZDU ZE WZNIESIEŃ

W razie zaistnienia potrzeby dodatkowego hamo-
wania na stromych zjazdach włącz system kontroli
zjazdu ze wzniesień, naciskając przełącznik syste-
mu.

Gdy system kontroli zjazdu ze wzniesień zostaje
włączony, zapala się lampka kontrolna systemu

JVS0402XZ

SYSTEM KONTROLI ZJAZDU ZE WZNIESIEŃ ( jeśli na wyposażeniu)
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kontroli zjazdu ze wzniesień. (Patrz: “Lampki ostrze-
gawcze, lampki kontrolne i przypomnienia
dźwiękowe” w rozdziale “2. Wskaźniki i przełączni-
ki”). Podczas włączania przez system hamulców w
celu ograniczenia prędkości pojazdu zapalają się
także światła stopu/tylne.

Aby można było włączyć system kontroli zjazdu ze
wzniesień, należy spełnić wszystkie poniższe wa-
runki:

• Przestaw dźwignię zmiany biegów do położenia
do jazdy do przodu (tylko pierwszy bieg w przy-
padku manualnej skrzyni biegów) lub do tyłu.

• Ustaw przełącznik trybu 4WD w pozycji <4H> lub
<4LO> i jedź z prędkością poniżej 25 km/h (16
MPH).
Patrz “Lampki ostrzegawcze, lampki kontrolne i
przypomnienia dźwiękowe” w rozdziale
“2. Wskaźniki i przełączniki”.

• Naciśnij przełącznik system kontroli zjazdu do
położenia “ON”.

Jeśli podczas działania systemu zostanie naciśnięty
pedał gazu lub hamulca, system na chwilę przesta-
nie działać.W momencie zwolnienia pedału gazu lub
hamulca system kontroli zjazdu ze wzniesień włą-
czy się automatycznie, o ile warunki jego działania
będą spełnione.

Lampka kontrolna systemu kontroli zjazdu ze
wzniesień miga, jeśli przełącznik systemu jest włą-
czony i nie są spełnione wszystkie warunki włącze-
nia systemu lub jeśli system wyłączył się z jakiegoś
powodu.

Aby wyłączyć system kontroli zjazdu ze wzniesień,
przestaw przełącznik systemu do położenia “OFF”.

OSTRZEŻENIE

• Gdy pojazd znajduje się na wzniesieniu, nie
polegaj wyłącznie na układzie wspomagania
przy ruszaniu pod górę. Prowadź pojazd
uważnie, z zachowaniem ostrożności. Po za-
trzymaniu pojazdu na stromym wzniesieniu
utrzymuj pedał hamulca wciśnięty. Zachowaj
szczególną ostrożność podczas, gdy pojazd
zatrzymany jest na zmrożonej, lub pokrytej
błotem pochyłości. Niezatrzymanie pojazdu
staczającego się do tyłu może doprowadzić
do utraty kontroli i w efekcie spowodować po-
ważne obrażenie lub śmierć.

• Układ wspomagania przy ruszaniu pod górę
nie służy do utrzymywania pojazdu w miejscu
na wzniesieniu. Po zatrzymaniu pojazdu na
stromym wzniesieniu utrzymuj pedał hamul-
ca wciśnięty. W innym przypadku pojazd mo-
że stoczyć się do tyłu, co może doprowadzić
do kolizji lub odniesienia poważnych obrażeń.

• Układ wspomagania przy ruszaniu pod górę
może nie utrzymać pojazdu w miejscu we
wszystkich warunkach drogowych i każdym
obciążeniu. Bądź zawsze przygotowany do
użycia pedału hamulca w celu zatrzymania
staczającego się pojazdu. W innym przypadku
może dojść do kolizji lub odniesienia poważ-
nych obrażeń.

Układ wspomagania przy ruszaniu pod górę samo-
czynnie utrzymuje włączone hamulce, aby zapobiec
stoczeniu się pojazdu ze wzniesienia w chwili, gdy
podczas ruszania pod górę kierowca zwalnia pedał
hamulca i wciska pedał gazu.

Układ wspomagania ruszania pod górę będzie dzia-
łał automatycznie w następujących warunkach:

• Włączony jest bieg przedni lub wsteczny.

• Pojazd zostanie zatrzymany na wzniesieniu przy
pomocy hamulca.

Maksymalny czas, przez jaki pojazd może być utrzy-
many w miejscu przez system wynosi 2 sekundy. Po
2 sekundach pojazd zacznie staczać się do tyłu i
układ wspomagania ruszania pod górę całkowicie
przestanie działać.

Układ nie działa, gdy dźwignia skrzyni biegów znaj-
duje się w położeniu N (neutralne) lub P (parkowa-
nie) lub gdy pojazd znajduje się na płaskiej, równej
drodze.

Układ nie działa również wtedy, gdy na zestawie
wskaźników świeci się lampka ostrzegawcza sys-
temu elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESP).
(Patrz: “System elektronicznej stabilizacji toru jazdy
(ESP) ( jeśli na wyposażeniu)” we wcześniejszej czę-
ści rozdziału).

SYSTEM WSPOMAGANIA RUSZANIA POD GÓRĘ ( jeśli na
wyposażeniu)
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Tempomat pozwala na jazdę ze stałą prędkością
bez konieczności przyciskania pedału gazu.

OSTRZEŻENIE

• Zadaniem tempomatu jest TYLKO utrzymy-
wanie stałej prędkości, a nie zastępowanie
kierowcy.

• Zawsze przestrzegaj ograniczeń prędkości i
nie ustawiaj prędkości powyżej nich.

• Nie używaj tempomatu podczas jazdy w opi-
sanych poniżej warunkach. Użycie tempoma-
tu w takich warunkach może spowodować
utratę kontroli nad pojazdem i w rezultacie
doprowadzić do wypadku.

– Kiedy nie ma możliwości utrzymania stałej
prędkości pojazdu

– Podczas jazdy w dużym ruchu drogowym

– Podczas jazdy w ruchu drogowym z różną
prędkością

– Podczas jazdy w warunkach silnego wia-
tru

– Podczas jazdy po stromych lub krętych
drogach

– Podczas jazdy po śliskich nawierzchniach
(ze względu na deszcz, śnieg, lód itd.)

OSTROŻNIE

Modele z manualną skrzynią biegów (MT): jeśli
tempomat jest włączony, nie przesuwaj dźwigni
zmiany biegów na pozycję N (neutralną) bez na-

ciśnięcia pedału sprzęgła. Jeśli tak się stanie, na-
tychmiast wciśnij pedał sprzęgła i wyłącz główny
przełącznik tempomatu. Jeśli tego nie zrobisz,
może dojść do uszkodzenia silnika.

Gdy tempomat jest włączony, nie można korzystać
z ogranicznika prędkości.

Przełączniki tempomatu znajdują się na kierownicy
(po prawej stronie).

Aktualny stan tempomatu jest widoczny na ekranie
systemu informacji o pojeździe.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
TEMPOMATU
• W razie usterki tempomatu, wyłącza się on auto-

matycznie. Wskaźnik lub ( jeśli na
wyposażeniu) na ekranie informacji o pojeździe
będzie migał, aby ostrzec kierowcę.

• Jeśli wskaźnik lub miga, wyłącz
głównym przełącznikiem tempomat i oddaj po-
jazd do autoryzowanego dealera lub profesjo-
nalnej stacji obsługi w celu sprawdzenia syste-
mu.

• Wskaźnik lub może migać przy
włączonym głównym przełączniku tempomatu,
jeśli naciśniesz przełącznik <RES/+>, <SET/—>,
lub <CANCEL>. Aby prawidłowo ustawić system
tempomatu, wykonaj poniższe czynności.

OBSŁUGA TEMPOMATU

➀ Przełącznik <CANCEL>
jA Przełącznik <RES/+> (wznów)
jB Przełącznik <SET/—>

➁ Główny przełącznik tempomatu

➂ Główny przełącznik ogranicznika prędkości
(Szczegółowe informacje, patrz “Ogranicznik
prędkości ( jeśli na wyposażeniu)” w dalszej
części rozdziału) ( jeśli na wyposażeniu)

NAA1866

Modele z ogranicznikiem prędkości ( jeśli na
wyposażeniu)

NAA1667

TEMPOMAT ( jeśli na
wyposażeniu)
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➃ Symbol tempomatu

➄ Wartość ustawionej prędkości

Tempomat pozwala na jazdę z prędkościami powy-
żej 40 km/h (25 MPH) bez trzymania nogi na pedale
gazu.

Tempomat automatycznie wyłączy się, jeśli pręd-
kość pojazdu spadnie poniżej około 33 km/h (21
MPH).

Przesunięcie dźwigni skrzyni biegów na pozycję N
(neutralną) (modele z automatyczną skrzynią bie-
gów) lub naciśnięcie pedału sprzęgła (modele z ma-
nualną skrzynią biegów) spowoduje wyłączenie
tempomatu.

Włączanie tempomatu
Wciśnij główny przełącznik tempomatu ➁. Symbol
tempomatu ➃ pojawia się razem z ostatnią usta-
wioną wartością prędkości (lub — — —) ➄ w górnej
części ekranu informacji o pojeździe.

Ustawianie prędkości jazdy
1. Przyspiesz do pożądanej prędkości.

2. Naciśnij i zwolnij przełącznik <SET/—>jB .

3. Symbol ogranicznika prędkości ➃ pojawia się ra-
zem z ustawioną wartością prędkości (żądaną
prędkością) ➄ w górnej części ekranu informacji
o pojeździe.

4. Zdejmij nogę z pedału gazu.

Pojazd będzie utrzymywał ustawioną prędkość.
Nie można ustawić tempomatu, jeśli pojazd po-
rusza się z prędkością niższą niż prędkość mini-
malna.

Powrót do ustawionej wstępnie prędkości:
Naciśnij i zwolnij przełącznik <RES/+>jA .

Po przekroczeniu prędkości 40 km/h (25 MPH), po-
jazd powróci do ostatniej ustawionej prędkości.

Zmiana prędkości jazdy
Użyj którejkolwiek z opisanych poniżej metod, aby
zmienić prędkość jazdy.

Przestawianie na niższą prędkość:
Użyj jednej z opisanych poniżej metod, aby przesta-
wić pojazd na niższą prędkość.

• Obniż prędkość pojazdu używając pedału ha-
mulca nożnego.
Kiedy pojazd osiągnie żądaną prędkość, naciśnij
i zwolnij przełącznik <SET/—>jB .
Nowa ustawiona prędkość wyświetlona zosta-
nie w górnej części ekranu informacji o pojeź-
dzie.

• Naciśnij i przytrzymaj przełącznik <SET/—> jB ,
aby zmniejszać ustawioną prędkość co 5 km/h
(3 MPH).
Kiedy na ekranie informacji o pojeździe wyświet-
lona zostanie żądana prędkość, zwolnij prze-
łącznik <SET/—>, aby włączyć nowe ustawienie.

• Naciśnij i szybko zwolnij przełącznik <SET/—>
jB . Spowoduje to zmniejszenie prędkości pojaz-
du o około 1 km/h (1 MPH).
Nowa ustawiona prędkość wyświetlana będzie
w górnej części ekranu informacji o pojeździe.

Przestawianie na wyższą prędkość:
Użyj jednej z opisanych poniżej metod, aby przesta-
wić pojazd na wyższą prędkość.

• Naciśniesz pedał gazu. Kiedy pojazd osiągnie po-
żądaną prędkość, naciśnij i zwolnij przełącznik
<SET/—>jB .

• Naciśnij i przytrzymaj przełącznik <RES/+> jA ,
aby zwiększać ustawioną prędkość co 5 km/h
(3 MPH).
Kiedy na ekranie informacji o pojeździe wyświet-
lona zostanie żądana prędkość, zwolnij prze-
łącznik <RES/+>, aby włączyć nowe ustawienie.

• Naciśnij i szybko zwolnij przełącznik <RES/+>
jA . Spowoduje to zwiększenie prędkości pojaz-
du o około 1 km/h (1 MPH).
Nowa ustawiona prędkość wyświetlana będzie
w górnej części ekranu informacji o pojeździe.

Powrót do ustawionej wstępnie prędkości:
Naciśnij i zwolnij przełącznik <RES/+>jA .

Po przekroczeniu prędkości 40 km/h (25 MPH), po-
jazd powróci do ostatniej ustawionej prędkości.

Wyprzedzanie innego pojazdu
Wciśnij pedał gazu, aby przyspieszyć. Po zwolnieniu
pedału gazu pojazd powróci do ustawionej
poprzednio prędkości.
Wartość ustawionej prędkości ➄ będzie migać do
czasu, aż pojazd powróci do ustawionej poprzednio
prędkości.

Anulowanie ustawionej prędkości jazdy
Użyj którejkolwiek z opisanych poniżej metod, aby
anulować ustawioną prędkość.

• Naciśnij przełącznik <CANCEL> ➀.

• Stuknij stopą w pedał hamulca nożnego.

• Wciśnij GŁÓWNY przełącznik tempomatu ➁.
Wskaźnik ➃ zgaśnie.
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Ogranicznik prędkości pozwala na ustawienie mak-
symalnej prędkości pojazdu. Gdy ogranicznik zosta-
nie uruchomiony, kierowca może w dalszym ciągu
normalnie hamować oraz przyspieszać, jednak po-
jazd nie przekroczy ustalonej prędkości maksymal-
nej.

Gdy pojazd osiągnie ustawioną prędkość maksy-
malną lub jeśli faktyczna prędkość pojazdu jest wyż-
sza niż ustawiona prędkość maksymalna, pedał ga-
zu przestanie reagować na naciskanie do czasu, gdy
pojazd zwolni do prędkości niższej od ustawionego
limitu.

Kiedy prędkość pojazdu przekracza ustawioną war-
tość prędkości, a system przez chwilę od momentu
przekroczenia prędkości nie wykrywa interwencji
kierowcy, emitowany jest sygnał dźwiękowy.

Gdy ogranicznik jest włączony, nie można korzystać
z tempomatu.

OSTRZEŻENIE

• Ogranicznik prędkości nie wyhamowuje auto-
matycznie pojazdu do ustawionej prędkości
maksymalnej.

• Zawsze przestrzegaj obowiązujących ograni-
czeń prędkości. Nigdy nie ustawiaj ogranicz-
nika prędkości powyżej dozwolonej prędko-
ści.

• Po ustawieniu zawsze sprawdź stan ogranicz-
nika prędkości na ekranie informacji o pojeź-
dzie.

• Gdy ogranicznik jest ustawiany, unikaj gwał-
townego przyspieszania w celu uzyskania

ustawianej wartości ograniczenia, aby system
mógł prawidłowo ograniczyć prędkość pojaz-
du.

• Jeśli używasz dodatkowych dywaników,
upewnij się, że są one właściwie zamocowane
i nie utrudniają operowania pedałem przy-
spieszenia. Dywaniki nieprzystosowane do
pojazdu mogą uniemożliwić prawidłowe dzia-
łanie ogranicznika prędkości.

Przełączniki ogranicznika prędkości znajdują się na
kierownicy (po prawej stronie).

Aktualny stan ogranicznika prędkości jest widoczny
w górnej części ekranu informacji o pojeździe. Wię-
cej informacji znajdziesz w punkcie “Ekran informa-
cji o pojeździe” w rozdziale “2. Wskaźniki i przełącz-
niki”.

OBSŁUGA OGRANICZNIKA
PRĘDKOŚCI

➀ Przełącznik <CANCEL>
jA Przełącznik <RES/+> (wznów)
jB Przełącznik <SET/–> (ustaw)

➁ Główny przełącznik ogranicznika prędkości

➂ Główny przełącznik włączania/wyłączania
tempomatu (Aby zapoznać się ze szczegółami,
patrz: “Tempomat ( jeśli na wyposażeniu)” we
wcześniejszej części rozdziału)

➃ Symbol ogranicznika prędkości

➄ Wartość ustawionej prędkości

Włączanie ogranicznika prędkości
Ogranicznik prędkości można włączyć po urucho-
mieniu silnika lub podczas jazdy.

Wciśnięcie głównego przełącznika ogranicznika
prędkości ➂.

Ustawianie prędkości maksymalnej
Naciśnij przełącznik <SET/–>jB (w dół).

W zależności od modelu:

• Prędkość maksymalna zostanie ustawiona na
prędkość, z jaką w danej chwili porusza się po-
jazd.

NAA1866

NAA1666

OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI ( jeśli
na wyposażeniu)
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Jeśli pojazd porusza się z prędkością poniżej 30
km/h (20 MPH), prędkość maksymalna zostanie
ustawiona na najniższą dozwoloną wartość 30
km/h (20 MPH).

• Ustaw ogranicznik prędkości podczas jazdy po-
wyżej 30 km/h (20 MPH).

Gdy ograniczenie prędkości zostanie ustawione,
symbol ogranicznika prękości ➃ i ustawiona war-
tość ➄ zaświecą się na ekranie informacji o pojeź-
dzie. Symbol ogranicznika zmieni kolor na zielony.

Zmiana prędkości maksymalnej
Użyj jednego z dwóch podanych poniżej sposobów,
aby zmienić ustawioną prędkość maksymalną.

• Wciśnij w górę i zwolnij przełącznik <RES/+>
(wznów)jA lub wciśnij w dół i zwolnij przełącznik
<SET/–> jB . Za każdym razem gdy to zrobisz,
ustawiona prędkość zwiększy się lub obniży o
około 1 km/h (1 MPH).

• Wciśnij w górę i przytrzymaj przełącznik <RES/
+> (wznów) jA lub wciśnij w dół i przytrzymaj
przełącznik <SET/–> jB . Ustawiona prędkość
zwiększy się lub zmniejszy do najbliższej wielo-
krotności 5 km/h (5 MPH), a następnie będzie się
zmieniać co 5 km/h (5 MPH).

Na ekranie informacji o pojeździe pojawi się nowa
wartość ustawionej prędkości ➄.

Kiedy prędkość pojazdu przekracza ustawioną war-
tość prędkości, a system przez chwilę od momentu
przekroczenia prędkości nie wykrywa interwencji
kierowcy, emitowany jest sygnał dźwiękowy.

Anulowanie ograniczenia prędkości
Ażeby anulować ustawienie prędkości, naciśnij
przełącznik <CANCEL> ➀. Symbol ogranicznika
prędkości ➃ i ustawiona wartość ➄ na ekranie in-
formacji o pojeździe zostaną wyłączone.

Ogranicznik prędkości można również wyłączyć,
wciskając pedał przyspieszenia poniżej punktu opo-
ru.

OSTRZEŻENIE

• Po anulowaniu ograniczenia prędkości pojazd
może przyspieszyć.

• Jeśli używasz dodatkowych dywaników,
upewnij się, że są one właściwie zamocowane
i nie utrudniają operowania pedałem przy-
spieszenia. Dywaniki nieprzystosowane do
pojazdu mogą uniemożliwić prawidłowe dzia-
łanie ogranicznika prędkości.

Wciśnij pedał gazu poniżej punktu oporu. Ogranicz-
nik prędkości wyłączy się, umożliwiając jazdę z pręd-
kością powyżej ustawionego limitu. Ustawiona war-
tość prędkości ➄ będzie migać i rozlegnie się
ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Ogranicznik pręd-
kości ponownie automatycznie się włączy, gdy
prędkość pojazdu spadnie poniżej ustawionego li-
mitu.

Przywracanie ustawionego wcześniej
ograniczenia
Po anulowaniu zadanej prędkości maksymalnej,
ustawiona wartość prędkości zostanie zapisana w
pamięci ogranicznika prędkości.

Ograniczenie prędkości można ponownie aktywo-
wać, naciskając w górę przełącznik <RES/+>
(wznów)jA .

Jeśli aktualna prędkość pojazdu jest wyższa niż po-
przednia prędkość maksymalna, pedał gazu prze-
stanie reagować na naciskanie a wartość ustawio-
nej prędkości ➄ będzie migać do czasu, gdy pojazd
zwolni do prędkości niższej od ustawionego limitu.

Kiedy prędkość pojazdu przekracza ustawioną war-
tość prędkości, a system przez chwilę od momentu
przekroczenia prędkości nie wykrywa interwencji
kierowcy, emitowany jest sygnał dźwiękowy.

Wyłączanie ogranicznika prędkości
Ogranicznik prędkości można wyłączyć, wykonując
jedną z poniższych czynności:

• Wciśnięcie głównego przełącznika ogranicznika
prędkości ➂. Symbol ogranicznika prędkości ➃
i ustawiona wartość ➄ na ekranie informacji o
pojeździe zostaną wyłączone.

• Wciśnięcie głównego przełącznika tempomatu
➁. Dane ogranicznika prędkości na ekranie in-
formacji o pojeździe zostaną zastąpione infor-
macjami z układu tempomatu. Aby uzyskać wię-
cej informacji patrz “Tempomat ( jeśli na
wyposażeniu)” we wcześniejszej części rozdzia-
łu.

• Zatrzymanie samochodu i ustawienie włącznika
zapłonu w pozycji OFF (wyłączony).

Wyłączenie ogranicznika prędkości spowoduje
wykasowanie wartości prędkości maksymalnych
zapisanych w pamięci.
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Usterka ogranicznika prędkości
Jeśli w systemie ogranicznika prędkości wystąpi
usterka, wskaźnik ogranicznika prędkości ➃ na
ekranie informacji o pojeździe zacznie migać.

Wyłącz ogranicznik prędkości, naciskając główny
przełącznik ogranicznika ➂, i oddaj pojazd do kon-
troli do autoryzowanego dealera lub profesjonalnej
stacji obsługi.

Gdy włącznik zapłonu zostaje ustawiony w położe-
niu OFF, pojawia się ekran z wynikami zużycia pali-
wa.

➀ Ostatnie 5 cykli jezdnych (historia)

➁ Bieżące zużycie paliwa

➂ Najlepsze zużycie paliwa

Ocena ECO zostaje wyświetlona po 30 sekundach
od włączenia przełącznika zapłonu i przejechaniu
co najmniej 500 metrów (1/3 mili).

➀: Pokazuje średnie zużycie paliwa dla ostatnich 5
cykli jezdnych.

➁: Pokazuje średnie zużycie paliwa od ostatniego
zerowania.

➂: Pokazuje najlepsze dotychczasowe zużycie pali-
wa.

Raport z jazdy ECO może być włączony (ON) lub wy-
łączony (OFF). Patrz punkt “[ECO Drive Report] ( jeśli
na wyposażeniu)” w rozdziale “2. Wskaźniki i prze-
łączniki”.

OSTRZEŻENIE

• Nie parkuj pojazdu nad materiałami palnymi,
takimi jak sucha trawa, papier czy szmaty. Mo-
gą one się zapalić i spowodować pożar.

• Bezpieczna procedura parkowania wymaga
włączenia hamulca postojowego oraz usta-
wienia dźwigni skrzyni biegów w pozycji P
(parkowanie) w modelach z automatyczną
skrzynią biegów (AT), lub na odpowiednim bie-
gu w modelach z manualną skrzynią biegów
(MT). Jeśli powyższe wymogi nie zostaną speł-
nione, pojazd może się niespodziewanie po-
ruszyć lub zacząć się toczyć, doprowadzając
do wypadku.

• Po zaparkowaniu pojazdu pamiętaj, aby prze-
sunąć dźwignię skrzyni biegów na pozycję P
(parkowanie). Dźwigni skrzyni biegów nie
można przesunąć z pozycji “P” (parkowanie)
na inny bieg bez wciśnięcia pedału hamulca
nożnego (model z automatyczną skrzynią
biegów (AT)).

• Nigdy nie zostawiaj włączonego silnika w po-
jeździe pozostawionym bez nadzoru.

• Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub śmierci po-
przez niezamierzone użycie pojazdu i/lub je-
go systemów, nie zostawiaj dzieci, osób, które
wymagają pomocy innych, ani zwierząt bez
opieki w samochodzie. Dodatkowo tempera-
tura wewnątrz zamkniętego pojazdu w ciepły
dzień może szybko wzrosnąć do poziomu,
który stwarza znaczne ryzyko obrażeń lub
śmierci u ludzi i zwierząt.

JVS0451XZ
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1. Mocno zaciągnij hamulec postojowy.

2. Model z automatyczną skrzynią biegów (AT):
Przesuń dźwignię skrzyni biegów na pozycję P
(parkowanie).

Model z manualną skrzynią biegów (MT): Przesuń
dźwignię zmiany biegów na pozycję “R” (bieg
wsteczny). Parkując na wzniesieniu przodem do
góry, przesuń dźwignię zmiany biegów w poło-
żenie “1” (bieg pierwszy).

3. Aby zapobiec stoczeniu się pojazdu między po-
ruszające się samochody, obróć koła tak jak po-
kazano na rysunku.

PRZODEM W DÓŁ PRZY KRAWĘŻNIKU ➀
Skręć koła do krawężnika i pozwól, aby koło po
stronie krawężnika delikatnie się o niego oparło.
Zaciągnij hamulec postojowy.

PRZODEM POD GÓRĘ PRZY KRAWĘŻNIKU ➁
Skręć koła w stronę ulicy (przeciwną do krawęż-
nika) i pozwól, aby koło po stronie krawężnika
delikatnie się o niego oparło. Zaciągnij hamulec
postojowy.

PRZODEM W DÓŁ LUB POD GÓRĘ BEZ KRAWĘŻ-
NIKA ➂
Skręć koła w kierunku pobocza tak, aby pojazd
nie stoczył się na środek drogi, jeśli się poruszy.
Zaciągnij hamulec postojowy.

4. Model z pilotem zdalnego sterowania:

Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “OFF”.

Model bez pilota zdalnego sterowania:

Ustaw włącznik zapłonu w pozycji “LOCK” i wyj-
mij kluczyk.

SSD0488Z

Model z kierownicą po lewej stronie (LHD)

SSD0489Z

Model z kierownicą po prawej stronie (RHD)
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System czujników parkowania (sonarów) generuje
sygnał dźwiękowy ostrzegający kierowcę przed
przeszkodami znajdującymi się w pobliżu zderzaka.

Gdy włączona jest opcja “Display”, na ekranie infor-
macji o pojeździe automatycznie pojawia się widok
czujników parkowania.

OSTRZEŻENIE

• System czujników parkowania (sonarów) słu-
ży zwiększeniu wygody kierowcy, jednak nie
zwalnia go z obowiązku prawidłowego parko-
wania. Kierowca jest zawsze odpowiedzialny
za bezpieczeństwo podczas parkowania oraz
wykonywania innych manewrów. Zawsze
obejrzyj się i sprawdź, czy możesz bezpiecz-
nie cofnąć.

• Zapoznaj się z ograniczeniami systemu czuj-
ników parkowania (sonarów) opisanymi w
tym rozdziale. Kolory wskaźnika czujnika na-
rożnego i linie odległości wyświetlane w try-
bie widoku z tyłu wskazują różne odległości
od obiektu. Złe warunki atmosferyczne oraz

źródła fal ultradźwiękowych, takie jak auto-
matyczne myjnie samochodowe, pneuma-
tyczne układy hamulcowe stosowane w po-
jazdach ciężarowych czy młoty pneumatycz-
ne, mogą powodować zakłócenia w działaniu
systemu czujników, w tym między innymi ge-
nerowanie fałszywych alarmów i obniżenie je-
go wydajności.

• Funkcja ta przeznaczona jest do pomocy kie-
rowcy w wykrywaniu dużych nieruchomych
obiektów i do zapobiegania uszkodzeniu po-
jazdu. System nie został zaprojektowany do
zapobiegania uderzeniom w małe lub poru-
szające się obiekty. Zawsze cofaj powoli.

• System nie umożliwia zauważenia niewielkich
przedmiotów poniżej linii zderzaka ani takich,
które znajdują się blisko zderzaka lub na zie-
mi.

• System może nie wykrywać następujących
obiektów:

– Obiektów mechatych, np. śniegu, tkanin,
bawełny, wełny szklanej itp.

– Cienkich obiektów, takie jak lina, drut, łań-
cuch itp.

– Obiektów o trójkątnym kształcie.

• Jeśli listwa zderzaka ulegnie uszkodzeniu, w
którym zostanie trwale zniekształcona lub
wygięta, zasięg czujnika może się zmienić, po-
wodując fałszywe alarmy lub nieprawidłowe
pomiary odległości do przeszkód.

OSTROŻNIE

• Unikaj nadmiernego hałasu w kabinie, aby za-
wsze wyraźnie słyszeć ostrzeżenia dźwięko-
we.

• Regularnie usuwaj z czujników (znajdujących
się na zderzaku) śnieg, lód i nagromadzony
kurz. Nie czyść czujników za pomocą ostrych
przedmiotów. Jeżeli czujniki są przesłonięte,
dokładność ich działania maleje.

System informuje za pomocą sygnalizacji wizualnej
i dźwiękowej o przeszkodach znajdujących się z ty-
łu pojazdu, gdy dźwignia skrzyni biegów jest usta-
wiona w położeniu R (bieg wsteczny).

System wyłącza się przy prędkości powyżej 10 km/
godz. (6 MPH). System włącza się ponownie, gdy
prędkość spadnie poniżej tego poziomu.

Przerywany sygnał dźwiękowy ustanie po 3 sekun-
dach, jeśli przeszkoda zostanie wykryta jedynie
przez czujnik narożny, a odległość nie ulegnie zmia-
nie. Sygnał dźwiękowy ustanie, gdy przeszkoda od-
dali się od pojazdu.

JVS0532XZ

SYSTEM CZUJNIKÓW PARKOWANIA (SONARÓW) ( jeśli na
wyposażeniu)
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Gdy narożnik pojazdu zbliży się do obiektu, na wy-
świetlaczu pojawi się wskaźnik czujnika narożnego
➀.

Gdy środek pojazdu zbliży się do obiektu, na wy-
świetlaczu pojawi się wskaźnik czujnika środkowe-
go ➁.

Po wykryciu obiektu pojawia się wskaźnik (zielony) i
emitowany jest przerywany sygnał dźwiękowy. Gdy
pojazd zbliża się do obiektu, wskaźnik zmienia kolor
na żółty. Gdy pojazd znajdzie się bardzo blisko
obiektu, wskaźnik zmienia kolor na czerwony a
dźwięk emitowany jest w sposób ciągły.

WYŁĄCZNIK (OFF) SYSTEMU
CZUJNIKÓW PARKOWANIA
(SONARÓW)

Wyłącznik systemu czujników parkowania (sonaru)
znajdujący się na tablicy rozdzielczej umożliwia kie-
rowcy włączanie i wyłączanie systemu czujników
parkowania. Aby włączyć lub wyłączyć system czuj-
ników parkowania (sonaru), włącznik zapłonu musi
znajdować się w pozycji ON (włączony).

Gdy system zostanie włączony, zaświeci się lampka
kontrolna na przełączniku.

Jeśli lampka kontrolna miga, gdy system czujników
parkowania (sonarów) nie jest wyłączony, może to
wskazywać na jego usterkę.

System czujników parkowania (sonarów) włączy się
automatycznie w poniższych warunkach:

• Po przestawieniu włącznika zapłonu z pozycji
OFF na ON.

• Gdy dźwignia skrzyni biegów zostanie przesu-
nięta w położenie R (bieg wsteczny).

• Gdy prędkość pojazdu osiągnie co najmniej 10
km/godz. (6 MPH), a następnie obniży się.

Funkcję automatycznego włączania można włą-
czyć lub wyłączyć przy pomocy przycisku [Sensor]
w menu [Parking Aids]. Patrz punkt “Ekran informa-
cji o pojeździe” w rozdziale “2. Wskaźniki i przełącz-
niki”.

USTAWIENIA SYSTEMU CZUJNIKÓW
PARKOWANIA (SONARU)
Poniższe ustawienia systemu czujników parkowa-
nia (sonaru) można zmieniać za pomocą przełącz-
ników na kierownicy. Więcej informacji znajdziesz w
punkcie “Ekran informacji o pojeździe” w rozdziale
“2. Wskaźniki i przełączniki”.

[Sensor]
Umożliwia włączanie i wyłączanie systemu czujni-
ków parkowania.

WŁ. (domyślnie) - WYŁ.

[Volume]
Umożliwia regulację głośności sygnału dźwiękowe-
go.

[High] (Wysoka) - [Med.] (Średnia - domyślnie) - [Low]
(Niska)

[Range]
Umożliwia regulację zasięgu działania czujników.

[Far] (Duży) - [Mid] (Średni - domyślnie) - [Near] (Ma-
ły)

JVS0539XZ
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Twój nowy pojazd przeznaczony jest głównie do
przewożenia osób i bagażu.

Holowanie przyczepy spowoduje dodatkowe obcią-
żenie silnika, układu napędowego, kierowniczego,
hamulcowego i innych elementów pojazdu. Holo-
wanie przyczepy zwiększy także wpływ innych ele-
mentów, takich jak kołysanie pojazdu wywołane
bocznym wiatrem, nierówną nawierzchnią drogi
czy przejeżdżającymi ciężarówkami.

Dostosuj prędkość i styl prowadzenia pojazdu do
panujących warunków. Przed rozpoczęciem holo-
wania przyczepy skontaktuj się z autoryzowanym
dealerem lub profesjonalną stacją obsługi w celu
uzyskania informacji na temat prawidłowego korzy-
stania z wyposażenia służącego do holowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
OBSŁUGI
• Unikaj holowania przyczepy podczas okresu do-

cierania silnika.

• Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że
oświetlenie przyczepy działa prawidłowo.

• Przestrzegaj ograniczeń prędkości dotyczących
pojazdów holujących przyczepy.

• Unikaj gwałtownego ruszania, przyspieszania i
hamowania.

• Unikaj gwałtownych zakrętów i zmian pasa ru-
chu.

• Prowadź pojazd z ograniczoną prędkością.

• Przestrzegaj zaleceń zawartych w instrukcji do-
starczonej przez producenta przyczepy.

• W pojeździe i przyczepie stosuj odpowiednie za-
czepy (zaczep przyczepy, łańcuch zabezpiecza-

jący, bagażnik dachowy itp.). Zaczepy te dostęp-
ne są u autoryzowanego dealera oraz w profe-
sjonalnych stacjach obsługi. Tam też uzyskasz
więcej informacji na temat holowania przycze-
py.

• Nigdy nie dopuszczaj do sytuacji, w której ciężar
całkowity przyczepy (masa przyczepy plus ma-
sa ładunku) przekracza maksymalny ciężar
ustalony dla pojazdu oraz zaczepu. W celu uzy-
skania dodatkowych informacji skontaktuj się z
autoryzowanym dealerem lub profesjonalną
stacją obsługi.

• Przyczepę należy załadować w taki sposób, że-
by najcięższe ładunki umieszczone były nad
osią. Nie przekraczaj maksymalnej nośności za-
czepu przyczepy.

• Przeprowadzaj czynności konserwacyjne pojaz-
du częściej, niż zalecono w dostarczonej osobno
Książeczce gwarancyjnej.

• Podczas holowania przyczepy pojazd zużywa
więcej paliwa, z powodu zwiększonego oporu i
zapotrzebowania na moc.

Podczas holowania przyczepy spoglądaj na
wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik,
aby nie dopuścić do jego przegrzania.

CIŚNIENIE POWIETRZA W OPONACH
Podczas holowania przyczepy, napompuj opony
pojazdu do maksymalnego zalecanego ciśnienia
opony ZIMNEJ, wskazanego na tabliczce z informa-
cjami o oponie (wartość dla pełnego obciążenia).

Nie holuj przyczepy, gdy w pojeździe założone jest
dojazdowe lub niepełnowymiarowe koło zapasowe.

ŁAŃCUCHY
Pomiędzy pojazdem a przyczepą stosuj odpowied-
ni łańcuch. Łańcuch powinien być skrzyżowany i za-
montowany na zaczepie, a nie na zderzaku lub osi
pojazdu. Upewnij się, że łańcuch pozostawia luz wy-
starczający do pokonywania zakrętów.

HAMULCE PRZYCZEPY
Upewnij się, że przyczepa wyposażona jest w odpo-
wiednie hamulce, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. Upewnij się także, że wszystkie inne elemen-
ty wyposażenia przyczepy spełniają obowiązujące
wymogi.

Podczas parkowania zawsze blokuj koła zarówno
pojazdu, jak i przyczepy. Stosuj hamulec ręczny
przyczepy, jeśli jest w niego wyposażona. Nie zaleca
się parkowania na stromych pochyłościach.

Jeśli nieuniknione jest parkowanie na stromej po-
chyłości, umieść dźwignię skrzyni biegów w pozycji
P (parkowanie) (modele z automatyczną skrzynią
biegów) lub w odpowiednim położeniu (modele z
ręczną skrzynią biegów) oraz obróć przednie koła w
stronę krawężnika.

WYKRYWANIE PRZYCZEPY ( jeśli na
wyposażeniu)
Po włączeniu kierunkowskazu podczas holowania
przyczepy za pomocą oryginalnego zestawu elek-
trycznego dyszla RENAULT, system elektryczny po-
jazdu wykryje dodatkowe obciążenie elektryczne
oświetlenia przyczepy. Dźwięk sygnalizatora kie-
runkowskazu zmieni się.

HOLOWANIE PRZYCZEPY
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Jeśli pozostawiasz pojazd bez nadzoru:

• Zawsze zabieraj ze sobą klucz - nawet jeśli po-
zostawiasz pojazd we własnym garażu.

• Całkowicie zamykaj wszystkie okna i zamki
drzwi.

• Parkuj pojazd w miejscach, w których jest wi-
doczny. W nocy parkuj w miejscach dobrze
oświetlonych.

• Jeśli pojazd jest wyposażony w system bezpie-
czeństwa, używaj go, nawet jeśli opuszczasz po-
jazd na krótki okres czasu.

• Nie zostawiaj w pojeździe dzieci lub zwierząt bez
nadzoru.

• Nigdy nie zostawiaj w pojeździe wartościowych
przedmiotów. Zabieraj je zawsze ze sobą.

• Nigdy nie zostawiaj dokumentów pojazdu w sa-
mochodzie.

• Nigdy nie zostawiaj żadnych przedmiotów na
bagażniku dachowym ani relingach. Jeśli to
możliwe, zdejmij je z bagażnika i zamknij w po-
jeździe.

• Nigdy nie zostawiaj zapasowego kluczyka w po-
jeździe.

OSTRZEŻENIE

Jeśli silnik nie pracuje lub zostanie wyłączony
podczas jazdy, wspomaganie układu kierowni-
czego przestanie działać. Kręcenie kierownicą
będzie znacznie trudniejsze.

Wspomaganie układu kierowniczego wykorzystuje
napędzaną przez silnik pompę hydrauliczną, w celu
ułatwienia kierowania pojazdem.

Jeśli silnik przestanie pracować, lub jeśli zerwie się
pasek napędowy, nie stracisz kontroli nad pojaz-
dem. Kręcenie kierownicą będzie jednak wymagało
znacznie większej siły, zwłaszcza podczas pokony-
wania ostrych zakrętów lub przy niskich prędkoś-
ciach.

Układ hamulcowy składa się z dwóch obwodów hy-
draulicznych. W przypadku usterki jednego z obwo-
dów, posiadasz możliwość zahamowania dwóch
kół.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
HAMULCÓW
Hamulce wspomagane podciśnieniowo
System wspomagania hamulców wykorzystuje
podciśnienie wytwarzane w silniku. Jeżeli silnik wy-
łączy się, możesz zatrzymać pojazd naciskając pe-
dał hamulca nożnego. Jednak do zatrzymania po-
jazdu wymagana będzie większa siła nacisku na
pedał hamulca nożnego. Droga hamowania będzie
dłuższa.

Jeśli silnik nie pracuje lub zostanie wyłączony pod-
czas jazdy, system wspomagania hamulców nie bę-
dzie działać. Hamowanie będzie utrudnione.

OSTRZEŻENIE

Nie pozwól na toczenie się pojazdu przy wyłączo-
nym silniku.

Używanie hamulców
Unikaj opierania stopy na pedale hamulca nożnego
podczas jazdy. Powoduje to przegrzewanie się ha-
mulców, szybsze zużycie okładzin szczęk/klocków i
zwiększenie zużycia paliwa.

W celu ograniczenia zużycia hamulców i zapobieg-
nięcia ich przegrzaniu się, przed zjazdem z wznie-
sienia lub długiej pochyłości zmniejsz prędkość i
zredukuj bieg. Przegrzanie się hamulców może
zmniejszyć ich skuteczność i doprowadzić do utra-
ty kontroli nad pojazdem.

BEZPIECZEŃSTWO POJAZDU WSPOMAGANIE UKŁADU
KIEROWNICZEGO

UKŁAD HAMULCOWY
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Zachowaj szczególną ostrożność podczas hamo-
wania, przyspieszania lub redukcji biegu na śliskiej
nawierzchni. Gwałtowne hamowanie lub przyspie-
szanie może spowodować poślizg kół i doprowa-
dzić do wypadku.

Mokre hamulce
Podczas mycia pojazdu lub jazdy przez wodę może
dojść do zamoczenia hamulców. Może to spowo-
dować wydłużenie drogi hamowania i ściąganie po-
jazdu na jedną stronę podczas hamowania.

Aby wysuszyć hamulce, prowadząc pojazd z bez-
pieczną prędkością delikatnie naciskaj pedał
hamulca nożnego w celu ich rozgrzania. Kontynuuj
powyższą czynność, dopóki hamulce nie powrócą
do normalnego stanu. Dopóki hamulce nie będą w
pełni sprawne, unikaj jazdy z dużą prędkością.

Regulacja hamulca postojowego
Jeżeli wystąpi zmniejszenie skuteczności działania
hamulca postojowego lub jeśli wymieniono szczęki
i/lub bębny/tarcze hamulca, zawsze wyreguluj
szczęki hamulca postojowego, aby zapewnić opty-
malne działanie hamulca.

Procedura regulacji jest opisana w instrukcji serwi-
sowej i może być wykonana przez autoryzowane-
go dealera lub profesjonalną stację obsługi.

UKŁAD ZAPOBIEGAJĄCY
BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ (ABS)

OSTRZEŻENIE

Układ zapobiegający blokowaniu się kół (ABS) jest
zaawansowanym technicznie urządzeniem, jed-
nak nie jest w stanie zapobiec wypadkom spo-

wodowanym prowadzeniem pojazdu w sposób
nierozważny lub niebezpieczny. Układ pomaga
zachować kontrolę nad pojazdem podczas ha-
mowania na śliskich nawierzchniach. Pamiętaj,
że droga hamowania na śliskich nawierzchniach
jest dłuższa niż w normalnych warunkach, nawet
przy włączonym układzie ABS. Droga hamowa-
nia może być dłuższa na nierównych drogach po-
krytych żwirem lub śniegiem albo podczas jazdy
z założonymi łańcuchami śniegowymi. Zawsze
zachowuj bezpieczną odległość od pojazdu jadą-
cego przed tobą. Odpowiedzialność za bezpie-
czeństwo spoczywa na kierowcy.

Typ i stan opon także mogą mieć wpływ na sku-
teczność hamowania.

• Zmieniając opony, załóż opony o zalecanym
rozmiarze na wszystkich czterech kołach.

• Zakładając oponę zapasową, upewnij się, że
jej rozmiar i typ odpowiadają danym podanym
na naklejce z informacjami o oponach. (Patrz
punkt “Identyfikacja pojazdu” w rozdziale
“9. Informacje techniczne”)

• Więcej informacji znajdziesz w rozdziale “Opo-
ny i koła” w rozdziale “9. Informacje technicz-
ne”.

Układ zapobiegający blokowaniu się kół (ABS) kon-
troluje działanie hamulców tak, aby nie dopuścić do
zablokowania się kół podczas gwałtownego hamo-
wania lub hamowania na śliskiej nawierzchni. Na
podstawie informacji o prędkości obrotowej kół
układ reguluje ciśnienie płynu hamulcowego dla po-
szczególnych kół, zapobiegając ich blokowaniu się i
poślizgowi. Zapobiegając blokowaniu się kół układ
pomaga kierowcy w utrzymaniu kontroli nad pojaz-

dem i zmniejszeniu ryzyka wypadnięcia z trasy czy
obrócenia się pojazdu na śliskich nawierzchniach.

Używanie systemu
Wciśnij i przytrzymaj pedał hamulca. Wciśnij pedał
hamulca w sposób zdecydowany i jednostajny - nie
pompuj pedału. Układ ABS włączy się, aby zapobiec
zablokowaniu się kół. Kieruj pojazdem unikając
przeszkód na drodze.

OSTRZEŻENIE

Nie pompuj pedału hamulca. W przeciwnym razie
droga hamowania wydłuży się.

Funkcja diagnostyczna
Układ ABS wyposażony jest w elektroniczne czuj-
niki, elektryczne pompy, elektromagnetyczne
zawory hydrauliczne i komputer. Komputer układu
ABS posiada funkcję diagnostyczną, sprawdzającą
poprawne działanie układu po każdym uruchomie-
niu silnika i podczas powolnej jazdy w przód lub w
tył. Podczas tego testu możesz usłyszeć odgłosy
“stukania” i/lub poczuć pulsowanie pedału hamul-
ca. Jest to normalne i nie stanowi oznaki usterki.
Jeśli komputer wykryje usterkę, wyłączy układ ABS,
a na tablicy rozdzielczej zaświeci się lampka ostrze-
gawcza układu. W takiej sytuacji układ hamulcowy
działa normalnie, lecz bez funkcji zapobiegania blo-
kowaniu się kół. Jeśli lampka ostrzegawcza układu
ABS zaświeci się w trakcie testu autodiagnostycz-
nego układu lub podczas jazdy, oddaj pojazd do
kontroli do autoryzowanego dealera lub profesjo-
nalnej stacji obsługi.
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Normalne działanie
Układ ABS działa przy prędkościach powyżej 5-10
km/h (3-6 MPH). Prędkość ta zmienia się w zależno-
ści od warunków drogowych.

Jeśli układ ABS wykryje, że jedno lub kilka kół wkrót-
ce się zablokuje, siłownik zacznie zwiększać i
zmniejszać ciśnienie hydrauliczne w bardzo krót-
kich odstępach czasu. Proces ten przypomina bar-
dzo szybkie pompowanie pedału hamulca. Podczas
działania siłownika możesz wyczuć pulsowanie pe-
dału hamulca, drgania i usłyszeć hałas dochodzący
spod pokrywy przedziału silnika. Jest to normalne i
oznacza, że układ ABS funkcjonuje poprawnie. Pul-
sowanie pedału może jednak oznaczać, że warunki
na drodze nie są bezpieczne i wymagana jest
wzmożona ostrożność podczas jazdy.

Gdy system blokady mechanizmu różnicowego ( je-
śli na wyposażeniu) zostanie uruchomiony, zapala
się lampka ostrzegawcza systemu ABS. Oznacza to,
że system zapobiegający blokowaniu się kół nie
działa całkowicie prawidłowo. (Patrz: “Blokada tyl-
nego mechanizmu różnicowego (gdzie
zamontowano)” we wcześniejszej części rozdziałuw
celu uzyskania informacji na temat działania blo-
kady tylnego mechanizmu różnicowego).

OSTRZEŻENIE

• Bez względu na warunki, jedź ostrożnie. Za-
chowaj szczególną ostrożność podczas przy-
spieszania i zwalniania. Zbyt gwałtowne przy-
spieszanie lub zwalnianie spowoduje jeszcze
większe zmniejszenie przyczepności kół na-
pędzających pojazd.

• Podczas jazdy przy niskich temperaturach
otoczenia, bądź przygotowany na wydłużenie
się drogi hamowania. W takich sytuacjach na-
leży zacząć hamować wcześniej, niż podczas
jazdy po suchych nawierzchniach.

• Podczas jazdy po śliskich drogach utrzymuj
większą odległość od pojazdu, jadącego przed
Tobą.

• Nawierzchnie pokryte mokrym lodem (0°C,
32°F i zamarzający deszcz), bardzo zimnym
śniegiem lub lodem mogą być śliskie, a pro-
wadzenie pojazdu po takiej nawierzchni jest
bardzo trudne. W takich warunkach koła po-
jazdu będą miały znacznie mniejszą przy-
czepność. Staraj się unikać jazdy po mokrym
lodzie do czasu posypania drogi solą lub pia-
skiem przez służby drogowe.

• Uważaj na śliskie miejsca (nagi lód). Mogą one
pojawiać się na suchych drogach, w zacienio-
nych miejscach. Jeśli z przodu widać plamę lo-
du, zahamuj przed dojechaniem do niej. Kiedy
pojazd znajduje się na oblodzonym fragmen-
cie drogi, staraj się nie hamować i unikaj wy-
konywania gwałtownych ruchów kierownicą.

• Nie używaj tempomatu na śliskich drogach.

• Śnieg może zatrzymać niebezpieczne spaliny
pod Twoim pojazdem. Utrzymuj śnieg z dala
od rury wydechowej i pojazdu.

BATERIA
Jeśli przy wyjątkowo niskich temperaturach aku-
mulator nie jest w pełni naładowany, znajdujący się
w nim elektrolit może zamarznąć, powodując
uszkodzenie akumulatora. W celu zachowania naj-
wyższej wydajności, należy regularnie sprawdzać
stan akumulatora. Więcej informacji znajdziesz w
punkcie “Bateria” w rozdziale “8. Przeglądy i czynno-
ści wykonywane samodzielnie” w niniejszej instruk-
cji.

CIECZ CHŁODZĄCA SILNIK
Jeśli chcesz pozostawić pojazd na zewnątrz bez za-
stosowania środka zapobiegającego zamarzaniu,
spuść płyn z systemu chłodzenia, łącznie z blokiem
silnika. Przed ponownym użyciem pojazdu napełnij
układ chłodzenia. Więcej informacji znajdziesz w
punkcie “Układ chłodzenia silnika” w rozdziale
“8. Przeglądy i czynności wykonywane samodziel-
nie” w niniejszej instrukcji.

WYPOSAŻENIE OPON
1. Jeśli masz założone opony zimowe na przednich/

tylnych kołach, muszą one być tego samego roz-
miaru, dopuszczalnego obciążenia, konstrukcji i
typu (diagonalne, diagonalne-opasane, radialne)
jak opony na tylnych/przednich kołach.

2. Jeśli pojazd będzie użytkowany w bardzo trud-
nych warunkach zimowych, opony zimowe po-
winny być zamontowane na wszystkich czterech
kołach.

JAZDA PRZY NISKICH TEMPERA-
TURACH OTOCZENIA
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3. W celu osiągnięcia lepszej przyczepności na ob-
lodzonych drogach możesz użyć opon z kolcami.
Ich użycie jest jednak zabronione w niektórych
państwach i jednostkach administracyjnych.
Przed założeniem opon z kolcami sprawdź obo-
wiązujące przepisy.

Przyczepność opon z kolcami na mokrych i su-
chych nawierzchniach może być gorsza, niż
opon pozbawionych kolców.

4. Ewentualnie, możesz użyć łańcuchów śnieżnych.
Upewnij się, czy mają one właściwe wymiary dla
kół Twojego pojazdu i, czy są zamontowane
zgodnie z instrukcjami producenta. W celu za-
pewnienia prawidłowego przylegania łańcu-
chów użyj napinaczy, jeśli zaleca je producent
łańcuchów. Luźne końce łańcuchów należy za-
bezpieczyć lub usunąć w celu zapobieżenia
uszkodzeniom błotników lub podwozia. Ponad-
to, ogranicz prędkość. Prowadzenie pojazdu przy
zbyt dużej prędkości może doprowadzić do jego
uszkodzenia i/lub mieć negatywny wpływ na je-
go sterowność i zachowanie się.

SPECJALNE WYPOSAŻENIE ZIMOWE
W zimie zaleca się wożenie w pojeździe następują-
cego wyposażenia:

• Skrobaczka i szczotka o sztywnym włosiu, przy-
datne przy usuwaniu lodu i śniegu z szyb.

• Płaska i mocna płyta, którą można podłożyć pod
podnośnik w celu zapewnienia mu twardego
oparcia.

• Łopata śnieżna w celu odkopania pojazdu z głę-
bokiego śniegu.

HAMULEC POSTOJOWY
Parkując na dworze przy temperaturze poniżej 0°C
(32°F), nie włączaj hamulca postojowego, aby zapo-
biec jego przymarznięciu. Aby zaparkować bez-
piecznie:

• Umieść dźwignię skrzyni biegów w pozycji P
(parkowanie) (modele z automatyczną skrzynią
biegów (AT)).

• Ustaw dźwignię zmiany biegów w pozycji 1 (bieg
pierwszy) lub R (bieg wsteczny) (modele z ma-
nualną skrzynią biegów).

• Dobrze zablokuj koła.

OCHRONA PRZED KOROZJĄ
Substancje używane do odmrażania dróg mają sil-
ne właściwości korozyjne i przyspieszają rdzewie-
nie i niszczenie elementów podwozia, takich jak
układ wydechowy, przewody paliwowe i hamulco-
we, linki hamulcowe, płyta podłogowa i zderzaki.

W zimie podwozie należy okresowo myć. Aby uzy-
skać więcej informacji, patrz: “Czyszczenie z
zewnątrz” w rozdziale “7. Wygląd i pielęgnacja” w
niniejszym przewodniku.

Więcej informacji na temat ochrony przed rdzą i ko-
rozją, która może być konieczna w pewnych obsza-
rach, uzyskasz u autoryzowanego dealera lub w
profesjonalnej stacji obsługi.
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Przełącznik świateł awaryjnych działa bez względu
na pozycję włącznika zapłonu, z wyjątkiem sytuacji
rozładowania akumulatora.

Światła awaryjne służą do ostrzegania innych kie-
rowców, gdy musisz zatrzymać się lub zaparkować
w sytuacjach awaryjnych.

Po naciśnięciu przełącznika świateł awaryjnych mi-
gają wszystkie kierunkowskazy. Aby wyłączyć
światła awaryjne, naciśnij ponownie przełącznik
świateł awaryjnych.

Jeżeli przebijesz oponę, postępuj zgodnie z instruk-
cjami zamieszczonymi w niniejszym rozdziale.

ZATRZYMANIE POJAZDU

OSTRZEŻENIE

• Dobrze zaciągnij hamulec postojowy.

• Pamiętaj, aby przesunąć dźwignię skrzyni bie-
gów do pozycji P (parkowanie) (modele z au-
tomatyczną skrzynią biegów).

• Pamiętaj, aby przesunąć dźwignię zmiany bie-
gów w pozycję R (bieg wsteczny) (modele z
manualną skrzynią biegów).

• Nigdy nie zmieniaj kół, gdy pojazd znajduje się
na wzniesieniu lub na oblodzonej czy śliskiej
nawierzchni. Jest to niebezpieczne.

• Nigdy nie zmieniaj koła, gdy Twój samochód
znajduje się zbyt blisko przejeżdżających sa-
mochodów. Zadzwoń po profesjonalną po-
moc drogową.

1. W sposób bezpieczny usuń pojazd z drogi, z dala
od przejeżdżających samochodów.

2. Włącz światła awaryjne.

3. Zatrzymaj pojazd na równej powierzchni.

4. Włącz hamulec postojowy.

5. Modele z automatyczną skrzynią biegów:

Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji “P”
(parkowanie).

Modele z manualną skrzynią biegów:

Przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie R
(bieg wsteczny).

6. Wyłącz silnik.

7. Otwórz pokrywę przedziału silnika:

• Aby ostrzec inne pojazdy.

• Aby zasygnalizować personelowi profesjonal-
nej pomocy drogowej, że potrzebujesz wspar-
cia.

8. Każ wysiąść z pojazdu wszystkim pasażerom i
oddalić się na bezpieczną odległość od pojazdu i
od ruchu drogowego.

WYMIANA KOŁA Z PRZEBITĄ OPONĄ
(model z kołem zapasowym)
Przygotowanie narzędzi
Modele King Cab:
Modele niewyposażone w fotel składany:

Schowek z narzędziami znajduje się za przednim
siedzeniem.

Aby uzyskać dostęp do podnośnika i pozostałych
narzędzi, należy otworzyć pokrywę schowka.

SIC2574Z

SCE0669Z

WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ
AWARYJNYCH

PRZEBITA OPONA
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Modele wyposażone w fotel składany:

Podnośnik i narzędzia znajdują się pod fotelem skła-
danym.

Modele Double Cab
Schowek z narzędziami znajduje się pod tylnymi
siedzeniami.

1. Unieś tylne siedzenie ➀ i zdejmij pokrywy schow-
ka z narzędziami ➁.

2. Wyjmij podnośnik i potrzebne narzędzia.

JVE0236XZ

JVE0201XZ

JVE0202XZ
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Wyjmowanie koła zapasowego
Znajdź owalny otwór w połowie tylnej klapy ( jeśli na
wyposażeniu) lub pod tablicą rejestracyjną. Umieść
przypominający literę T koniec pręta podnośnika w
otworze i skieruj go w stronę wyciągarki koła zapa-
sowego, znajdującego się bezpośrednio nad kołem
zapasowym.

Umieść przypominający literę T koniec pręta pod-
nośnika w otworze o tym samym kształcie w wycią-
garce koła zapasowego i przekręć go w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara ➂ aby
obniżyć koło zapasowe.

Po opuszczeniu koła ➃ należy sięgnąć pod pojazd,
usunąć łańcuch przytrzymujący i ostrożnie zsunąć
koło.

OSTROŻNIE

Pamiętaj, aby podczas mocowania koła utrzymy-
wać je w pozycji poziomej. Dokręcanie koła w
przechylonej pozycji, tak jak pokazano na ilustra-
cji, może doprowadzić do wystąpienia luzów i od-
czepienia się koła podczas jazdy. Ponownie
opuść koło na podłoże i upewnij się, że płytka za-

SCE0514

SCE0982Z

6-4 W nagłym wypadku



czepowa jest prawidłowo ustawiona. Ponownie
umieść koło na miejscu, tak aby było ustawione
poziomo po podciągnięciu do pozycji przechowy-
wania.

Blokowanie kół

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że zablokowałeś odpowiednie koło,
aby zapobiec ruszeniu pojazdu, mogącemu spo-
wodować obrażenia ciała.

Umieść odpowiednie klocki ➀ z przodu i z tyłu koła
po przekątnej naprzeciwko w stosunku do przebitej
opony jA , aby zapobiec ruchowi pojazdu podczas
użycia podnośnika.

Zdejmowanie koła

OSTRZEŻENIE

• Pamiętaj, aby przeczytać i zastosować się do
instrukcji w tym rozdziale.

• NIE WCHODŹ POD POJAZD OPIERAJĄCY SIĘ NA
SKŁADANYM PODNOŚNIKU.

• Nigdy nie używaj podnośnika, który nie był na
wyposażeniu Twojego pojazdu.

• Podnośnik będący na wyposażeniu Twojego
pojazdu jest przeznaczony do użycia wyłącz-
nie w celu podniesienia pojazdu przy zmianie
przebitej opony.

• Nigdy nie stosuj podnośnika w innym punkcie
pojazdu niż do tego przeznaczone punkty
podnoszenia.

• Nie podnoś pojazdu wyżej, niż to konieczne.

• Nigdy nie umieszczaj klocków na lub pod pod-
nośnikiem.

• Nigdy nie uruchamiaj, ani nie zostawiaj włą-
czonego silnika, podczas gdy pojazd znajduje
się na podnośniku. Pojazd może niespodzie-
wanie ruszyć, powodując wypadek.

• Nigdy nie pozwalaj pasażerom na pozostawa-
nie wewnątrz pojazdu, gdy koło jest nad zie-
mią.

• Przed użyciem podnośnika przeczytaj znaj-
dującą się na nim etykietę ostrzegawczą.

Zdejmowanie kołpaków (jeśli na wyposażeniu):

Zdejmij kołpak ➀ jak pokazano na rysunku.

MCE0001DZ

SCE0139HZ
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Podnoszenie pojazdu:

NCE492

Modele z zawieszeniem piórowym
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➀ Koło przednie

➁ Koło tylne

1. Umieszczaj podnośnik bezpośrednio pod punk-
tami podnoszenia ➀➁, zgodnie z ilustracją.

Podnośnika należy używać na twardym, rów-
nym podłożu.

2. Za pomocą klucza odkręć każdą z nakrętek mo-
cującą koło o jeden lub dwa obroty w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Nie zdejmuj nakrętek dopóki opona nie zosta-
nie uniesiona nad ziemię.

3. Wsuń korbę do podnośnika tak, jak pokazano na
ilustracji.

4. Ostrożnie podnieś pojazd, aż do osiągnięcia od-
powiedniej odległości między kołem a na-
wierzchnią będzie

5. Aby podnieść pojazd, dobrze trzymaj dźwignię i
drążek podnośnika obydwiema rękami i przekrę-
caj dźwignię.

Zdejmowanie koła:
1. Zdejmij nakrętki kół.

2. Zdejmij uszkodzone koło.

OSTROŻNIE

Koło jest ciężkie. Upewnij się, że Twoje stopy znaj-
dują się w bezpiecznej odległości od koła. Jeśli
zajdzie taka potrzeba użyj rękawiczek, aby unik-
nąć zranienia.

NCE491

Modele z zawieszeniem sprężynowym

NCE130Z
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Montaż koła zapasowego

OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie używaj nakrętek innych niż znajdu-
jące się na wyposażeniu Twojego pojazdu.
Użycie nieprawidłowych lub niewystarczająco
dokręconych nakrętek może spowodować
poluzowanie się lub odpadnięcie koła. Może
to doprowadzić do wypadku.

• Nigdy nie nakładaj na śruby dwustronne lub
nakrętki kół oleju lub smaru. Może to spowo-
dować ich poluzowanie się.

1. Usuń błoto lub brud z powierzchni pomiędzy ko-
łem, a piastą.

2. Ostrożnie załóż koło z oponą zapasową i dokręć
nakrętki koła palcami. Sprawdź, czy wszystkie na-
krętki równo przylegają do powierzchni koła.

3. Dobrze dokręć nakrętki koła naprzemiennie i
równomiernie w porządku pokazanym na rysun-
ku (➀ - ➅), więcej niż dwa razy odpowiednim
kluczem.

4. Powoli opuść pojazd tak, aby koło dotknęło zie-
mi.

5. Dobrze dokręć nakrętki koła odpowiednim klu-
czem w porządku pokazanym na rysunku.

6. Opuść pojazd do końca.

Jak najszybciej dokręć nakrętki koła do odpo-
wiedniego momentu obrotowego, używając klu-
cza dynamometrycznego.

Moment obrotowy dokręcenia nakrętek koła:
133 N·m (13,6 kg-m, 98 ft-lb)

Nakrętki koła muszą być zawsze dokręcone
zgodnie ze specyfikacją. Zaleca się dokręcanie
nakrętek koła do wartości wyszczególnionych w
specyfikacji przy każdym smarowaniu.

OSTRZEŻENIE

Ponownie dokręć nakrętki kół po przejechaniu
1.000 km (600 mil) (także w przypadku przebicia
opony, itp).

Chowanie narzędzi oraz koła z
uszkodzoną oponą

OSTRZEŻENIE

Dopilnuj, aby opona, podnośnik i narzędzia zo-
stały odpowiednio schowane po użyciu. Podczas
kolizji lub gwałtownego zatrzymania pojazdu ta-
kie przedmioty mogą zmienić się w niebezpiecz-
ne pociski.

Ostrożnie odłóż uszkodzoną oponę, podnośnik i na-
rzędzia na swoje miejsce, wykonując czynności w
kolejności odwrotnej do podanej powyżej. (Patrz:
“Przygotowanie narzędzi” we wcześniejszej części
rozdziału).

NAPRAWIANIE PRZEBITEJ OPONY
(modele wyposażone w zestaw
naprawczy opony)
Zestaw naprawczy opony jest dostarczany razem z
pojazdem w miejsce koła zapasowego. Tego zesta-
wu należy użyć, aby tymczasowo naprawić drobne
uszkodzenie opony. Po wykonaniu naprawy przy
użyciu zestawu niezwłocznie udaj się do autoryzo-
wanego dealera lub profesjonalnej stacji obsługi w
celu kontroli i naprawy lub wymiany opony.

OSTROŻNIE

• Firma RENAULT zaleca używanie wyłącznie
oryginalnego szczeliwa do opon RENAULT
Emergency Tyre Sealant znajdującego się na
wyposażeniu pojazdu. Inne szczeliwa do opon
mogą uszkodzić uszczelkę trzonka zaworu, co
z kolei może doprowadzić do spadku ciśnie-
nia w oponie.

• Nie używaj zestawu naprawczego do napra-
wy opon w innych pojazdach.

• Nie używaj zestawu naprawczego do opon do
celów innych niż pompowanie i sprawdzanie
ciśnienia w oponach pojazdu.

• Podłączaj zestaw naprawczy opony wyłącznie
do gniazda DC 12 V.

• Chroń zestaw naprawczy opony przed wodą i
kurzem.

• Nie rozmontowuj ani nie modyfikuj zestawu
naprawczego opony.

• Nie wstrząsaj zestawem naprawczym opony.

• Nie używaj zestawu naprawczego w poda-
nych poniżej sytuacjach. Skontaktuj się z au-
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toryzowanym dealerem, profesjonalną stacją
obsługi lub serwisem pomocy drogowej.

– gdy minęła data ważności szczeliwa (na
etykiecie dołączonej do butli)

– jeśli długość nacięcia lub przebicia wynosi
ok. 6 mm (0,25 in) lub więcej

– jeśli bok opony jest uszkodzony

– jeśli prowadzono pojazd przy znacznym
ubytku powietrza w oponie

– jeśli opona jest całkowicie przemieszczo-
na do wewnątrz lub na zewnątrz obręczy

– jeśli obręcz koła jest uszkodzona

– jeśli dwie lub więcej opon jest przebitych

Wyjmowanie awaryjnego zestawu
naprawczego opony
Wyjmij zestaw naprawczy opony z miejsca przecho-
wywania pod lewym tylnym fotelem. Zestaw wulka-
nizacyjny składa się z następujących elementów:

➀ Pojemnik ze szczeliwem

➁ Sprężarka powietrza

➂ Naklejka z ograniczeniem prędkości

UWAGA

W przypadku modeli z awaryjnym zestawem na-
prawczym do opon standardowe wyposażenie
nie obejmuje koła zapasowego, skrzynki z narzę-
dziami, podnośnika oraz drążka. Elementy te sta-
nowią wyposażenie opcjonalne. W celu zakupu
tych elementów skontaktuj się z autoryzowanym
dealerem lub profesjonalną stacją obsługi. Patrz
punkt “Wymiana koła z przebitą oponą (model z
kołem zapasowym) ” we wcześniejszej części roz-
działuopisany został sposób użycia narzędzi do
podnoszenia oraz wymiana koła.

Przed użyciem awaryjnego zestawu
wulkanizacyjnego
• Jeśli jakiekolwiek ciało obce (np. śrubka lub

gwóźdź) znajduje się w oponie, nie wyjmuj go.

• Sprawdź datę ważności szczeliwa (na etykiecie
dołączonej do butli). Nigdy nie używaj przeter-
minowanego szczeliwa.

Naprawa opony

OSTRZEŻENIE

Podczas używania zestawu naprawczego do
opon przestrzegaj poniższych środków ostroż-
ności.

• Połknięcie szczeliwa jest niebezpieczne. Na-
tychmiast wypij możliwie największą ilość
wody i niezwłocznie skorzystaj z pomocy me-
dycznej.

• W przypadku zetknięcia się szczeliwa ze skórą
lub oczami, przemyj podrażnione miejsca du-

żą ilością wody. Jeśli podrażnienie nie ustąpi,
niezwłocznie skorzystaj z pomocy medycznej.

• Chroń szczeliwo naprawcze przed dziećmi.

• Szczeliwo do naprawy awaryjnej może spo-
wodować wadliwe działanie czujników ciśnie-
nia w oponach ( jeśli na wyposażeniu) i zapa-
lenie się lampki ostrzegawczej sygnalizującej
niskie ciśnienie w oponach ( jeśli na wyposa-
żeniu). Zleć wymianę czujnika ciśnienia w opo-
nach tak szybko, jak jest to możliwe.

1. Zdejmij naklejkę z ograniczeniem prędkości ze
sprężarki* i umieść ją w miejscu, w którym będzie
widoczna dla kierowcy podczas jazdy.

*: Wygląd sprężarki może różnić się w zależności
od modelu.

OSTROŻNIE

Nie nalepiaj naklejki z ograniczeniem prędkości
na środkowej części kierownicy, prędkościomie-
rzu lub miejscach, gdzie znajdują się lampki
ostrzegawcze.

NCE483

SCE0867Z

W nagłym wypadku 6-9



2. Odłącz wąż ➀ i wtyczkę zasilania ➁ od sprężarki
powietrza. Zdejmij osłonę z uchwytu pojemnika
na sprężarce powietrza.

3. Zdejmij nakrętkę z pojemnika ze szczeliwem.

UWAGA

Nie przebijaj uszczelki pojemnika ze szczeli-
wem. Uszczelka zostaje przebita podczas
wkręcania pojemnika w uchwyt.

4. Wkręć pojemnik w uchwyt sprężarki, obracając
go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.

5. Zdejmij kapturek z zaworu przebitej opony.

6. Zdejmij nasadkę ochronną z węża i mocno wkręć
końcówkę przewodu powietrza jA sprężarki w
zawór opony. Upewnij się, że włącznik sprężarki
powietrza jest ustawiony w pozycji wyłączonej
(0) a zawór bezpieczeństwa jB jest dobrze za-
mknięty, a następnie włóż wtyczkę przewodu
elektrycznego do gniazda zasilania w pojeździe.

UWAGA

Użyj gniazda zasilania znajdującego się w dol-
nej części deski rozdzielczej ➀.

7. Sprawdź zalecane ciśnienie powietrza w oponie
podane na etykiecie przymocowanej do środko-
wego słupka po stronie kierowcy.

8. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC. Ustaw
włącznik sprężarki w pozycji włączonej (–) i jeśli
to możliwe, napompuj oponę do ciśnienia poda-
nego na tabliczce przymocowanej do środkowe-
go słupka po stronie kierowcy lub co najmniej do
ciśnienia 180 kPa (1,8 bara, 26 psi), a w przypadku
opony 205R16 – do ciśnienia 250 kPa (2,5 bara, 36
psi). Wyłącz na krótko sprężarkę powietrza, aby
za pomocą manometru sprawdzić ciśnienie w
oponie.

Jeśli opona jest napompowana do ciśnienia wyż-
szego niż podane w specyfikacji, wyreguluj ciś-
nienie wypuszczając powietrze przez zawór bez-
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pieczeństwa. Prawidłowe ciśnienie w zimnych
oponach jest wyszczególnione na tabliczce przy-
mocowanej do środkowego słupka po stronie
kierowcy.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała
podczas używania zestawu naprawczego do
opon:

• Wkręć dobrze przewód sprężarki w zawór
opony. Niezastosowanie się do powyższe-
go wymogu może skutkować rozpyleniem
szczeliwa w powietrzu, przez co uzyska
kontakt z Twoimi oczami i skórą.

• Nie stawaj bezpośrednio obok uszkodzo-
nej opony podczas pompowania, ponie-
waż istnieje niebezpieczeństwo jej roze-
rwania. W przypadku pojawienia się jakich-
kolwiek pęknięć lub wybrzuszeń
natychmiast wyłącz sprężarkę.

OSTROŻNIE

• Nie używaj sprężarki przez dłużej niż 10 mi-
nut. Jeśli ciśnienie nie wzrośnie do zaleca-
nego poziomu w przeciągu 10 minut, opo-
na może być poważnie uszkodzona i jej na-
prawa nie będzie możliwa przy użyciu tego
zestawu wulkanizacyjnego. Skontaktuj się
z autoryzowanym dealerem lub profesjo-
nalną stacją obsługi.

9. Gdy ciśnienie w oponie osiągnie zalecany po-
ziom, zamknij zawór bezpieczeństwa i wyłącz
sprężarkę. Jeśli opona nie może zostać napom-
powana do określonej wartości ciśnienia, sprę-
żarkę można wyłączyć przy minimum 180 kPa (1,8

bara, 26 psi), a w przypadku opony 205R16 – przy
minimum 250 kPa (2,5 bara, 36 psi). Wyjmij wtycz-
kę z gniazda zasilania i szybko zdejmij wąż z za-
worka opony. Załóż osłonę i kołpak zaworka. Od-
powiednio umieść awaryjny zestaw naprawczy
opony w miejscu jego przechowywania.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała pod-
czas chowania zestawu naprawczego do opon,
pozostaw pojemnik ze szczeliwem wkręcony w
sprężarkę. Niezastosowanie się do powyższego
wymogu może skutkować rozpyleniem szczeli-
wa w powietrzu, przez co może ono dostać się do
Twoich oczu lub na skórę.

10. Niezwłocznie uruchom samochód i jedź nim
przez 10 minut lub przejedź odległość 3–10 km
(2–6 mil) ( jeśli sytuacja na drodze na to pozwala)
z prędkością nieprzekraczającą 80 km/h (50
MPH).

11. Po przejechaniu 10 km (6 mil) lub 10-minutowej
jeździe dobrze wkręć końcówkę przewodu po-
wietrza sprężarki w zawór opony. Za pomocą
manometru sprawdź ciśnienie w oponie.

Tymczasową naprawę można uznać za zakoń-
czoną, jeśli ciśnienie w oponach nie spada.

Przed podjęciem jazdy upewnij się, że ciśnienie
w oponach jest zgodne ze specyfikacją na tab-
liczce.

Jeśli ciśnienie w oponie spadnie poniżej 130 kPa
(19 psi):
Opony nie można naprawić przy użyciu tego ze-
stawu naprawczego. Skontaktuj się z autoryzowa-
nym dealerem lub profesjonalną stacją obsługi.

Jeśli ciśnienie w oponie wynosi 130 kPa (19 psi)
lub więcej, ale mniej niż ciśnienie podane w
specyfikacji:
Ustaw włącznik sprężarki powietrza w położeniu
ON (−) i napompuj oponę do poziomu podanego w
specyfikacji. Następnie powtórz czynności od punk-
tu 8.

Jeśli ciśnienie ponownie się obniży, oznacza to, że
opony nie można naprawić przy użyciu tego ze-
stawu naprawczego. Skontaktuj się z autoryzowa-
nym dealerem lub profesjonalną stacją obsługi.

Jeśli ciśnienie w oponie jest równe ciśnieniu
podanemu w specyfikacji:
Tymczasowa naprawa została zakończona.

Udaj się do autoryzowanego dealera lub profesjo-
nalnej stacji obsługi, aby niezwłocznie naprawić/
wymienić oponę.

Po naprawie opony
Niezwłocznie udaj się do autoryzowanego dealera
lub profesjonalnej stacji obsługi, aby naprawić lub
wymienić oponę oraz w celu nabycia nowego węża
i pojemnika ze szczeliwem.

OSTROŻNIE

• Przed rozpoczęciem jazdy dopompuj oponę
do zalecanego poziomu ciśnienia podanego
na tabliczce pojazdu. Kontroluj ciśnienie w
oponie do czasu jej wymiany.

• Nie prowadź samochodu z prędkością powy-
żej 80 km/h (50 MPH) i jak najszybciej wymień
uszkodzoną oponę (maksymalna odległość,
jaką można przejechać – 200 km (120 mil)). Je-
żeli podczas jazdy wystąpią silne drgania, nie-
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stabilne zachowanie układu kierowniczego
lub hałasy, nie wolno kontynuować jazdy.

• Natychmiast po użyciu szczeliwa naprawcze-
go do opon w drobnej naprawie oddaj pojazd
do autoryzowanego dealera lub wykwalifiko-
wanej stacji obsługi w celu dokonania prze-
glądu oraz naprawy lub wymiany koła. Szcze-
liwo do opon nie jest w stanie trwale uszczel-
nić przebitej opony. Dalsze korzystanie z
pojazdu bez gruntownej naprawy opony mo-
że doprowadzić do wypadku.

• RENAULT zaleca korzystanie wyłącznie z ory-
ginalnego szczeliwa do opon RENAULT Emer-
gency Tyre Sealant będącego na wyposaże-
niu pojazdu. Inne szczeliwa do opon mogą
uszkodzić uszczelkę trzonka zaworu, co z ko-
lei może doprowadzić do spadku ciśnienia w
oponie.

OSTRZEŻENIE

• Uruchamianie silnika przy pomocy kabli roz-
ruchowych w sposób nieprawidłowy może
doprowadzić do eksplozji akumulatora. Eks-
plozja akumulatora może spowodować po-
ważne obrażenia lub śmierć. Może także do-
prowadzić do uszkodzenia pojazdu. Postępuj
dokładnie według zawartych poniżej instruk-
cji.

• W pobliżu akumulatora zawsze znajduje się
wybuchowy gaz - wodór. Nie pozwól, aby w
pobliże akumulatora dostały się iskry lub pło-
mień.

• Podczas pracy z akumulatorem lub w jego po-
bliżu zawsze stosuj odpowiednie okulary
ochronne. Zdejmij też pierścionki, bransoletki
i wszelkie inne elementy biżuterii.

• Podczas uruchamiania silnika przy pomocy
kabli rozruchowych nigdy nie pochylaj się nad
akumulatorem.

• Nie pozwól, aby elektrolit z akumulatora do-
stał się do oczu, na skórę, ubranie lub na lakier
pojazdu. Elektrolit to żrący kwas siarkowy,
mogący powodować poważne oparzenia. Na-
tychmiast spłucz zabrudzone elektrolitem
miejsca dużą ilością wody.

• Utrzymuj akumulator z dala od dzieci.

• Napięcie akumulatora wykorzystywanego
podczas uruchamiania silnika przy pomocy
kabli musi wynosić 12 Voltów. Użycie akumu-
latora o innym napięciu spowoduje uszkodze-
nie Twojego pojazdu.

• Nigdy nie próbuj uruchomić przy pomocy kab-
li pojazdu z zamrożonym akumulatorem. Mo-
że to doprowadzić do eksplozji akumulatora i
spowodować poważne obrażenia.

ROZRUCH ZA POMOCĄ
PRZEWODÓW AWARYJNYCH
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1. Jeśli akumulator zewnętrzny wykorzystywany do
uruchomienia silnika znajduje się w innym pojeź-
dzie jA , ustaw obydwa pojazdy jA i jB tak, aby
obydwa akumulatory znalazły się w niewielkiej
odległości od siebie.

OSTROŻNIE

• Pojazdy nie mogą się stykać.

• Jeśli akumulator pojazdujB wyposażone-
go w system pilota zdalnego sterowania
zostanie rozładowany, kierownica zablo-
kuje się i nie będzie możliwości jej obróce-
nia przy włączniku zapłonu znajdującym
się w położeniu OFF. Przed przełączeniem
włącznika z pozycji OFF i zwolnieniem blo-
kady kierownicy, podłącz do akumulatora
zasilanie przy pomocy kabli rozruchowych.

2. Włącz hamulec postojowy.

3. Modele z automatyczną skrzynią biegów (AT):

Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji “P”
(parkowanie).

Modele z manualną skrzynią biegów (MT):

Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji N
(bieg neutralny).

4. Wyłącz wszystkie niepotrzebne urządzenia elek-
tryczne (reflektory, ogrzewanie, klimatyzację itp.).

5. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji OFF.

6. Zdejmij zakrętki otworów wentylacyjnych z aku-
mulatora ( jeśli na wyposażeniu).

7. Przykryj akumulator mocno wykręconą wilgotną
szmatką, aby ograniczyć ryzyko wybuchu.

8. Podłącz kable rozruchowe we wskazanej kolej-
ności (➀, ➁, ➂, ➃).

OSTROŻNIE

• Zawsze podłączaj plusj+ do plusaj+ , a mi-
nus j- do uziemienia pojazdu - NIGDY do
minusa akumulatoraj- .

• Upewnij się, że kable rozruchowe nie doty-
kają ruchomych elementów w przedziale
silnika.

• Upewnij się, że zaciski kabli rozruchowych
nie stykają się z częściami metalowymi.

9. Uruchom silnik pojazdu pomocniczego jA i od-
czekaj kilka minut.

10. Wciśnij pedał gazu pojazdu pomocniczegojA ,
zwiększając prędkość silnika do około 2000
obr./min.

NCE477
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11. Uruchom silnik Twojego pojazdujB w normalny
sposób.

OSTROŻNIE

Nigdy nie pozwól, aby rozrusznik silnika obra-
cał się dłużej niż 10 sekund. Jeśli silnik nie uru-
chomi się od razu, ustaw włącznik zapłonu w
pozycji “LOCK” i odczekaj co najmniej 10 se-
kund. Następnie spróbuj ponownie.

12. Po uruchomieniu silnika ostrożnie odłącz kable
rozruchowe w kolejności odwrotnej do pokaza-
nej na rysunku (➃, ➂, ➁, ➀).

13. Zdejmij i wyrzuć szmatkę do odpowiedniego po-
jemnika - może ona być zanieczyszczona żrą-
cym kwasem.

14. Załóż zakrętki otworów wentylacyjnych, jeśli by-
ły zdejmowane.

Nie próbuj uruchamiać silnika przez pchanie pojaz-
du.

OSTROŻNIE

• Model z automatyczną skrzynią biegów (AT)
nie może być uruchamiany przez popychanie
pojazdu. Niezastosowanie się do tego ostrze-
żenia może spowodować uszkodzenie skrzy-
ni biegów.

• Modele wyposażone w trójfunkcyjny kataliza-
tor nie mogą być uruchamiane przez popy-
chanie pojazdu. Niezastosowanie się do tego
ostrzeżenia może spowodować uszkodzenie
katalizatora.

• Modele z silnikiem Diesla wyposażone w ka-
talizator utleniający nie mogą być uruchamia-
ne przez popychanie pojazdu. Niezastosowa-
nie się do tego ostrzeżenia może spowodo-
wać uszkodzenie katalizatora.

• Nigdy nie próbuj uruchomić silnika, holując
pojazd. Po uruchomieniu się silnika, samo-
chód może gwałtownie ruszyć do przodu i
uderzyć w pojazd holujący.

OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie kontynuuj jazdy w razie przegrzania
samochodu. Może to doprowadzić do uszko-
dzenia silnika i/lub pożaru pojazdu.

• Nigdy nie otwieraj pokrywy przedziału silnika,
jeśli wydobywa się spod niej para.

• Nigdy nie zdejmuj korka chłodnicy lub zbior-
nika wyrównawczego płynu chłodzącego, gdy
silnik jest gorący. Odkręcenie korka chłodnicy
lub zbiornika wyrównawczego płynu chłodzą-
cego przy rozgrzanym silniku spowoduje wy-
tryśnięcie gorącej wody pod ciśnieniem, mo-
gącej spowodować oparzenia lub poważne
obrażenia.

• Jeśli para lub ciecz chłodząca wydostają się z
silnika, oddal się od pojazdu, aby uniknąć po-
parzenia.

• Wentylator chłodnicy silnika uruchamia się za
każdym razem, gdy temperatura płynu chło-
dzącego przekracza ustalony poziom.

• Zachowaj ostrożność, aby Twoje dłonie, wło-
sy, biżuteria lub ubranie nie weszły w kontakt
lub nie zaczepiły się o wentylator chłodnicy
lub paski napędowe.

Jeśli silnik pojazdu przegrzewa się lub zauważysz
ubytek mocy silnika, dziwne hałasy, itp., wykonaj
opisane poniżej czynności:

1. W sposób bezpieczny usuń pojazd z drogi, z dala
od ruchu innych pojazdów.

2. Włącz światła awaryjne.

3. Włącz hamulec postojowy.

URUCHAMIANIE SILNIKA PRZEZ
PCHANIE POJAZDU

JEŚLI TWÓJ POJAZD SIĘ
PRZEGRZEWA
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4. Modele z automatyczną skrzynią biegów:

Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji “P”
(parkowanie).

Modele z manualną skrzynią biegów:

Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji N
(bieg neutralny).

NIE WYŁĄCZAJ SILNIKA.

5. Otwórz wszystkie okna.

6. Wyłącz klimatyzator. Ustaw maksymalną tempe-
raturę oraz największą prędkość wentylatora.

7. Wyjdź z pojazdu.

8. Przed otwarciem pokrywy przedziału silnika
spójrz i posłuchaj, czy z chłodnicy nie wydobywa
się para lub nie wycieka płyn chłodniczy. Przed
wykonaniem dalszych czynności poczekaj, aż
zniknie para lub płyn chłodniczy.

9. Otwórz pokrywę przedziału silnika.

10. Zobacz, czy działa wentylator chłodnicy.

11. Zobacz, czy nie nastąpił wyciek z chłodnicy lub
jej przewodów. Jeśli wentylator chłodnicy nie
pracuje lub wycieka płyn chłodniczy, wyłącz sil-
nik.

12. Po ostygnięciu silnika włącz go ponownie i
sprawdź poziom płynu chłodniczego w zbior-
niku wyrównawczym. Nie zdejmuj korka chłod-
nicy ani korka zbiornika płynu chłodzącego
silnika.

13. W razie potrzeby, dolej cieczy chłodzącej do
zbiornika wyrównawczego.

Oddaj pojazd do kontroli lub naprawy u autoryzo-
wanego dealera lub w profesjonalnej stacji obsługi.

Podczas holowania pojazdu należy przestrzegać
obowiązujących przepisów. Użycie nieodpowied-
niego wyposażenia holowniczego może spowodo-
wać uszkodzenie pojazdu. Aby zapewnić prawidło-
we holowanie i zapobiec przypadkowemu uszko-
dzeniu pojazdu, firma RENAULT zaleca powierzenie
holowania pojazdu pracownikom firmy zajmującej
się pomocą drogową. Pracownik firmy powinien do-
kładnie zapoznać się z następującymi środkami
ostrożności.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS
HOLOWANIA
• Przed rozpoczęciem holowania upewnij się, że

skrzynia biegów, układ kierowniczy i układ na-
pędowy są w stanie pozwalającym na ich uży-
cie. Jeśli którykolwiek z tych elementów jest
uszkodzony, pojazd może być holowany wyłącz-
nie przy pomocy wózka lub na naczepie lawety.
(Modele z napędem na dwa koła (2WD))

• Firma RENAULT zaleca holowanie pojazdu w taki
sposób, aby koła napędzane nie dotykały ziemi.
(Modele z napędem na dwa koła (2WD))

• Aby holować pojazd wyposażony w automa-
tyczną skrzynię biegów, MUSISZ umieścić odpo-
wiedni wózek pod kołami napędzanymi holowa-
nego pojazdu. Zawsze przestrzegaj zaleceń do-
tyczących użytkowania wózka dostarczonych
przez jego producenta.

• Przed holowaniem zawsze załóż łańcuchy za-
bezpieczające.

• Nigdy nie holuj modelu z napędem na cztery ko-
ła (4WD), jeśli którekolwiek z kół dotyka

nawierzchni, ponieważ może to doprowadzić do
poważnych i drogich w naprawie uszkodzeń
układu napędowego.

HOLOWANIE POJAZDU

W nagłym wypadku 6-15



HOLOWANIE ZALECANE PRZEZ
FIRMĘ RENAULT
Holowanie pojazdów z napędem na
dwa koła (2WD)

Przednie koła na ziemi:

1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON i wyłącz
wszystkie akcesoria.

2. Zabezpiecz kierownicę w pozycji sprostowanych
kół przy pomocy liny lub podobnego przedmio-
tu.

3. Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji N
(bieg neutralny).

4. Zwolnią hamulec postojowy.

5. Przed holowaniem zamocuj łańcuchy.

Tylne koła na ziemi:

Firma RENAULT zaleca holowanie pojazdu za po-
mocą wózka umieszczonego pod tylnymi kołami
lub na naczepie lawety, tak jak pokazano na rysun-
ku.

OSTROŻNIE

Nigdy nie holuj modelu z automatyczną skrzynią
biegów (AT), gdy tylne koła dotykają podłoża. Mo-
że to spowodować poważne i drogie w naprawie
uszkodzenie skrzyni biegów.

Modele z manualną skrzynią biegów (MT):

W przypadku konieczności holowania pojazdu, gdy
tylne koła dotykają podłoża, postępuj według po-
niższego opisu.

OSTROŻNIE

Przestrzegaj podanych poniżej ograniczeń pręd-
kości i odległości.

• Prędkość: poniżej 50 km/h (30 mph)

• Odległość: poniżej 65 km (40 mil)

1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON i wyłącz
wszystkie akcesoria.

2. Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji N
(bieg neutralny).

3. Zwolnią hamulec postojowy.

4. Przy każdym holowaniu zakładaj łańcuchy.

Wszystkie cztery koła na ziemi:

Firma RENAULT zaleca holowanie pojazdu na plat-
formie lawety, tak jak pokazano na rysunku.

OSTROŻNIE

Nigdy nie holuj modelu z automatyczną skrzynią
biegów (AT), gdy jego wszystkie cztery koła doty-
kają podłoża. Może to spowodować poważne i
drogie w naprawie uszkodzenie układu napędo-
wego.

Modele z manualną skrzynią biegów (MT):

W przypadku konieczności holowania pojazdu, gdy
wszystkie cztery koła dotykają podłoża, postępuj
według poniższego opisu:

OSTROŻNIE

• Nigdy nie holuj modelu z manualną skrzynią
biegów (MT) tyłem do kierunku jazdy, gdy
wszystkie cztery koła znajdują się na ziemi.

• Przestrzegaj podanych poniżej ograniczeń
prędkości i odległości.

– Prędkość: poniżej 50 km/h (30 mph)

– Odległość: poniżej 65 km (40 mil)

1. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON i wyłącz
wszystkie akcesoria.

2. Przesuń dźwignię skrzyni biegów do pozycji N
(bieg neutralny).

3. Zwolnią hamulec postojowy.
NCE482
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Holowanie pojazdów z napędem na
cztery koła (4WD)

Firma RENAULT zaleca holowanie pojazdu w taki
sposób, żeby żadne koła nie dotykały podłoża lub
na platformie, tak jak pokazano na ilustracji.

OSTROŻNIE

NIGDY nie holuj pojazdu z napędem na cztery ko-
ła (4WD) z którymkolwiek z kół na ziemi. Może to
spowodować poważne i drogie w naprawie
uszkodzenie układu napędowego.

Uwalnianie unieruchomionego pojazdu

OSTRZEŻENIE

• Podczas wyciągania pojazdu nie pozwalaj ko-
mukolwiek znajdować się w pobliżu liny.

• Nie pozwalaj, aby koła obracały się z dużą
prędkością. Może to doprowadzić do ich eks-
plozji i spowodować poważne obrażenia. Nie-
które elementy pojazdu mogą się także prze-
grzać.

W sytuacji, w której pojazd utknie w piasku, śniegu
lub błocie i wyciągnięcie go jest jedyną możliwością
uwolnienia, skorzystaj z ucha holowniczego.

• Używaj wyłącznie ucha holowniczego. Nigdy nie
zaczepiaj liny do ciągnięcia pojazdu do innych
elementów nadwozia. W przeciwnym razie mo-
że dojść do uszkodzenia nadwozia.

• Korzystaj z ucha holowniczego wyłącznie w celu
uwolnienia zaklinowanego pojazdu. Nigdy nie
holuj pojazdu przy użyciu samego ucha holow-
niczego.

ACE0705

JVE0209XZ

NCE476
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• Podczas wyciągania pojazdu, który utknął, na
ucho holownicze oddziałują olbrzymie siły. Za-
wsze ciągnij linę na wprost, równolegle do głów-
nej osi pojazdu. Nigdy nie ciągnij pojazdu za ucho
holownicze pod kątem.

OSTROŻNIE

Linę należy napinać bardzo powoli, by się nie ze-
rwała.
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W celu zachowania nienagannego wyglądu pojaz-
du, należy o niego odpowiednio zadbać.

Zawsze, kiedy masz taką możliwość, parkuj pojazd
w garażu lub pod zadaszeniem, aby zminimalizo-
wać ryzyko uszkodzeń lakieru.

Jeśli musisz zaparkować pod gołym niebem, wy-
bierz zacienione miejsce lub okryj pojazd plandeką.
Podczas zakładania lub zdejmowania plandeki
zachowaj ostrożność, aby nie zarysować lakieru.

MYCIE
W celu ochrony lakieru, w wymienionych poniżej sy-
tuacjach umyj pojazd tak szybko, jak to możliwe:

• Po deszczu, który może uszkodzić lakier ze
względu na kwasowość.

• Po jeździe drogami przybrzeża, ponieważ wilgoć
morska zawarta w powietrzu może spowodo-
wać rdzewienie.

• Jeśli na lakierze pojawią się zabrudzenia takie
jak sadza, ptasie odchody, sok z drzew, drobiny
metalu lub owady.

• Jeśli na lakierze osadzi się pył lub błoto.

1. Do mycia powierzchni nadwozia używaj mokrej
gąbki i dużej ilości wody.

2. Myj powierzchnię nadwozia delikatnie i dokład-
nie, używając delikatnego mydła, specjalnego
mydła samochodowego lub uniwersalnego pły-
nu do naczyń zmieszanego z czystą, ciepłą (ni-
gdy gorącą) wodą.

OSTROŻNIE

• Podczas mycia pojazdu nie używaj silnie
działających mydeł, chemicznych deter-
gentów, benzyny ani rozpuszczalników.

• Nie myj pojazdu na słońcu oraz gdy po-
wierzchnia nadwozia jest gorąca, ponie-
waż może to powodować powstawanie na
lakierze plamek po wodzie.

• Unikaj używania tkanin szorstkich lub o
gęsto zbitych włóknach, takich jak rękawi-
ce do mycia. Zachowaj ostrożność, aby nie
zarysować i nie uszkodzić lakieru podczas
usuwania zabrudzeń przylegających do
karoserii.

• Przed korzystaniem z automatycznej myj-
ni samochodowej zablokuj wszystkie
drzwi. Zapobiegnie to otwarciu i ewentual-
nemu uszkodzeniu pokrywy wlotu paliwa.

3. Dokładnie spłucz pojazd dużą ilością czystej wo-
dy.

4. Użyj zwilżonej szmatki z giemzy, aby osuszyć la-
kierowane powierzchnie i uniknąć pozostawie-
nia plamek po kroplach wody.

Podczas mycia pojazdu zwróć uwagę na:

• Wewnętrzne obrzeża, spojenia i zagięcia drzwi,
klapy bagażnika i pokrywy silnika są szczególnie
narażone na działanie soli drogowej. Dlatego,
miejsca te należy myć regularnie.

• Upewnij się, czy otwory odpływowe w drzwiach
nie są zatkane.

• Polej wodą podwozie i nadkola w celu uwolnie-
nia ich od zabrudzeń i/lub spłukania soli.

NAKLEJKI, EMBLEMATY, PASKI I
ELEMENTY GRAFICZNE ( jeśli jest na
wyposażeniu)
Aby zachować wysoką jakość anodyzowanego wy-
kończenia spersonalizowanych naklejek, pasków i
elementów graficznych na nadwoziu samochodu,
należy przestrzegać następujących zaleceń doty-
czących pielęgnacji:

• Myj powierzchnię wyłącznie ręcznie, używając
środków czyszczących o neutralnym PH.

• Nie korzystaj z myjni automatycznych.

• Nie używaj żadnych środków chemicznych
(środków ściernych, środków polerujących, ben-
zyny, wosku, środków ochronnych, rozpuszczal-
ników powodujących korozję itp.).

• Umyj pojazd, gdy tylko zauważysz, że na po-
wierzchniach lakierowanych pojawiły się owady,
ptasie odchody, sadza lub drobiny metalu.

• W przypadku dotykania anodyzowanego wy-
kończenia gołymi dłońmi lub zabrudzenia ole-
jem drogowym (smołą itp.) jego jakość może ulec
pogorszeniu. Do zmywania brudu z pojazdu uży-
waj mokrej ściereczki z mikrofibry i dużej ilości
czystej wody.

• Unikaj parkowania pojazdu pod drzewami i jak
najszybciej usuwaj z niego zauważone soki z
drzew.

• Delikatnie myj naklejki czystą gąbką. Nie używaj
myjki ciśnieniowej.

CZYSZCZENIE Z ZEWNĄTRZ
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USUWANIE PLAM
Plamy z oleju i smoły, pył przemysłowy, owady i sok
z drzew usuwaj jak najszybciej, aby uniknąć trwa-
łego uszkodzenia lub zabrudzenia lakieru. Specjal-
ne środki czyszczące dostępne są u autoryzowa-
nego dealera i w każdym sklepie z akcesoriami mo-
toryzacyjnymi.

WOSKOWANIE
Regularne woskowanie chroni lakier i pomaga
utrzymać nienaganny wygląd pojazdu.

Po woskowaniu zaleca się polerowanie w celu usu-
nięcia zbędnego osadu oraz aby uniknąć “wybla-
kłego” wyglądu.

Autoryzowany dealer pomoże Ci wybrać odpowied-
nie produkty do woskowania.

OSTROŻNIE

• Przed nałożeniem na lakier wosku dokładnie
umyj pojazd.

• Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta wo-
sku.

• Nie używaj wosków zawierających elementy
ścierne lub czyszczące, mogące uszkodzić po-
wierzchnię lakieru.

Agresywne lub maszynowe polerowanie po-
wierzchni lakieru z podkładem może spowodować
jej matowienie i pozostawiać ślady wycierania.

SZYBY
W celu usunięcia osadów z dymu i pyłu z szyb użyj
preparatu do mycia szyb. Jeśli pojazd zaparkowany
był w mocno nasłonecznionym miejscu, szyby mo-

gą się pokryć warstewką osadu. Osad ten z łatwoś-
cią usuniesz przy pomocy preparatu do czyszcze-
nia szyb i miękkiej tkaniny.

PODWOZIE
Na obszarach, gdzie w zimie stosuje się sól drogo-
wą konieczne jest regularne czyszczenie podwozia
pojazdu, aby zapobiec osadzaniu się brudu i soli,
które powodują przyspieszenie korozji podwozia i
układu zawieszenia.

Przed sezonem zimowym i ponownie na wiosnę
stan powłoki zabezpieczającej podwozie należy
poddać kontroli i, jeśli to konieczne zakonserwować
je ponownie.

KOŁA
• Aby zadbać o wygląd kół, umyj je podczas mycia

pojazdu.

• Wewnętrzną stronę kół umyj podczas zmiany kół
lub przy okazja mycia podwozia.

• Podczas mycia kół nie używaj środków czysz-
czących o właściwościach ściernych.

• Regularnie sprawdzaj felgi pod kątem wgnieceń
i korozji. Uszkodzenie felgi może doprowadzić do
utraty ciśnienia powietrza w oponie lub uszko-
dzenia jej obrzeża.

• RENAULT zaleca woskowanie kół w celu zabez-
pieczenia ich przed działaniem soli drogowej w
rejonach, w których jest ona używana.

KOŁA ZE STOPU ALUMINIUM
Myj koła regularnie przy pomocy gąbki zmoczonej
w roztworze łagodnego mydła, zwłaszcza na ob-
szarach, na których używana jest sól drogowa. Jeśli

osad z soli nie będzie regularnie usuwany, może
spowodować odbarwienia na powierzchni kół.

OSTROŻNIE

Zastosuj się do poniższych wskazówek, aby unik-
nąć plam i odbarwień na kołach:

• Nie używaj środków czyszczących, które za-
wierają silne czynniki kwaśne lub zasadowe w
celu czyszczenia kół.

• Nie stosuj środków czyszczących do kół, gdy
koła są gorące. Temperatura kół powinna być
taka sama, jak temperatura otoczenia.

• Spłucz dokładnie cały środek czyszczący w
ciągu 15 minut od jego nałożenia.

PŁYTY BOCZNEGO STOPNIA
OSTROŻNIE

Podczas czyszczenia płyt bocznego stopnia na-
leży postępować zgodnie z poniższymi wska-
zówkami:

• Do czyszczenia płyt bocznego stopnia nie
używaj środków czyszczących, które zawiera-
ją silne czynniki kwaśne lub zasadowe. Środki
zawierające silne czynniki kwaśne lub zasa-
dowe mogą uszkodzić powierzchnię płyt
bocznego stopnia.

• Spłucz dokładnie cały środek czyszczący z po-
wierzchni płyt bocznego stopnia w ciągu 15
minut od jego nałożenia.
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CZĘŚCI CHROMOWANE
Elementy chromowane należy czyścić regularnie
przy użyciu preparatu do polerowania chromu nie-
zawierającego substancji ściernych, co pozwoli za-
chować ich połysk.

Od czasu do czasu usuwaj kurz i pył z elementów
wykończenia wnętrza, siedzeń i powierzchni plasti-
kowych przy pomocy odkurzacza lub szczotki o
miękkim włosiu. Powierzchnie winylowe i skórzane
zmywaj przy pomocy czystej, miękkiej tkaniny, zwil-
żonej w roztworze łagodnego mydła, a następnie
wycieraj suchą, miękką tkaniną.

Aby zachować dobry wygląd skórzanych elemen-
tów tapicerki, należy je regularnie czyścić i konser-
wować.

Przed użyciem jakiegokolwiek impregnatu, zapo-
znaj się z zaleceniami producenta. Niektóre impre-
gnaty zawierają substancje, mogące zostawiać pla-
my lub odbarwienia na materiale.

Do mycia szybki tablicy rozdzielczej używaj miękkiej
tkaniny zwilżonej w czystej wodzie.

OSTROŻNIE

• Nigdy nie używaj benzyny, rozcieńczalników
ani innych podobnych substancji.

• Drobiny pyłu mają właściwości ścierne i mogą
uszkodzić skórzane powierzchnie, dlatego
należy je niezwłocznie usuwać. Nie używaj
mydła do czyszczenia przedmiotów wykona-
nych ze skóry, preparatów woskujących, do
polerowania, olejów, płynów, rozpuszczalni-
ków i detergentów do czyszczenia lub środ-
ków czystości na bazie amoniaku, ponieważ
mogą one uszkodzić wykończenie z natural-
nej skóry.

• Nigdy nie używaj impregnatów, chyba że pro-
ducent zaleca ich użycie.

• Nie używaj środków do czyszczenia plastiku
lub szkła do mycia szybki tablicy rozdzielczej.
Może to spowodować jej uszkodzenie.

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA
Większość odświeżaczy powietrza zawiera roz-
puszczalnik, który może negatywnie oddziaływać
na elementy wnętrza pojazdu. Jeśli korzystasz z od-
świeżaczy powietrza, zachowuj następujące środki
ostrożności:

• Odświeżacze powietrza wieszane na elemen-
tach wewnątrz pojazdu mogą spowodować ich
trwałe odbarwienie. Umieść odświeżacz w miej-
scu, w którym może swobodnie zwisać, nie do-
tykając elementów kabiny.

• Odświeżacze w płynie są na ogół mocowane na
nawiewach. W razie rozlania powyższe produkty
mogą spowodować natychmiastowe uszkodze-
nie lub odbarwienie powierzchni wewnątrz po-
jazdu.

Przed użyciem odświeżaczy powietrza należy do-
kładnie przeczytać instrukcje producenta i prze-
strzegać ich.

DYWANIKI PODŁOGOWE
Korzystanie z dywaników podłogowych ( jeśli na wy-
posażeniu) pozwala wydłużyć żywotność wykładzi-
ny i ułatwia czyszczenie wnętrza pojazdu. Bez
względu na rodzaj użytych dywaników, upewnij się,
że nadają się do zastosowania w Twoim pojeździe i
że są prawidłowo ułożone pod stopami w sposób,
który nie przeszkadza w obsłudze pedałów. Dywa-
niki należy regularnie czyścić. Zniszczone dywaniki
należy wymienić.

CZYSZCZENIE WNĘTRZA
POJAZDU
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Elementy ułatwiające ułożenie
dywaników

Pojazd został wyposażony w zaczepy dywaników,
ułatwiające ich prawidłowe ułożenie.

Ułóż dywanik, umieszczając zaczep w otworze w
dywaniku i układając go w prawidłowej pozycji pod
stopami.

Od czasu do czasu sprawdzaj, czy dywaniki ułożone
są prawidłowo.

SZYBY
W celu usunięcia osadów z dymu i pyłu z szyb użyj
preparatu do mycia szyb. Jeśli pojazd zaparkowany
był w mocno nasłonecznionym miejscu, szyby mo-
gą się pokryć warstewką osadu. Osad ten z łatwoś-
cią usuniesz przy pomocy preparatu do czyszcze-
nia szyb i miękkiej tkaniny.

OSTROŻNIE

Podczas mycia szyb nie używaj przedmiotów o
ostrych krawędziach, preparatów czyszczących o
właściwościach ściernych ani środków czyszczą-

cych na bazie chloru. Mogłyby one uszkodzić ele-
menty elektryczne, np. części anteny radiowej lub
elektryczne ścieżki przewodzące ogrzewania tyl-
nej szyby.

PASY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

• Nie pozwól, aby wilgotny pas bezpieczeństwa
został zwinięty do zwijacza.

• Do czyszczenia pasów bezpieczeństwa nigdy
nie używaj wybielaczy, barwników, ani
rozpuszczalników. Mogą one poważnie osła-
bić materiał, z którego wykonany jest pas.

Pasy należy czyścić przy pomocy gąbki zwilżonej w
łagodnym roztworze mydła.

Przed użyciem pasów pozwól im całkowicie
wyschnąć w zacienionym miejscu. (Patrz: “Pasy
bezpieczeństwa” w rozdziale “1. Bezpieczeństwo —
fotele, pasy bezpieczeństwa i uzupełniający system
bezpieczeństwa biernego”).

NAJCZĘSTSZE CZYNNIKI
WPŁYWAJĄCE NA KOROZJĘ
POJAZDU
• Gromadzenie się zatrzymującego wilgoć brudu i

osadu na elementach płata poszycia nadwozia,
zagłębieniach i innych miejscach.

• Uszkodzenia powierzchni lakieru i innych pokryć
ochronnych, spowodowane małymi kawałkami
żwiru lub kamieni, lub drobnymi stłuczkami.

CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE
WPŁYWAJĄCE NA SZYBKOŚĆ
KOROZJI
Wilgoć
Nagromadzenie się piachu, brudu oraz wody w pod-
łodze pojazdu może przyspieszyć korozję. Mokre
dywaniki podłogowe nie wyschną całkowicie we-
wnątrz pojazdu. Należy je wyjąć i dobrze wysuszyć,
aby zapobiec korozji podłogi.

Względna wilgotność
Korozja będzie przebiegała szybciej w obszarach o
wysokiej względnej wilgotności.

Temperatura
Wysoka temperatura przyspiesza tempo korozji
części, które nie są dobrze wietrzone.

Korozja będzie przebiegać szybciej w warunkach
temperatury utrzymującej się tuż ponad granicą za-
marzania.

JVA0022XZ

Przykład

OCHRONA PRZED KOROZJĄ
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Zanieczyszczenie powietrza
Obecność zanieczyszczeń przemysłowych, soli w
powietrzu na obszarach nadmorskich lub na dro-
gach w zimie także przyspiesza proces korozji. Sól
używana na drogach przyspiesza również proces
niszczenia powierzchni pomalowanych.

ABY CHRONIĆ POJAZD PRZED
KOROZJĄ
• Utrzymuj pojazd w czystości, często myjąc go i

woskując.

• Sprawdzaj, czy na powierzchni lakieru nie poja-
wiają się małe uszkodzenia. Jeśli tak, usuń je jak
najszybciej.

• Utrzymuj drożność odpływów w dolnej krawę-
dzi drzwi, aby zapobiec gromadzeniu się wody.

• Sprawdzaj, czy na podwoziu pojazdu nie groma-
dzi się piasek, brud lub sól. Jeśli tak, jak najszyb-
ciej zmyj zabrudzone miejsca wodą.

OSTROŻNIE

• Nigdy nie usuwaj zabrudzeń, piachu lub in-
nych osadów z przedziału pasażerskiego,
spłukując go wodą z węża. Usuń zabrudzenia
odkurzaczem.

• Nie pozwól, aby woda lub inny płyn dostał się
w pobliże elektronicznych elementów we
wnętrzu pojazdu, ponieważ może to spowo-
dować ich uszkodzenie.

Substancje chemiczne używane do odladzania na-
wierzchni dróg mają silne właściwości korozyjne.
Przyspieszają one rdzewienie i niszczenie takich ele-

mentów podwozia jak układ wydechowy, przewody
paliwowe i hamulcowe, linki hamulcowe, płyta pod-
łogowa i zderzaki.

W zimie podwozie należy okresowo myć.

Więcej informacji na temat ochrony przed rdzą i ko-
rozją, która może być konieczna w pewnych obsza-
rach, uzyskasz u autoryzowanego dealera lub w
profesjonalnej stacji obsługi.
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Wykonywanie pewnych codziennych i regularnych
czynności konserwacyjnych jest niezbędne dla
utrzymania pojazdu w dobrym stanie technicznym
oraz dla zapewnienia niskiego poziomu emisji spa-
lin i parametrów pracy silnika.

Przeprowadzanie zalecanych czynności konserwa-
cyjnych, jak i ogólne dbanie o pojazd, stanowi odpo-
wiedzialność właściciela.

Jako właściciel pojazdu, jesteś jedyną osobą, która
może zagwarantować jego prawidłową konserwa-
cję.

HARMONOGRAM KONSERWACJI
Dla Twojej wygody umieściliśmy informacje na te-
mat koniecznych punktów konserwacji pojazdu w
dostarczonej osobno Książeczce gwarancyjnej. Za-
poznaj się z nią, aby zapewnić regularne wypełnia-
nie najważniejszych punktów konserwacji Twojego
pojazdu w regularnych odstępach czasu.

OGÓLNA KONSERWACJA
Ogólna konserwacja obejmuje elementy, które na-
leży kontrolować podczas codziennego użytkowa-
nia pojazdu. Mają one kluczowe znaczenie dla pra-
widłowego działania Twojego pojazdu. Regularne
wypełnianie tych punktów zgodnie z zaleceniami
należy do Twoich obowiązków.

Do wykonania ogólnych czynności konserwacyj-
nych potrzebne są minimalne zdolności techniczne
i kilka prostych narzędzi samochodowych.

Czynności te mogą być wykonane przez Ciebie, wy-
kwalifikowanego technika lub, jeśli wolisz, Twojego
autoryzowanego dealera lub profesjonalną stację
obsługi.

GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ POMOC
SERWISOWĄ
Jeśli Twój pojazd wymaga obsługi serwisowej lub
nie działa w sposób prawidłowy, skontaktuj się z au-
toryzowanym dealerem lub profesjonalną stacją
obsługi w celu wykonania czynności kontrolnych i
naprawczych.

Podczas codziennego użytkowania pojazdu należy
przeprowadzać ogólne czynności konserwacyjne,
zgodnie z zaleceniami zawartymi w tym rozdziale.
Jeśli zauważysz dziwne wibracje, zapachy lub
dźwięki, bezzwłocznie sprawdź, co może być ich
przyczyną, lub oddaj pojazd do kontroli do autory-
zowanego dealera lub profesjonalnej stacji obsługi.
Powinieneś także poinformować autoryzowanego
dealera lub profesjonalną stację obsługi, jeśli uwa-
żasz, że któreś z elementów pojazdu wymagają na-
prawy.

W czasie wykonywania kontroli lub jakiegokolwiek
przeglądu, ściśle stosuj się do “Środki ostrożności
przy konserwacji” w dalszej części rozdziału.

WYJAŚNIENIE ELEMENTÓW
OGÓLNEJ KONSERWACJI
Dodatkowe informacje dotyczące elementów za-
znaczonych “*” znajdują się w dalszej części tego
rozdziału.

Zewnętrzna część pojazdu
Czynności konserwacyjne wyszczególnione w tym
rozdziale należy przeprowadzać od czasu do czasu,
o ile nie wskazano inaczej.

Drzwi i pokrywa przedziału silnika:
Sprawdź, czy wszystkie drzwi, pokrywa przedziału
silnika oraz tylna klapa płynnie otwierają się i zamy-
kają. Upewnij się także, że wszystkie zatrzaski do-
brze się zamykają. W razie potrzeby nasmaruj ru-
chome elementy. Upewnij się, że po zwolnieniu
głównego zatrzasku pokrywy przedziału silnika, za-
trzask dodatkowy utrzymuje ją zamkniętą. Jeśli

WYMAGANIA DOTYCZĄCE
KONSERWACJI

OGÓLNA KONSERWACJA
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użytkujesz pojazd na drogach, na których znajduje
się sól lub inne materiały korozyjne, sprawdzaj czę-
sto smarowanie elementów pojazdu.

Światła*:
Regularnie myj reflektory. Upewnij się, że reflektory,
światła stopu, światła tylne, kierunkowskazy i inne
światła działają prawidłowo i są dobrze zamonto-
wane. Sprawdź również ustawienie reflektorów.

Opony*:
Sprawdzaj często ciśnienie przyrządem pomiaro-
wym oraz zawsze przed długą podróżą. Dostosuj
ciśnienie we wszystkich oponach, łącznie z zapa-
sową, do określonego poziomu. Dokładnie spraw-
dzaj opony pod kątem uszkodzeń, rozcięć lub nad-
miernego zużycia.

Rotacja opon*:
Pojazdy z napędem na jedną oś (2WD) i takim sa-
mym rozmiarem opon na przedniej i tylnej osi: prze-
kładaj opony co 10.000 km (6.000 mil). Opony z
oznaczeniem kierunku obrotu można przekładać
tylko między przodem i tyłem. Po przełożeniu opon
upewnij się, że oznaczenia kierunku są zwrócone w
stronę zgodną z kierunkiem obrotu koła.

Pojazdy z napędem na cztery koła/wszystkie koła
(4WD/AWD) i takim samym rozmiarem opon na
przedniej i tylnej osi: przekładaj opony co 5.000 km
(3.000 mil). Opony z oznaczeniem kierunku obrotu
można przekładać tylko między przodem i tyłem.
Po przełożeniu opon upewnij się, że oznaczenia kie-
runku są zwrócone w stronę zgodną z kierunkiem
obrotu koła.

Jeśli opony przednie różnią się rozmiarem od tyl-
nych, w pojeździe nie można przekładać opon.

Częstotliwość rotacji opon (odległość) może się róż-
nić w zależności od sposobu prowadzenia pojazdu
i stanu nawierzchni.

Zbieżność i wyważenie kół:
Jeśli podczas jazdy po prostej, płaskiej drodze po-
jazd “ściąga” na bok, lub jeśli zauważysz nierówne
lub nadmierne zużycie opon, może to oznaczać ko-
nieczność skorygowania zbieżności kół. Jeśli kie-
rownica lub fotel wibruje podczas jazdy ze zwięk-
szoną prędkością, konieczne może być wyważenie
kół.

Szyba przednia:
Regularnie myj szybę przednią. Co najmniej raz na
pół roku sprawdzaj szybę przednią pod kątem pęk-
nięć i innych uszkodzeń. W razie potrzeby wykonaj
odpowiednie naprawy.

Pióra wycieraczek*:
Jeśli wycieraczki nie ścierają szyb prawidłowo,
sprawdź je pod kątem pęknięć i zużycia. W razie po-
trzeby wymień.

Wnętrze pojazdu
Wymienione tu elementy należy kontrolować regu-
larnie, na przykład podczas przeprowadzania okre-
sowych przeglądów, mycia pojazdu, itp.

Pedał gazu:
Sprawdź, czy pedał porusza się gładko i upewnij się,
czy nie blokuje się lub nie wymaga nierównego na-
cisku w swoim zakresie ruchu. Utrzymuj dywaniki z
dala od pedału.

Pedał hamulca*:
Sprawdź, czy pedał porusza się płynnie, i upewnij
się, że ma prawidłowy zapas odległości od dywa-
nika przy pełnym wciśnięciu. Sprawdź funkcję
wspomagania układu hamulcowego. Utrzymuj dy-
waniki z dala od pedału.

Hamulec postojowy*:
Regularnie sprawdzaj działanie hamulca postojo-
wego. Sprawdź, czy dźwignia ( jeśli na wyposażeniu)
lub pedał ( jeśli na wyposażeniu) ma prawidłowy za-
kres ruchu. Upewnij się też, że pojazd stojący na sto-
sunkowo stromym wzniesieniu i utrzymywany w
miejscu wyłącznie przez hamulec postojowy jest
całkowicie nieruchomy.

Pasy bezpieczeństwa:
Sprawdź, czy wszystkie elementy systemu pasów
bezpieczeństwa (np. zamki, punkty mocujące, regu-
latory oraz zwijacze) działają prawidłowo i płynnie
oraz czy są dobrze zamontowane. Sprawdź mate-
riał pasa pod kątem rozcięć, wystrzępienia, wytar-
cia lub uszkodzenia.

Kierownica:
Sprawdź kierownicę pod kątem takich zmian jak
nadmierny luz, utrudnione obracanie lub nietypowe
dźwięki.

Lampki i dźwięki ostrzegawcze:
Upewnij się, czy wszystkie lampki ostrzegawcze i
brzęczyki działają poprawnie.

Ogrzewanie szyby przedniej:
Sprawdź, czy powietrze we właściwy sposób oraz
we właściwej objętości wydostaje się z nawiewów
ogrzewania podczas pracy nagrzewnicy lub klima-
tyzatora.
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Wycieraczki i spryskiwacz szyby przedniej*:
Sprawdź, czy wycieraczki i spryskiwacz działają pra-
widłowo oraz, czy wycieraczki nie pozostawiają
smug.

Pod pokrywą silnika i pod pojazdem
Czynności konserwacyjne wyszczególnione w tej
części należy przeprowadzać okresowo (np. przy
każdej kontroli stanu oleju silnikowego lub uzupeł-
nianiu paliwa).

Akumulator (z wyjątkiem akumulatora
bezobsługowego)*:
Sprawdź poziom elektrolitu w każdej z komór. Powi-
nien on utrzymywać się pomiędzy górną <UPPER>
a dolną <LOWER> linią. Pojazdy wykorzystywane
przy wysokich temperaturach lub w trudnych wa-
runkach wymagają częstej kontroli poziomu płynu
akumulatorowego.

Poziom płynu(ów) hamulcowego (i sprzęgło-
wego)*:
Modele z manualną skrzynią biegów (MT): upewnij
się, że poziom płynu hamulcowego i sprzęgłowego
utrzymuje się pomiędzy górną <MAX> a dolną
<MIN> linią na zbiornikach wyrównawczych.

Z wyjątkiem modeli z manualną skrzynią biegów
(MT): upewnij się, że poziom płynu hamulcowego
utrzymuje się pomiędzy górną <MAX> a dolną
<MIN> linią na zbiorniku wyrównawczym.

Poziom cieczy chłodzącej silnik*:
Przy zimnym silniku sprawdź poziom płynu chłod-
niczego. Upewnij się, że poziom płynu chłodzącego
utrzymuje się pomiędzy górną <MAX> a dolną
<MIN> linią na zbiorniku wyrównawczym.

Pasek (paski) napędowy(e) silnika*:
Upewnij się, że pasek lub paski napędowe nie są
wystrzępione, wytarte, popękane lub pokryte sma-
rem.

Poziom oleju silnikowego*:
Sprawdź poziom oleju silnikowego po zatrzymaniu
pojazdu (na płaskiej nawierzchni) i wyłączeniu sil-
nika.

Wycieki płynów:
Po tym, jak pojazd pozostawał zaparkowany przez
jakiś czas, sprawdź czy pod pojazdem nie są widocz-
ne wycieki paliwa, oleju, wody lub innych płynów.
Woda kapiąca z klimatyzatora po jego użyciu jest
normalnym objawem. Jeśli widoczny jest jakikol-
wiek wyciek lub można wyczuć opary paliwa, nale-
ży niezwłocznie sprawdzić przyczynę i podjąć kroki
zaradcze.

Przewody i poziom płynu wspomagania układu
kierowniczego*:
Sprawdź poziom płynu, gdy jest zimny, pamiętając,
aby wcześniej wyłączyć silnik. Sprawdź przewody
pod kątem prawidłowego zamocowania, wycieków,
pęknięć itp.

Płyn spryskiwacza*:
Sprawdź, czy poziom płynu w zbiorniku jest wystar-
czający.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY
KONSERWACJI
Podczas przeprowadzania wszelkich czynności
kontrolnych i konserwacyjnych w pojeździe, zacho-
wuj ostrożność, aby zapobiec przypadkowym, po-
ważnym obrażeniom ciała, lub uszkodzeniom po-

jazdu. Poniżej opisano ogólne zasady dotyczące
bezpieczeństwa, których należy ściśle przestrze-
gać.

OSTRZEŻENIE

• Zaparkuj pojazd na płaskiej powierzchni, za-
ciągnij dobrze hamulec postojowy i zablokuj
koła, aby zapobiec poruszeniu się pojazdu.
Przesuń dźwignię skrzyni biegów na pozycję
P (parkowanie) (modele z automatyczną prze-
kładnią AT) lub N (neutralną) (modele z manu-
alną skrzynią biegów MT).

• Dopilnuj, aby włącznik zapłonu znajdował się
w pozycji LOCK podczas dokonywania jakiej-
kolwiek wymiany części lub naprawy.

• Nie wykonuj żadnych czynności pod pokrywą
przedziału silnika, jeśli silnik jest gorący. Za
każdym razem wyłącz silnik i poczekaj, aż
ostygnie.

• Jeśli musisz pracować przy włączonym silni-
ku, trzymaj dłonie, ubranie, włosy i narzędzia z
dala od poruszających się wentylatorów, pa-
sków i innych ruchomych części.

• Zaleca się zabezpieczenie lub zdjęcie jakiej-
kolwiek luźnej części ubrania oraz biżuterii,
np.: pierścionków, zegarków, itd., podczas pra-
cy przy pojeździe.

• Jeśli musisz włączyć silnik w zamkniętym po-
mieszczeniu, takim jak np. garaż, upewnij się,
że spaliny są z niego odpowiednio odprowa-
dzane.

• NIE WCHODŹ POD POJAZD OPIERAJĄCY SIĘ NA
SKŁADANYM PODNOŚNIKU.

8-4 Przeglądy i czynności wykonywane samodzielnie



• Utrzymuj przybory do palenia, płomień i iskry
z dala od paliwa i akumulatora.

• Nigdy nie podłączaj lub odłączaj akumulatora,
ani złącza żadnego układu tranzystorowego,
jeśli włącznik zapłonu znajduje się w pozycji
ON.

• Pojazd jest wyposażony w automatyczny
wentylator chłodnicy silnika. Może się on włą-
czyć nieoczekiwanie w każdej chwili, nawet je-
śli włącznik zapłonu znajduje się w pozycji
OFF, a silnik nie pracuje. Aby uniknąć obrażeń
ciała, przed rozpoczęciem prac w pobliżu tego
wentylatora odłącz ujemny przewód akumu-
latora.

• Podczas pracy przy pojeździe zawsze miej na
sobie okulary ochronne.

• Nigdy nie pozostawiaj wiązki przewodów ele-
mentów związanych z silnikiem lub skrzynią
biegów odłączonej, jeśli włącznik zapłonu
znajduje się w pozycji ON.

• Unikaj bezpośredniego kontaktu ze zużytym
olejem silnikowym oraz płynem chłodniczym.
Nieprawidłowo zutylizowany olej silnikowy,
ciecz chłodząca silnik i/lub inne płyny w po-
jeździe mogą zanieczyścić środowisko natu-
ralne. Zawsze stosuj się do lokalnych przepi-
sów dotyczących utylizacji płynów wykorzy-
stywanych w pojeździe.

W rozdziale “8. Przeglądy i czynności wykonywane
samodzielnie” opisane zostały wskazówki odnoszą-
ce się wyłącznie do tych czynności, które użytkow-
nik może stosunkowo łatwo wykonać sam.

Pamiętaj, że niepełna lub nieprawidłowa konserwa-
cja może spowodować trudności w obsłudze po-

jazdu lub zwiększone emisje oraz może naruszać
warunki gwarancji. Jeśli masz wątpliwości co do
sposobu przeprowadzenia czynności konserwa-
cyjnej, zleć jej wykonanie autoryzowanemu dea-
lerowi lub profesjonalnej stacji obsługi.

Omówienie przedziału silnika, patrz: “Przedział
silnika” w rozdziale “0. Ilustrowany spis treści”.

POŁOŻENIA MIEJSC KONTROLI W
PRZEDZIALE SILNIKA

Przeglądy i czynności wykonywane samodzielnie 8-5



OSTRZEŻENIE

• Nigdy nie usuwaj korka chłodnicy lub zbior-
nika wyrównawczego płynu chłodniczego,
gdy silnik jest gorący. Ciecz, wydobywająca się
pod ciśnieniem z chłodnicy, może spowodo-
wać poważne oparzenia. Poczekaj, aż silnik i
chłodnica ostygną.

• Ciecz chłodząca silnik jest trująca i należy ją
przechowywać z zachowaniem ostrożności, w
oznaczonych pojemnikach z dala od dzieci.

System chłodzenia silnika jest napełniony fabrycz-
nie wysokojakościowym, całorocznym płynem
chłodzącym ze środkiem zapobiegającym zama-
rzaniu. Płyn ten zawiera substancje zapobiegające
rdzewieniu i korozji, dlatego też dodatkowe środki
dla systemu chłodzenia nie są potrzebne.

OSTROŻNIE

• Nigdy nie używaj dodatków do płynu chłodzą-
cego, np. preparatów uszczelniających do
chłodnic. Mogą one spowodować zapchanie
przewodów układu chłodzenia, doprowadza-
jąc do uszkodzenia silnika, skrzyni biegów
i/lub układu chłodzenia.

• Podczas uzupełniania lub wymiany płynu
chłodzącego używaj odpowiednich proporcji
mieszania. Przykładowe proporcje mieszania
płynu chłodzącego i wody przedstawiono w
tabeli poniżej:

Minimalna
temperatura
zewnętrzna

Ciecz
chłodząca

silnik
(koncentrat)

Woda
demineralizo-

wana lub
destylowana°C °F

−35 −30 50% 50%

Chłodnica wyposażona jest w zawór bezpieczeń-
stwa. Aby uniknąć uszkodzenia silnika, w razie ko-
nieczności wymiany korka chłodnicy użyj wyłącznie
oryginalnego korka firmy RENAULT lub odpowied-
nika.

SPRAWDZANIE POZIOMU CIECZY
CHŁODZĄCEJ SILNIK

Sprawdź poziom płynu chłodzącego w zbiorniku
wyrównawczym przy zimnym silniku. Jeśli poziom
płynu znajduje się poniżej poziomu <MIN> ➁, nale-
ży dolać tyle płynu, aby sięgał on do oznaczenia

<MAX> ➀. Jeśli zbiornik wyrównawczy jest pusty,
sprawdź poziom płynu chłodzącego w chłodnicy
przy zimnym silniku. Jeśli poziom płynu w chłod-
nicy jest zbyt niski, napełnij chłodnicę do poziomu
wlewu i zbiornik wyrównawczy do poziomu <MAX>
➀. Po dolaniu cieczy chłodzącej silnik zakręć do-
brze korek.

Jeśli układ chłodzenia wymaga częstego uzupeł-
niania poziomu płynu chłodzącego, oddaj pojazd
do kontroli u autoryzowanego dealera lub profe-
sjonalnej stacji obsługi.

WYMIANA CIECZY CHŁODZĄCEJ
SILNIK
Jeśli potrzebujesz pomocy przy wymianie płynu,
skontaktuj się z autoryzowanym dealerem lub pro-
fesjonalną stacją obsługi.

Gruntowne naprawy układu chłodzenia silnika po-
winny być wykonywane przez autoryzowanego de-
alera lub profesjonalną stację obsługi. Procedury
serwisowe opisano w odpowiedniej Instrukcji Ser-
wisowej.

Niewłaściwa konserwacja może doprowadzić do
zmniejszenia wydajności systemu ogrzewania i
przegrzania się silnika.

OSTRZEŻENIE

• Aby uniknąć oparzeń, nigdy nie wymieniaj pły-
nu chłodniczego, gdy silnik jest gorący.

• Nigdy nie usuwaj korka chłodnicy lub zbior-
nika wyrównawczego płynu chłodniczego,
gdy silnik jest gorący. Ciecz, wydobywająca się
pod ciśnieniem z chłodnicy, może spowodo-
wać poważne oparzenia.

JVM0528XZ

Silnik M9T 2.3DCI

UKŁAD CHŁODZENIA SILNIKA
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• Unikaj bezpośredniego kontaktu skóry ze zu-
żytym płynem chłodniczym. Jeśli dojdzie do
takiego kontaktu, jak najszybciej dokładnie
przemyj zabrudzone miejsce mydłem lub
środkiem do mycia rąk.

• Płyn chłodniczy przechowuj poza zasięgiem
dzieci i zwierząt domowych.

Płyn chłodzący musi zostać prawidłowo zutylizo-
wany. Zapoznaj się z miejscowymi przepisami.

SPRAWDZANIE POZIOMU OLEJU W
SILNIKU

1. Zaparkuj pojazd na równym podłożu i zaciągnij
hamulec postojowy.

2. Uruchom silnik i rozgrzej go, aż temperatura
osiągnie wartość charakterystyczną dla normal-
nej pracy silnika (po około 5 minutach).

3. Wyłącz silnik.

4. Odczekaj co najmniej 15 minut, aż olej ścieknie z
powrotem do miski olejowej.

5. Wyjmij miarkę poziomu i wytrzyj ją do czysta.

6. Włóż ponownie miarkę do końca.

7. Wyjmij miarkę i odczytaj z niej poziom oleju. Wska-
zanie powinno pozostawać w zakresie ➀.

8. Jeśli stan oleju znajduje się poniżej poziomu ➁,
odkręć korek wlewu oleju i dolej zalecaną ilość
oleju przez otwór. Nie przelewaj ➂.

Podczas uzupełniania oleju silnikowego nie wyj-
muj miarki poziomu.

9. Ponownie sprawdź poziom oleju przy pomocy
miarki poziomu.

OSTROŻNIE

• Poziom oleju należy sprawdzać regularnie.
Używanie pojazdu, podczas gdy poziom oleju
jest zbyt niski może doprowadzić do uszko-
dzenia silnika, co nie jest objęte gwarancją.

• W zależności od warunków użytkowania po-
jazdu, uzupełnianie poziomu oleju przed wy-
znaczoną datą jego wymiany lub w okresie
„docierania silnika” jest normalne.

WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO I
FILTRA OLEJU
W przypadku wymiany oleju silnikowego i filtra oleju
skontaktuj się z autoryzowanym dealerem lub pro-
fesjonalną stacją obsługi.

CHROŃ ŚRODOWISKO NATURALNE
Zanieczyszczanie kanalizacji, cieków wodnych i gle-
by jest niezgodne z prawem. Skorzystaj z punktów
utylizacji odpadów, włączając w to obiekty komu-
nalne oraz warsztaty umożliwiające utylizację zu-
żytego oleju i filtrów. W razie wątpliwości związa-
nych z utylizacją, skontaktuj się z władzami lokalny-
mi.

Przepisy związane z ochroną środowiska różnią
się w zależności od kraju.

JVM0535XZ

Silnik M9T 2.3DCI

OLEJ SILNIKOWY
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UZUPEŁNIANIE AdBlue® w
ZBIORNIKU
Gdy na ekranie informacji o pojeździe pojawi się
ostrzeżenie [Refill AdBlue], uzupełnij poziom
AdBlue® w zbiorniku (patrz “System selektywnej re-
dukcji katalitycznej AdBlue® (SCR) ( jeśli na wyposa-
żeniu modeli z silnikiem Diesla)” w rozdziale “5. Uru-
chamianie i jazda”, gdzie podano informacje doty-
czące wyświetlania ostrzeżeń AdBlue®). Uzupełnij
poziom AdBlue® zgodnie z procedurami podanymi
w tej części.

OSTROŻNIE

• Używaj tylko płynu AdBlue®. Użycie innych
płynów spowoduje uszkodzenie systemu se-
lektywnej redukcji katalitycznej AdBlue® (SCR).

• Zachowaj ostrożność, aby nie rozlać AdBlue®.
Jeśli AdBlue® rozleje się na karoserię,
niezwłocznie wytrzyj go mokrą szmatką, aby
uniknąć uszkodzenia lakieru.

• Pozostałości AdBlue® ulegają krystalizacji po
pewnym czasie i zanieczyszczają powłokę la-
kierniczą. Jeśli rozlany AdBlue® uległ krystali-
zacji, użyj gąbki i zimnej wody, aby go zmyć.

• Zachowaj ostrożność, aby nie wdychać opa-
rów amoniaku. Napełniaj zbiornik AdBlue® w
dobrze wentylowanych miejscach.

Zbiornik AdBlue® znajduje się pod pojazdem. (patrz:
“Pokrywa i korek wlewu AdBlue®” w rozdziale
“3. Kontrola i regulacja przed jazdą”, w którym poda-
no umiejscowienie pokrywy wlewu AdBlue®).

1. Włącz hamulec postojowy.

2. Model z automatyczną skrzynią biegów (AT):
Przesuń dźwignię skrzyni biegów na pozycję P
(parkowanie).

Model z manualną skrzynią biegów (MT): Przesuń
dźwignię zmiany biegów na pozycję N (neutral-
ną).

3. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji OFF.

4. Otwórz pokrywę wlewu AdBlue®.

5. Odkręć korek wlewu zbiornika AdBlue®, obraca-
jąc go w lewo.

6. Wlej AdBlue® do zbiornika.

7. Dobrze dokręć korek wlewu zbiornika AdBlue®.

8. Zamknij pokrywę wlewu AdBlue®.

9. Ustaw włącznik zapłonu w położeniu ON i odcze-
kaj około 1 minuty, aż ostrzeżenie [Refill AdBlue]
zniknie.

UWAGA

Jeśli pojawiło się ostrzeżenie [ENG can't start
Refill AdBlue] upewnij się, że zniknie, ustaw
jednokrotnie włącznik zapłonu w położeniu
OFF, a następnie uruchom silnik.

1. Kompresor klimatyzatora

2. Koło pasowe wału korbowego

3. Koło pasowe jałowe

4. Pompa płynu chłodzącego

5. Alternator

6. Automatyczny napinacz

7. Pompa wspomagania układu kierowniczego

Jeśli potrzebujesz pomocy przy kontroli lub wymia-
nie płynu, skontaktuj się z autoryzowanym deale-
rem lub profesjonalną stacją obsługi.

JVM0534XZ

Silnik M9T 2.3DCI

ZBIORNIK AdBlue® ( jeśli na wyposażeniu modeli z silnikiem Diesla) PASEK NAPĘDOWY
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MODEL Z 7-BIEGOWĄ
AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
Jeśli potrzebujesz pomocy przy kontroli lub wymia-
nie płynu, skontaktuj się z autoryzowanym deale-
rem lub profesjonalną stacją obsługi.

OSTROŻNIE

• Używaj wyłącznie oleju do automatycznej
skrzyni biegów (ATF) zalecanego w książeczce
serwisowej. Nie mieszaj go z innymi olejami.

• Użycie oleju do automatycznej skrzyni biegów
(ATF) innego niż zalecany w książce serwiso-
wej może spowodować obniżenie właściwo-
ści jezdnych i trwałości automatycznej skrzy-
ni biegów, może także spowodować jej uszko-
dzenie. Uszkodzenia tego typu nie są objęte
gwarancją.

OSTRZEŻENIE

Płyn układu wspomagania kierownicy jest trują-
cy i powinien być starannie przechowywany w
oznaczonych pojemnikach poza zasięgiem dzie-
ci.

Sprawdź poziom płynu w zbiorniku wyrównaw-
czym. Poziom płynu należy sprawdzać stosując ska-
lę HOT (GORĄCY) (➀: HOT MAX., ➁: HOT MIN.), gdy
temperatura płynu wynosi od 50 do 80°C (122 do
176°F) lub skalę COLD (ZIMNY) (➂: COLD MAX., ➃:
COLD MIN.), gdy temperatura płynu wynosi od 0 do
30°C (32 do 86°F).

W razie konieczności uzupełnienia płynu, korzystaj
tylko z zalecanych produktów. Nie przepełniaj. (In-
formacje o zalecanych typach płynów znajdziesz w
książeczce serwisowej).

SPRAWDZANIE HAMULCA
POSTOJOWEGO

Z pozycji zwolnionej, powoli mocno pociągnąć
dźwignię hamulca postojowego. Jeśli ilość szczęk-
nięć nie mieści się w podanym przedziale, skontak-
tuj się z autoryzowanym dealerem lub profesjonal-
ną stacją obsługi.

7 do 9 szczęknięć pod działaniem siły 196 N
(20 kg, 44 lb)

SDI1718AZ

SDI1447AZ

OLEJ AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI
BIEGÓW ( jeśli na wyposażeniu)

PŁYN UKŁADU WSPOMAGANIA
KIEROWNICY

HAMULCE
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SPRAWDZANIE HAMULCA NOŻNEGO

OSTRZEŻENIE

Jeżeli pedał hamulca nie powraca do normalnej
wysokości, skontaktuj się z autoryzowanym dea-
lerem lub profesjonalną stacją obsługi w celu
sprawdzenia układu hamulcowego.

Przy pracującym silniku, sprawdź odległość pomię-
dzy górną powierzchnią pedału a metalową pod-
łogą. Jeżeli odległość nie mieści się w zalecanym za-
kresie, udaj się do autoryzowanego dealera lub pro-
fesjonalnej stacji obsługi.

Siła nacisku
490 N (50 kg, 110 lb)

Model z
kierownicą po
lewej stronie

(LHD)

Model z
kierownicą po
prawej stronie

(RHD)
Model z
silnikiem Diesla

110 mm (4,3
cala) lub więcej

100 mm (3,9
cala) lub więcej

Ostrzeżenie o zużyciu klocków
hamulcowych
Hamulce tarczowe wyposażone są w dźwiękowe
ostrzeżenia o zużyciu klocków. Jeżeli klocek hamul-
cowy wymaga wymiany, emituje wysoki piszczący
dźwięk, gdy pojazd porusza się. Piszczący dźwięk
początkowo rozlega się tylko podczas naciskania
na pedał hamulca. Gdy klocek będzie bardziej zuży-
ty, dźwięk będzie słyszalny również przy zwolnio-
nym pedale hamulca. Jeżeli usłyszysz dźwięk
wskaźnika zużycia klocków, niezwłocznie skieruj
pojazd do sprawdzenia hamulców.

W niektórych warunkach drogowych lub pogodo-
wych, sporadycznie można usłyszeć skrzypiący,
piszczący lub inny dźwięk dochodzący z hamulców.
Sporadyczne dźwięki dochodzące z okolic hamul-
ców podczas lekkiego lub umiarkowanego hamo-
wania są normalne i nie wpływają na działanie ani
skuteczność układu hamulcowego.

Tylne hamulce bębnowe nie są wyposażone w aku-
styczne wskaźniki zużycia. Jeśli usłyszysz nienatu-
ralnie głośny hałas dobiegający z okolicy tylnych ha-
mulców bębnowych, niezwłocznie zleć ich kontrolę
u autoryzowanego dealera lub w profesjonalnej sta-
cji obsługi.

Przestrzegaj prawidłowych okresów kontroli ha-
mulców. Więcej informacji znajdziesz w dostarcza-
nej oddzielnie książeczce gwarancyjnej.

WSPOMAGANIE HAMULCA
Sprawdź działanie układu wspomagania hamulców
w następujący sposób:

1. Przy wyłączonym silniku kilkakrotnie naciśnij i
zwolnij pedał hamulca nożnego. Jeżeli ruch pe-
dału hamulca nożnego (skok) nie zmienia się w
trakcie kilkukrotnego naciskania hamulca,
przejdź do kolejnego punktu.

2. Przy wciśniętym pedale hamulca nożnego uru-
chom silnik. Pedał hamulca powinien lekko
opaść.

3. Wyłącz silnik przy wciśniętym pedale hamulca
nożnego. Przytrzymaj wciśnięty pedał przez oko-
ło 30 sekund. Wysokość pedału nie powinna ulec
zmianie.

4. Pozostaw pracujący silnik przez 1 minutę bez wci-
skania pedału hamulca nożnego, a następnie
wyłącz go. Kilkakrotnie naciśnij pedał hamulca
nożnego. Skok pedału hamulca powinien się
zmniejszać przy każdym naciśnięciu, wraz z
uwalnianiem podciśnienia z systemu wspoma-
gania hamulców.

Jeżeli hamulce nie działają prawidłowo, sprawdź je
u autoryzowanego dealera lub w profesjonalnej sta-
cji obsługi.

DI1020MMZ
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OSTRZEŻENIE

• Używaj wyłącznie nowego płynu przechowy-
wanego w uszczelnionym pojemniku. Stary,
niskiej jakości lub zanieczyszczony płyn może
uszkodzić układ hamulcowy. Użycie niepra-
widłowych płynów może spowodować uszko-
dzenie układu hamulcowego i pogorszyć jego
skuteczność.

• Oczyść korek przed odkręceniem.

• Płyn hamulcowy jest trujący i powinien być
przechowywany z zachowaniem ostrożności,
w oznaczonych pojemnikach i chroniony
przed dziećmi.

OSTROŻNIE

• Zaleca się zlecanie uzupełniania poziomu pły-
nu oraz przeprowadzania kontroli układu ha-
mulcowego autoryzowanemu dealerowi lub
profesjonalnej stacji obsługi, posiadającej
wszystkie niezbędne płyny i wiedzę technicz-
ną.

• Nie rozlewaj płynu na powierzchnie lakiero-
wane. Płyn spowoduje uszkodzenie lakieru.
Jeśli dojdzie do wylania płynu, spłucz go wo-
dą.

Szczegóły dotyczące zalecanych płynów można
znaleźć w książeczce serwisowej Twojego samo-
chodu.

Sprawdź poziom płynu w zbiorniku wyrównaw-
czym. Jeżeli poziom płynu znajduje się poniżej linii
MIN ➁, zapala się lampka ostrzegawcza hamulca.
Uzupełnij płyn do linii MAX ➀.

Jeśli musisz często uzupełniać poziom płynu, sys-
tem powinien zostać dokładnie sprawdzony przez
autoryzowanego dealera lub profesjonalną stację
obsługi.

OSTRZEŻENIE

• Używaj wyłącznie nowego płynu przechowy-
wanego w uszczelnionym pojemniku. Stary,
niskiej jakości lub zanieczyszczony płyn może
uszkodzić układ sprzęgła.

• Oczyść korek przed odkręceniem.

• Płyn sprzęgłowy jest trujący i powinien być
przechowywany z zachowaniem ostrożności,
w oznaczonych pojemnikach i chroniony
przed dziećmi.

OSTROŻNIE

• Zaleca się zlecanie uzupełniania poziomu pły-
nu oraz przeprowadzania kontroli układu
sprzęgła autoryzowanemu dealerowi lub pro-
fesjonalnej stacji obsługi, posiadającej
wszystkie niezbędne płyny i wiedzę technicz-
ną.

• Nie rozlewaj płynu na powierzchnie lakiero-
wane. Płyn spowoduje uszkodzenie lakieru.
Jeśli dojdzie do wylania płynu, spłucz go wo-
dą.

Szczegóły dotyczące zalecanych płynów można
znaleźć w książeczce serwisowej Twojego samo-
chodu.

JVM0450XZ

PŁYN HAMULCOWY PŁYN SPRZĘGŁOWY ( jeśli na
wyposażeniu)
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Sprawdź poziom płynu w zbiorniku wyrównaw-
czym. Jeżeli poziom płynu znajduje się poniżej zna-
ku minimalnego MIN ➁, dolej płynu do znaku mak-
symalnego MAX ➀.

Jeśli musisz często uzupełniać poziom płynu, układ
sprzęgła powinien zostać dokładnie sprawdzony
przez autoryzowanego dealera lub profesjonalną
stację obsługi.

OSTRZEŻENIE

Płyn do spryskiwacza z dodatkiem środka zapo-
biegającego zamarzaniu jest trujący i należy go
przechowywać z zachowaniem ostrożności, w
oznaczonych pojemnikach z dala od dzieci.

Sprawdź poziom płynu w zbiorniku i dolej płynu jeśli
to konieczne.

Jeśli pojazd wyposażony jest w funkcję ostrzeżenia
o niskim poziomie płynu spryskiwacza (na ekranie
informacji o pojeździe) lub lampkę ostrzegawczą ni-
skiego poziomu płynu spryskiwacza (na panelu
wskaźników), ostrzeżenia te wyświetlane są przy ni-
skim poziomie płynu spryskiwacza. Uzupełnij po-
ziom płynu stosownie do potrzeb.

Dla lepszego zmywania, dodaj do wody płyn do
spryskiwacza. W zimie dodaj do płynu środek zapo-
biegający zamarzaniu przedniej szyby. Przestrzegaj
zaleceń producenta dotyczących składu mieszanki.

OSTROŻNIE

• Nie używaj zamiennie płynu chłodzącego sil-
nik z płynem do spryskiwacza. Może to spo-
wodować uszkodzenie lakieru.

• Używaj wyłącznie płynu do spryskiwaczy za-
lecanego przez autoryzowanego dealera lub
profesjonalną stację obsługi.

JVM0450XZ JVM0452XZ

PŁYN SPRYSKIWACZA
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AKUMULATOR POJAZDU

OSTRZEŻENIE

Nie uruchamiaj pojazdu, jeśli poziom elektrolitu
w akumulatorze jest niski. Niski poziom elektro-
litu może powodować zwiększone obciążenie
akumulatora, prowadzące do wytwarzania du-
żych ilości ciepła, skrócenia żywotności akumu-
latora, a w niektórych przypadkach do jego eks-
plozji.

Oznaczenia ostrzegawcze
akumulatora m OSTRZEŻENIE

➀ m
Palenie

zabronione
Nie zbliżaj się z

otwartym ogniem
Unikaj iskier

Nigdy nie pal w pobliżu akumulatora. Nigdy nie wystawiaj akumulatora na
działanie płomienia lub iskier elektrycznych.

➁ m Osłoń oczy
Zachowaj ostrożność obchodząc się z akumulatorem. W celu ochrony przed
wybuchem lub znajdującym się w akumulatorze kwasem, zawsze miej na
sobie okulary ochronne.

➂ m Chroń przed
dziećmi.

Nie pozwalaj dzieciom na dotykanie akumulatora. Utrzymuj akumulator
poza zasięgiem dzieci.

➃ m
Kwas

akumulatorowy

Nie pozwól, aby znajdujący się w akumulatorze elektrolit dostał się do oczu,
na skórę, materiał lub powierzchnie pomalowane. Dokładnie umyj ręce
natychmiast po kontakcie z akumulatorem. Jeśli elektrolit dostanie się do
oka, na skórę lub ubranie, natychmiast przemyj zabrudzone miejsce wodą,
przez co najmniej 15 minut, i skontaktuj się z lekarzem. Elektrolit ma odczyn
kwasowy. Jeśli elektrolit dostanie się do oczu lub na skórę, może
spowodować utratę wzroku lub oparzenia.

➄ m
Przestrzegaj

uwag
dotyczących

obsługi

W celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej obsługi akumulatora, przed jej
rozpoczęciem dokładnie zapoznaj się z tą instrukcją.

➅ m Wybuchowy gaz Tworzący się w akumulatorze wodór jest wybuchowy.

BATERIA
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Sprawdzanie poziomu elektrolitu

Sprawdź poziom elektrolitu w każdej z komór. Po-
ziom elektrolitu powinien mieścić się między liniami
GÓRNYM POZIOMEM LINII ➀ i DOLNYM POZIOMEM
LINII ➁.

W razie konieczności uzupełnienia poziomu elektro-
litu, dolej wyłącznie wodę demineralizowaną/desty-
lowaną tak, żeby płyn w akumulatorze osiągnął po-
ziom oznaczony w poszczególnych otworach wle-
wowych. Nie przepełniaj.

1. Wyjmij korki komór ➂ przy użyciu odpowiednie-
go narzędzia.

2. Dolej wody demineralizowanej/destylowanej
tak, aby elektrolit sięgnął GÓRNEJ ➀ linii.

Jeśli ścianka akumulatora nie jest przeźroczysta,
sprawdź poziom elektrolitu patrząc od góry
przez otwór; widokjA wskazuje na poziom pra-
widłowy a widokjB na potrzebę dolania wody.

3. Załóż i dokręć korki komór.

• Pojazdy wykorzystywane przy wysokich tempe-
raturach lub w trudnych warunkach wymagają
częstej kontroli poziomu płynu akumulatorowe-
go.

• Utrzymuj powierzchnię akumulatora suchą i
czystą. Usunąć wszelkie ślady korozji mocno wy-
żętą wilgotną szmatką.

• Upewnij się, że złącza akumulatora są czyste i
pewnie dokręcone.

• Jeżeli pojazd nie będzie eksploatowany przez
ponad 30 dni, odłącz ujemny (-) przewód aku-
mulatora, aby zapobiec jego rozładowaniu.

Rozruch za pomocą przewodów
awaryjnych
W razie zajścia konieczności uruchomienia silnika
za pomocą przewodów awaryjnych, patrz punkt
“Rozruch za pomocą przewodów awaryjnych” w
rozdziale “6. W nagłym wypadku”. Jeśli silnik nie daje
się uruchomić za pomocą przewodów awaryjnych,
konieczna może być wymiana akumulatora. Skon-
taktuj się z autoryzowanym dealerem lub profesjo-
nalną stacją obsługi w celu wymiany akumulatora.

BATERIA PILOTA ( jeśli na
wyposażeniu)
Wymiana baterii pilota
OSTROŻNIE

• Zachowaj ostrożność i nie dopuść do połknię-
cia baterii lub rozmontowanych elementów
przez dzieci.

• Nieprawidłowo zutylizowana bateria może
zaszkodzić środowisku naturalnemu. Zawsze
zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczą-
cymi utylizacji zużytych baterii.

• Nie dopuść, aby podczas wymiany baterii do
elementów dostał się kurz lub olej.

• Jeżeli bateria litowa jest wymieniona niepo-
prawnie, istnieje niebezpieczeństwo wybu-
chu. Wymieniać baterię na nową tego samego
typu lub odpowiednik.

• Nie narażaj baterii na działanie intensywnych
źródeł ciepła, takich jak promienie słoneczne,
płomień itp.

DI0137MDZ

SDI1480DZ
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Aby wymienić baterię:

1. Użyj odpowiedniego narzędzia aby odkręcić śru-
bęjA i otwórz pokrywęjB .

2. Wymień baterię na nową.

Zalecana bateria: CR1620 lub odpowiednik.

• Nie dotykaj obwodów ani złącz elektrycznych
wewnątrz urządzenia - może to doprowadzić
do usterki.

• Upewnij się, że strona + skierowana jest ku
dołowi obudowyjC .

3. Zamknij pokrywę i dokładnie dokręć śrubę.

4. Sprawdź działanie przycisków, naciskając je.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wymianie baterii,
skontaktuj się z autoryzowanym dealerem lub pro-
fesjonalną stacją obsługi.

BATERIA PILOTA ZDALNEGO
STEROWANIA ( jeśli na
wyposażeniu)
Wymiana baterii pilota zdalnego
sterowania
OSTROŻNIE

• Zachowaj ostrożność i nie dopuść do połknię-
cia baterii lub rozmontowanych elementów
przez dzieci.

• Nieprawidłowo zutylizowana bateria może
zaszkodzić środowisku naturalnemu. Zawsze
zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczą-
cymi utylizacji zużytych baterii.

• Nie dopuść, aby podczas wymiany baterii do
elementów dostał się kurz lub olej.

• Jeżeli bateria litowa jest wymieniona niepo-
prawnie, istnieje niebezpieczeństwo wybu-
chu. Wymieniać baterię na nową tego samego
typu lub odpowiednik.

• Nie narażaj baterii na działanie intensywnych
źródeł ciepła, takich jak promienie słoneczne,
płomień itp.

Aby wymienić baterię:

1. Zwolnij blokadę z tyłu pilota zdalnego sterowania
i wyjmij mechaniczny element kluczyka.

2. Wsuń końcówkę niewielkiego wkrętaka w szcze-
linę w rogu pilota i obróć, aby oddzielić część gór-
ną od dolnej. Zabezpiecz końcówkę wkrętaka
tkaniną, aby nie zarysować obudowy pilota.

3. Wymień baterię na nową.

NDI1687 SDI2451
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• Zalecana bateria: CR2025 lub odpowiednik.

• Nie dotykaj obwodów ani złącz elektrycznych
wewnątrz urządzenia - może to doprowadzić
do usterki.

• Upewnij się, że strona + skierowana jest ku
dołowi obudowy.

4. Dopasuj końce górnej i dolnej części ➀ i ściśnij je
razem, aż do bezpiecznego zatrzaśnięcia ➁.

5. Sprawdź działanie przycisków, naciskając je.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wymianie baterii,
skontaktuj się z autoryzowanym dealerem lub pro-
fesjonalną stacją obsługi.

OSTRZEŻENIE

• Praca silnika z usuniętym filtrem powietrza
może spowodować poparzenie Ciebie lub
Twoich pasażerów. Filtr powietrza nie tylko
oczyszcza zasysane powietrze, ale także za-
trzymuje płomień w przypadku nawrotu pło-
mienia z silnika. Jeśli filtr powietrza nie jest za-
instalowany, podczas nawrotu płomienia z sil-
nika może dość do poparzenia osób
znajdujących się w pojeździe. Nigdy nie jeźdź
samochodem z usuniętym filtrem powietrza.
Jeżeli filtr powietrza jest usunięty, przy pra-
cach związanych z silnikiem zachowaj ostroż-
ność.

• Nigdy nie rozlewaj paliwa na korpus przepust-
nicy ani nie próbuj uruchamiać silnika z wy-
montowanym filtrem paliwa. Może to dopro-
wadzić do poważnych obrażeń ciała.

Aby wyjąć filtr, zwolnij trzpień blokujący ➀ i pociąg-
nij filtr do góry ➁.

Suchy wkład papierowy filtra może być czyszczony
i używany ponownie. Filtr powietrza należy wymie-
niać zgodnie z harmonogramem zamieszczonym
w dostarczane oddzielnie książeczce gwarancyjne.

Podczas wymiany filtra przetrzyj wewnętrzną cześć
obudowy filtra i jego osłonę wilgotną szmatką.

SDI2452Z

JVM0451XZ

FILTR POWIETRZA
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PIÓRA WYCIERACZEK SZYBY
PRZEDNIEJ
Czyszczenie
Jeśli po użyciu spryskiwacza szyba nie jest czysta,
lub jeśli wycieraczki skrzypią podczas pracy, na pió-
rach wycieraczek lub na szybie może znajdować się
wosk lub inne zabrudzenia.

Zmyj zewnętrzną powierzchnię szyby przy pomocy
płynu do spryskiwacza lub łagodnego detergentu.
Szyba jest czysta, jeśli po spłukaniu nie pozostają
na niej krople wody.

Przetrzyj pióra wycieraczek przy pomocy szmatki
nasączonej płynem do spryskiwacza lub łagodnym
detergentem. Spłucz pióro wodą. Jeśli szyba przed-
nia wciąż nie jest czysta po użyciu wycieraczek i
spryskiwacza, wymień pióra wycieraczek.

Uważaj, aby nie zatkać dyszy spryskiwaczajA . Mo-
że to spowodować nieprawidłową pracę spryskiwa-
cza przedniej szyby. W przypadku zatkania dyszy,
usuń wszelkie przedmioty przy pomocy igły lub
szpilki jB . Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić
dyszy.

SDI2693Z

PIÓRA WYCIERACZEK
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Wymiana
Jeśli pióra wycieraczek są zużyte, wymień je na no-
we.

1. Podnieś ramię wycieraczki.

2. Naciśnij i przytrzymaj język zwalniającyjA , a na-
stępnie przesuń pióro wycieraczki w dół wzdłuż
➀ ramienia.

3. Wyjmij pióro wycieraczki.

4. Załóż nowe pióro na ramię wycieraczki i przesuń
je, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

OSTROŻNIE

• Po wymianie pióra, połóż wycieraczkę z po-
wrotem na szybie. W przeciwnym razie może
zostać zarysowana pokrywa przedziału silni-
ka lub ramię wycieraczki, powodując uszko-
dzenia.

• Zużyte pióra wycieraczek mogą uszkodzić
przednią szybę i pogorszyć widoczność.

Układ regulacji napięcia zmiennego mierzy wielkość
wyładowań elektrycznych w akumulatorze i regu-
luje napięcie generowane przez alternator.

OSTROŻNIE

• Nie uziemiaj urządzeń bezpośrednio na zaci-
sku akumulatora. Spowoduje to pominięcie
układu regulacji napięcia zmiennego, w wyni-
ku czego akumulator może nie ładować się do
pełna.

• Korzystaj z urządzeń elektrycznych, gdy silnik
pracuje, aby zapobiec rozładowaniu się aku-
mulatora.

SDI2048Z

UKŁAD REGULACJI NAPIĘCIA
ZMIENNEGO ( jeśli na
wyposażeniu)
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PRZEDZIAŁ SILNIKA

OSTROŻNIE

Nigdy nie używaj bezpieczników o niższym lub
wyższym natężeniu niż to, wskazane na pokry-
wie skrzynki bezpieczników. Mogłoby to dopro-
wadzić do uszkodzenia układu elektrycznego lub
wywołać pożar.

Nigdy nie próbuj używać innego materiału (drutu,
folii aluminiowej itp.) zamiast bezpiecznika. Mo-
głoby to doprowadzić do uszkodzenia układu
elektrycznego lub wywołać pożar.

Rozmieszczenie i wartości bezpieczników pokaza-
no na spodniej stronie pokrywy skrzynki bezpiecz-
ników.

Liczba bezpieczników może być różna w zależności
od wyposażenia pojazdu.

Jeśli którykolwiek z elektrycznych systemów pojaz-
du nie działa, sprawdź, czy nie przepalił się bezpiecz-
nik.

1. Upewnij się, że włącznik zapłonu znajduje się w
pozycji OFF lub LOCK.

2. Upewnij się, że przełącznik reflektorów znajduje
się w pozycji OFF.

3. Otwórz pokrywę przedziału silnika.

4. Naciśnij zapięcie i otwórz pokrywę skrzynki bez-
pieczników.

5. Odszukaj bezpiecznik, który należy wymienić.

6. Usuń go, używając chwytaka do wyciągania bez-
pieczników znajdującego się w skrzynce
bezpieczników w przedziale pasażerskim.

7. Jeśli bezpiecznik jest przepalony jA , wymień go
na nowyjB .

Jeśli po zamontowaniu nowy bezpiecznik rów-
nież się przepali, oddaj pojazd do kontroli lub na-
prawy układu elektrycznego do autoryzowane-
go dealera lub profesjonalnej stacji obsługi.

NDI1692

NDI1694

SDI1753Z

BEZPIECZNIKI
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Wkładki topikowe
Jeśli którykolwiek z elektrycznych systemów pojaz-
du nie działa, a bezpieczniki są w dobrym stanie
sprawdź ich połączenia. Jeśli którekolwiek z połą-
czeń stopiło się, wymień je na nowe, używając wy-
łącznie oryginalnych części zamiennych.

PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI
Główna skrzynka bezpieczników

1. Upewnij się, że włącznik zapłonu znajduje się w
pozycji OFF.

2. Upewnij się, że przełącznik reflektorów znajduje
się w pozycji OFF.

3. Otwórz schowek na rękawiczki.

4. Przytrzymaj pokrywę schowka i pociągnij ją do
góry, tak aby odczepić zawiasyjA , umieszczone
po wewnętrznej stronie schowka. Ustaw pokry-
wę schowka w jednej linii z rogiemjB .

5. Ostrożnie odblokuj lewy i prawy ogranicznik
jC , a następnie wyjmij schowek.

6. Odszukaj bezpiecznik, który należy wymienić.

7. Usuń go, używając chwytaka do wyciągania bez-
pieczników ➀.

NDI1693

NDI1686

NDI1689
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8. Jeśli bezpiecznik jest przepalony ➁, wymień go
na nowy ➂.

9. Zamontuj schowek, wykonując w odwrotnej ko-
lejności czynności demontażu.

Jeśli po zamontowaniu nowy bezpiecznik również
się przepali, oddaj pojazd do kontroli lub naprawy
układu elektrycznego do autoryzowanego dealera
lub profesjonalnej stacji obsługi.

Dodatkowa skrzynka bezpieczników

1. Upewnij się, że włącznik zapłonu znajduje się w
pozycji OFF.

2. Upewnij się, że przełącznik reflektorów znajduje
się w pozycji OFF.

3. Wyjmij pokrywę skrzynki bezpiecznikówjA spod
schowka na rękawiczki.

4. Odszukaj bezpiecznik, który należy wymienić.

5. Usuń go, używając chwytaka do wyciągania bez-
pieczników znajdującego się w głównej skrzynce
bezpieczników.

6. Jeśli bezpiecznik jest przepalony, zastąp go no-
wym.

7. Załóż pokrywę skrzynki bezpieczników.

Jeśli po zamontowaniu nowy bezpiecznik również
się przepali, oddaj pojazd do kontroli lub naprawy
układu elektrycznego do autoryzowanego dealera
lub profesjonalnej stacji obsługi.

Przełącznik bezpiecznikowy
długoterminowego garażowania
pojazdu ( jeśli na wyposażeniu)

W fabrycznie nowym pojeździe przełącznik
bezpiecznikowy długoterminowego garażowania
jest wyłączony w celu ograniczenia poboru prądu z
akumulatora. Przed wydaniem pojazdu pierwsze-
mu właścicielowi wyłącznik zostaje wciśnięty (włą-
czony) i powinien zawsze pozostać włączony.

Jeżeli przełącznik bezpiecznikowy długotermino-
wego garażowania pojazdu nie jest wciśnięty (włą-
czony), na ekranie informacji o pojeździe może się
wyświetlić ostrzeżenie [Shipping Mode On Push
Storage Fuse]. Patrz punkt “Wskaźniki działania” w
rozdziale “2. Wskaźniki i przełączniki”.

Jeśli którykolwiek z elektrycznych systemów pojaz-
du nie działa, wyjmij przełącznik bezpiecznikowy
długoterminowego garażowania pojazdu i
sprawdź, czy nie przepalił się bezpiecznik.
UWAGA

Nie musisz wymieniać przełącznika, jeśli wystąpi
w nim usterka lub jeśli przepali się bezpiecznik. W
takiej sytuacji wyjmij przełącznik i wymień bez-
piecznik na nowy o takiej samej wartości znamio-
nowej.
Wyjmowanie przełącznika bezpiecznikowego
długoterminowego garażowania pojazdu:
1. Przed wyjęciem przełącznika upewnij się, że

włącznik zapłonu znajduje się w pozycji OFF lub
LOCK.

2. Upewnij się, że przełącznik reflektorów znajduje
się w pozycji OFF.

3. Zdejmij pokrywę skrzynki bezpieczników.
4. Ściśnij wypusty ➀ znajdujące się z obu stron

przełącznika.
5. Wyciągnij przełącznik ze skrzynki bezpieczników

pociągając go do siebie ➁.

NDI1688
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REFLEKTORY
Podczas deszczu lub po wizycie w myjni, wewnątrz
klosza reflektora może na pewien czas pojawić się
para. Zaparowanie jest spowodowane różnicą tem-
peratur na zewnątrz i wewnątrz klosza. Nie jest to
usterka. Jeśli w środku klosza gromadzą się duże
krople wody, skontaktuj się z autoryzowanym dea-
lerem lub profesjonalną stacją obsługi.

Wymiana reflektora LED
W razie konieczności wymiany skontaktuj się z au-
toryzowanym dealerem lub profesjonalną stacją
obsługi.

Wymiana żarówki reflektora
ksenonowego
W reflektorze wykorzystano częściowo rozbieralny
wkład i wymienialną żarówkę (halogenową). Żarów-
ka może zostać wymieniona od strony przedziału
silnika, bez konieczności demontażu zespołu reflek-
torów.

OSTROŻNIE

We wnętrzu żarówki halogenowej znajduje się
gaz pod wysokim ciśnieniem. Zarysowanie lub
upuszczenie szklanej bańki może spowodować
pęknięcie żarówki.

1. Odłącz ujemny kabel akumulatora.

2. Odepnij złącze elektryczne znajdujące się z
tyłu żarówki.

3. Zdejmij gumową osłonę ➀.

4. Wyjmij sprężynę przytrzymującą, ➁ naciskając
ją i przekręcając.

5. Wyjmij żarówkę. Podczas wyjmowania nie
potrząsaj i nie przekręcaj żarówki.

6. Zainstaluj nową żarówkę w kolejności
odwrotnej do demontażu.

OSTROŻNIE

• Trzymając żarówkę, nie dotykaj szklanej bań-
ki.

• Użyj żarówki o tym samym symbolu i mocy, co
zainstalowana oryginalnie:
Model z reflektorami halogenowymi

Żarówka świateł drogowych/mijania:
60 W/55 W (H4)

• Unikaj sytuacji, w których żarówka pozostaje
wyjęta z reflektora przez dłuższy czas. Do obu-

JVM0470XZ

ŚWIATŁA
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dowy reflektora może dostać się pył, wilgoć
lub dym, zmniejszając jego wydajność.

Ustawianie świateł nie jest konieczne, jeśli tylko wy-
mieniasz żarówkę. W razie potrzeby ustawienia
świateł skontaktuj się z autoryzowanym dealerem
lub profesjonalną stacją obsługi.

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
Pozycja Moc (W)
Przedni kierunkowskaz 21
Oświetlenie obrysowe (modele z
reflektorami halogenowymi) 5

Oświetlenie obrysowe i światła do
jazdy dziennej (modele z reflektorami
LED)*

LED

Przednie światła przeciwmgielne ( jeśli
na wyposażeniu) 55

Światła do jazdy dziennej ( jeśli na
wyposażeniu w modelach z
reflektorami halogenowymi)

19

Kierunkowskaz (na przednim
błotniku) ( jeśli na wyposażeniu) 5

Tylna lampa zespolona
Kierunkowskaz 21
Światło stopu/światło tylne 21/5
Bieg wsteczny 21

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 5
Górne światło stop ( jeśli na
wyposażeniu)* LED

*: W celu wymiany oświetlenia skontaktuj się z
autoryzowanym dealerem lub profesjonalną
stacją obsługi.

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE
Pozycja Moc (W)
Lampka punktowa (typu
LED)* LED

Lampka punktowa (z
żarówką) 5

Oświetlenie wnętrza (gdzie
zamontowano) 8

Światła pasażerów z tyłu ( jeśli
na wyposażeniu) LED

Światła progowe (gdzie
zamontowano) 3,4

Lampka lusterka pasażera
( jeśli na wyposażeniu) 1,8

*: W celu wymiany oświetlenia skontaktuj się z
autoryzowanym dealerem lub profesjonalną
stacją obsługi.
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POŁOŻENIE ŚWIATEŁ
1. Przedni kierunkowskaz

2. Reflektor (halogenowy)

3. Lampka punktowa

4. Oświetlenie wnętrza (gdzie zamontowano)

5. Przednie światła przeciwmgłowe ( jeśli na
wyposażeniu) lub Światła do jazdy dziennej
( jeśli na wyposażeniu w modelach z
reflektorami halogenowymi)

6. Oświetlenie obrysowe

7. Boczny kierunkowskaz ( jeśli na wyposażeniu)

8. Światła progowe (gdzie zamontowano)

9. Reflektor (światła drogowe) (typu LED)

10. Reflektor (światła mijania) (typu LED)

11. Światła do jazdy dziennej (typu LED)

12. Światła pasażerów z tyłu ( jeśli na
wyposażeniu)

13. Dodatkowe górne światło stop ( jeśli na
wyposażeniu)

14. Tylna lampa zespolona (kierunkowskaz/
światło stopu/tylne/cofania)

15. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
jA : Modele z reflektorami halogenowymi
jB : Modele z reflektorami LED
jC : Modele ze skrzynią ładunkową
jD : Modele bez skrzyni ładunkowej

NDI1679

8-24 Przeglądy i czynności wykonywane samodzielnie



m:
WYJMIJ

m :
ZAMONTUJ

Procedura wymiany
Wszystkie pozostałe światła należą do jednego z ty-
pów: A, B, C, D lub E. Podczas wymiany żarówki, naj-
pierw zdejmij klosz i/lub osłonę.

SDI2306

NDI1681

Przedni kierunkowskaz

NDI1680

Lampka obrysowa (z żarówką)

NDI1682

Przednie światło przeciwmgłowe ( jeśli na wyposażeniu)
lub światło do jazdy dziennej ( jeśli na wyposażeniu)

Przeglądy i czynności wykonywane samodzielnie 8-25



1. Odkręć dwie śrubyjA i wymontuj tylną lampę ze-
spoloną z pojazdu.

2. Obróć oprawę żarówki i wyjmij ją z tylnej lampy
zespolonej.

3. Wymień niezbędne żarówki.

➀: Światło stopu/tylne

➁: Kierunkowskaz

➂: Światło cofania

NDI1683

Kierunkowskaz (na przednim błotniku) ( jeśli na
wyposażeniu)

NDI1691

Tylna lampa zespolona (kierunkowskaz, światło stopu i
światło cofania) (modele ze skrzynią ładunkową)

NDI1690

Tylna lampa zespolona (kierunkowskaz, światło stopu i
światło cofania) (modele bez skrzyni ładunkowej)
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JVM0464XZ

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

SDI1845Z

Oświetlenie wnętrza (gdzie zamontowano)

JVM0553XZ

Światła progowe (gdzie zamontowano)

SDI1839Z

Lampka lusterka pasażera ( jeśli na wyposażeniu)
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Jeśli przebiłeś oponę, patrz: “Przebita opona” w roz-
dziale “6. W nagłym wypadku”.

CIŚNIENIE POWIETRZA W OPONACH
Okresowo kontroluj poziom ciśnienia w oponach
(łącznie z kołem zapasowym). Nieprawidłowe ciś-
nienie w oponie może mieć negatywny wpływ na jej
trwałość i zachowanie się pojazdu na drodze. Ciś-
nienie powietrza należy sprawdzać, gdy opony są
ZIMNE. ZIMNE opony to opony w pojeździe, który
pozostawał zaparkowany przez co najmniej 3 go-
dziny, lub przejechał mniej niż 1,6 km (1 milę). Pozio-
my ciśnienia ZIMNEJ opony podane są na naklejce z
informacją o oponach.

Zbyt niskie ciśnienie w oponie może prowadzić do
jej przegrzania i w rezultacie do wewnętrznego
uszkodzenia opony. Przy wysokich prędkościach
może to prowadzić do rozwarstwienia się bieżnika
a nawet eksplozji opony.

RODZAJE OPON
OSTROŻNIE

Przy zmianie lub wymianie opon upewnij się, że
wszystkie cztery są tego samego rodzaju (np. let-
nie, całoroczne lub zimowe) oraz konstrukcji. Au-
toryzowany dealer lub profesjonalna stacja ob-
sługi mogą udzielić Ci informacji na temat rodza-
ju, rozmiaru, indeksu prędkości oraz dostępności
opon.

Opony zapasowe mogą cechować się niższym in-
deksem prędkości niż te, założone w fabryce. Mogą
także nie być przystosowane do jazdy z maksymal-
ną prędkością pojazdu. Nigdy nie przekraczaj gór-
nej granicy indeksu prędkości opony.

Opony całoroczne
Firma RENAULT zakłada fabrycznie opony całorocz-
ne w niektórych modelach pojazdów, w celu zapew-
nienia dobrej wydajności przez cały rok, także w wa-
runkach zimowych. Opony całoroczne oznaczone
są napisem ALL SEASON i/lub M&S na boku. Opony
zimowe zapewniają lepszą przyczepność niż opony
całoroczne i mogą się lepiej nadawać do użycia w
pewnych obszarach.

Opony letnie
Firma RENAULT zakłada fabrycznie opony letnie w
niektórych modelach pojazdów, w celu zapewnie-
nia dobrej wydajności na suchych nawierzchniach.
Wydajność opon letnich jest znacznie niższa w przy-
padku ośnieżonych lub oblodzonych nawierzchni.
Opony letnie nie posiadają na boku oznaczenia
przyczepności M&S.

Jeśli masz zamiar korzystać z pojazdu na pokrytych
śniegiem lub oblodzonych drogach, firma RENAULT
zaleca założenie opon zimowych lub całorocznych
na wszystkie cztery koła.

Opony zimowe
Jeśli zajdzie potrzeba założenia opon zimowych, na-
leży użyć opon o takim samym rozmiarze i indeksie
nośności jak opony założone fabrycznie. Niespełnie-
nie tego warunku może mieć negatywny wpływ na
bezpieczeństwo i sterowność pojazdu.

Zazwyczaj opony zimowe cechują się niższym in-
deksem prędkości niż te, założone w fabryce. Mogą
także nie być przystosowane do jazdy z maksymal-
ną prędkością pojazdu. Nigdy nie przekraczaj gór-
nej granicy indeksu prędkości opony. Zakładane

opony zimowe muszą mieć ten sam rozmiar, markę,
budowę i wzór bieżnika na wszystkich kołach.

W celu osiągnięcia lepszej przyczepności na oblo-
dzonych drogach możesz użyć opon z kolcami. Ich
użycie jest jednak zabronione w niektórych pań-
stwach i obszarach. Przed założeniem opon z kol-
cami sprawdź obowiązujące przepisy. Przyczep-
ność opon z kolcami na mokrych i suchych na-
wierzchniach może być gorsza, niż opon
pozbawionych kolców.

Model z napędem na cztery koła (4WD)
OSTROŻNIE

• Na wszystkie cztery koła zakładaj opony o tej
samej wielkości, marce, budowie (diagonalne,
diagonalne-opasane, radialne) i wzorze bież-
nika. W przeciwnym wypadku może dojść do
sytuacji, w której opony na kołach tylnej i
przedniej osi będą miały różny obwód, co spo-
woduje nadmierne ścieranie i może doprowa-
dzić do uszkodzenia skrzyni biegów, skrzynki
rozdzielczej lub trybów mechanizmu różnico-
wego.

• Używaj WYŁĄCZNIE opon zapasowych prze-
znaczonych dla pojazdów z napędem na czte-
ry koła (4WD)

Jeśli stwierdzisz wytarcie się opon, zaleca się wy-
mianę wszystkich czterech na opony o tej samej
wielkości, marce, budowie i wzorze bieżnika. Należy
także skontrolować i, jeśli to konieczne, skorygować,
ciśnienie w oponach i zbieżność kół. Skontaktuj się
z autoryzowanym dealerem lub profesjonalną sta-
cją obsługi.

OPONY I KOŁA
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ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE
Korzystanie z łańcuchów śniegowych może być za-
kazane zależnie od obszaru. Przed założeniem łań-
cuchów zapoznaj się z lokalnie obowiązującymi
przepisami. Podczas zakładania łańcuchów upew-
nij się, że ich rozmiar odpowiada oponom w Twoim
pojeździe. Przestrzegaj zaleceń producenta łańcu-
chów dotyczących ich montażu.

W celu zapewnienia prawidłowego przylegania łań-
cuchów użyj napinaczy, jeśli zaleca je producent
łańcuchów. Luźne końce łańcuchów należy zabez-
pieczyć lub usunąć w celu zapobieżenia uszkodze-
niom błotników lub podwozia. W miarę możliwości
staraj się unikać jazdy z pełnym obciążeniem pojaz-
du przy założonych łańcuchach śniegowych. Pa-
miętaj również, aby wolno prowadzić pojazd. W
przeciwnym przypadku pojazd może ulec uszko-
dzeniu oraz/lub pogorszy się jego sterowność i
własności jezdne.

Łańcuchy śniegowe mogą być zakładane wyłącz-
nie na kołach tylnych, nigdy na przednich.

Nie prowadź pojazdu z założonymi łańcuchami po
drogach o twardej nawierzchni, jeśli nie ma na nich
śniegu. W takiej sytuacji jazda z założonymi łańcu-
chami może doprowadzić do przeciążenia i uszko-
dzenia różnych elementów mechanicznych.

ROTACJA OPON

Firma RENAULT zaleca rotację opon w modelach z
napędem na cztery koła (4WD) co 5.000 km (3.000
mil), a w modelach z napędem na dwa koła (2WD) co
10.000 km (6.000 mil). Odległość ta może się jednak
różnić, w zależności od sposobu prowadzenia po-
jazdu i stanu nawierzchni. (Patrz: “Przebita opona”
w rozdziale “6. W nagłym wypadku”, gdzie opisano
procedurę wymiany koła.)

OSTRZEŻENIE

• Po rotacji opon uzupełnij w nich ciśnienie po-
wietrza.

• Ponownie dokręć nakrętki po przejechaniu
1.000 km (600 mil) (także w razie przebicia
opony itp.).

• Nie uwzględniaj koła zapasowego w rotacji
opon.

• Nieprawidłowy dobór, założenie, konserwacja
lub serwisowanie opon może negatywnie
wpłynąć na bezpieczeństwo pojazdu i dopro-

wadzić do wypadku i uszkodzeń ciała. Jeśli
masz wątpliwości, skonsultuj się z autoryzo-
wanym dealerem, profesjonalną stacją obsłu-
gi lub producentem opon.

ZUŻYCIE I USZKODZENIA OPON

➀ : Wskaźnik zużycia

➁ : Umiejscowienie wskaźnika zużycia

Należy regularnie kontrolować opony pod kątem
zużycia, pęknięć, wybrzuszeń oraz przedmiotów
tkwiących w bieżniku. W przypadku stwierdzenia
nadmiernego zużycia, pęknięć, wybrzuszeń lub głę-
bokich nacięć w oponie, należy ją natychmiast wy-
mienić.

Opony montowane fabrycznie mają wbudowany
wskaźnik zużycia. Jeśli wskaźnik jest widoczny, na-
leży wymienić oponę.

Niewłaściwa konserwacja zapasowej opony może
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Jeśli
opona zapasowa wymaga naprawy, skontaktuj się
z autoryzowanym dealerem lub profesjonalną sta-
cją obsługi.

SDI1662Z

SDI1663Z
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WIEK OPONY
Nigdy nie używaj opon starszych niż 6 lat, niezależ-
nie od tego, czy były używane.

Opony tracą swoje właściwości z wiekiem oraz wraz
z użytkowaniem pojazdu. Regularnie oddawaj opo-
ny do kontroli i wyważania do warsztatu napraw-
czego lub - jeśli wolisz do autoryzowanego dealera
lub profesjonalnej stacji obsługi.

WYMIANA OPON I KÓŁ

OSTRZEŻENIE

Nie zakładaj zdeformowanego koła ani opony,
nawet jeśli zostały one naprawione. Takie koła lub
opony mogą posiadać uszkodzenia na poziomie
strukturalnym i w rezultacie ulec nagłej awarii.

Podczas wymiany użyj opon o tym samym rozmia-
rze, indeksie prędkości i nośności, co opony zało-
żone fabrycznie. (Patrz: “Opony i koła” w rozdziale
“9. Informacje techniczne”, aby uzyskać informacje
na temat zalecanych rodzajów i rozmiarów opon i
kół.) Użycie opon innych niż zalecane lub użycie
opon różnej marki, budowy (diagonalne, diagonal-
ne-opasane, radialne) lub wzoru bieżnika może
mieć negatywny wpływ na jazdę, hamowanie, kie-
rowanie pojazdem, prześwit pomiędzy podwoziem
a podłożem, prześwit pomiędzy oponą i/lub łańcu-
chem śnieżnym a nadkolem, kalibrację prędkościo-
mierza oraz ustawienie świateł. Niewłaściwe opony
mogą również nie pasować do wysokości zderza-
ków. Niektóre z tych zmian mogą prowadzić do wy-
padku i poważnych obrażeń ciała.

Podczas zmiany kół zawsze stosuj koła o tej samej
wartości odsadzenia. Koła o innej wartości odsa-

dzenia mogą powodować szybsze zużycie opon,
wpływać negatywnie na właściwości jezdne pojaz-
du i/lub zawadzać o tarcze/bębny hamulcowe. Mo-
że to prowadzić do zmniejszenia skuteczności ha-
mowania i/lub szybszego ścierania się tarcz/klo-
cków hamulcowych.

WYWAŻENIE KOŁA
Źle wyważone koła mogą mieć negatywny wpływ
na właściwości jezdne pojazdu i żywotność opon.
Koła mogą stracić wyważenie nawet podczas nor-
malnego użytkowania. Dlatego należy je wyważać,
gdy zaistnieje taka potrzeba.

KOŁO ZAPASOWE
Zwykłe koło zapasowe ( jeśli na
wyposażeniu)
Koło ze standardową oponą (o takim samym roz-
miarze jak koła jezdne) znajduje się na wyposażeniu
Twojego pojazdu.

Tymczasowe koło zapasowe ( jeśli na
wyposażeniu)
Tymczasowe koło zapasowe ma inny rozmiar niż
zwykłe koła jezdne.

Tymczasowe koło zapasowe można rozpoznać w
następujący sposób:
— Rozmiar koła i opony różni się od czterech za-
montowanych kół i opon.
— Na kole zapasowym znajduje się oznaczenie z
ograniczeniem prędkości.

Aby uniknąć usterek należy postępować zgodnie z
poniższymi wskazówkami:

• Nie przekraczać prędkości 80 km/godz.
(50 MPH).

• Po założeniu koła zapasowego zachować szcze-
gólną ostrożność podczas jazdy.

• Nie zakładać jednocześnie więcej niż jednego
koła zapasowego w pojeździe.

• Dla opony koła zapasowego stosować takie sa-
mo ciśnienie jakie jest zalecane dla danej osi po-
jazdu, chyba że na etykiecie koła zapasowego
zalecane jest inne ciśnienie. Patrz “Tabliczka z
informacją o oponach” w rozdziale “9. Informa-
cje techniczne”.

• Po założeniu koła zapasowego wyłącz system
ESP. Patrz “System elektronicznej stabilizacji to-
ru jazdy (ESP) ( jeśli na wyposażeniu)” w rozdziale
“5. Uruchamianie i jazda”.

• Nigdy nie holuj przyczepy, jeśli w pojeździe jest
założone dojazdowe koło zapasowe.

8-30 Przeglądy i czynności wykonywane samodzielnie
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(Informacje o zalecanych płynach/środkach smar-
nych i pojemnościach znajdziesz w książeczce ser-
wisowej).

INFORMACJE O PALIWIE
Silniki Diesla*

Odpowiednie paliwa do silników Diesla
Ten silnik Diesla jest zgodny z aktualnymi
i przyszłymi europejskimi normami dotyczącymi
biopaliw.

m
Paliwa zgodne z normą EN16734 oraz
zmieszane z biopaliwem zgodnym z
normą EN14214 (zawierającym od 0 do
10% estrów metylowych kwasów
tłuszczowych).

Silnik M9T 2.3DCI:

Należy używać oleju napędowego o wartości ceta-
nowej ponad 50 i zawartości siarki poniżej 10 ppm
(EN590).

* Jeśli dostępne są dwa rodzaje oleju
napędowego, stosuj olej letni lub zimowy
prawidłowo, zgodnie z poniższymi wytycznymi
temperatury.

• Powyżej −7°C (20°F) ... letni olej napędowy.

• Poniżej −7°C (20°F) ... zimowy olej napędowy.

OSTROŻNIE

• W silniku Diesla nie wolno stosować i dolewać
oleju opałowego, benzyny ani innych rodza-
jów paliwa. Używanie innych paliw lub dole-
wanie ich do oleju napędowego może spowo-
dować uszkodzenie silnika.

• Nie używaj letniego oleju napędowego przy
temperaturach niższych niż –7°C (20°F). Niska

temperatura powoduje wytrącanie się wosku
z paliwa. Może to doprowadzić do zakłócenia
pracy silnika.

OLEJ AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI
BIEGÓW (ATF)
Jeśli potrzebujesz pomocy przy kontroli lub wymia-
nie płynu, skontaktuj się z autoryzowanym deale-
rem lub profesjonalną stacją obsługi.

OSTROŻNIE

• Używaj wyłącznie oleju do automatycznej
skrzyni biegów (ATF) zalecanego w książeczce
serwisowej. Nie mieszaj go z innymi olejami.

• Użycie oleju do automatycznej skrzyni biegów
(ATF) innego niż zalecany w książce serwiso-
wej może spowodować obniżenie właściwo-
ści jezdnych i trwałości automatycznej skrzy-
ni biegów, może także spowodować jej uszko-
dzenie. Uszkodzenia tego typu nie są objęte
gwarancją.

ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYNNIKA
CHŁODZĄCEGO I OLEJU
SMARUJĄCEGO UKŁADU
KLIMATYZACJI
W systemie klimatyzacji w Twoim pojeździe należy
stosować czynnik chłodzący HFC-134a (R134a) oraz
olej podany w książeczce serwisowej pojazdu.

OSTROŻNIE

Użycie jakichkolwiek innych czynników chłodzą-
cych lub substancji smarujących spowoduje po-
ważne uszkodzenia i może doprowadzić do ko-
nieczności wymiany całego systemu klimatyzacji
w pojeździe.

Uwalnianie czynników chłodzących do atmosfery
jest zabronione w wielu krajach i obszarach. Czyn-
nik chłodzący HFC-134a (R-134a) zastosowany w
Twoim pojeździe nie powoduje uszkodzenia ziem-
skiej powłoki ozonowej. Może on jednak w niewiel-
kim stopniu przyczynić się do globalnego ocieple-
nia. Firma RENAULT zaleca odzyskiwanie i recykling
czynnika chłodzącego. W celu wykonania obsługi
serwisowej systemu klimatyzacji skontaktuj się z
autoryzowanym dealerem lub profesjonalną stacją
obsługi.

ZALECANE RODZAJE I
DOZOWANIE PŁYNÓW/SMARÓW
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Model silnika M9T 2.3DCI
Typ Diesel, czterosuwowy
Układ cylindrów 4 rzędowy
Średnica cylindra x skok tłoka mm (cale) 85 × 101,3 (3,346 × 3,988)
Pojemność skokowa cm3 (cu in) 2298 (140,22)
Obroty biegu jałowego w pozycji “N”
(neutralna) obr/min 750±50

Rodzaj napędu wałka rozrządu Łańcuch rozrządu

SILNIK
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Opona
Zwykłe Rozmiar 205R16C

110/108 S
255/70R16

111 T/108/104 S
255/60R18

112 T

Zapasowe Rozmiar Zwykłe Zwykłe Zwykłe 255/70R16

Koła
drogowe

Zwykłe
Rozmiar 16 × 6J 16 × 7J 18 × 7J

Odsadzenie
mm (cale) 55 (2,17) 45 (1,77) 45 (1,77)

Zapasowe
Rozmiar Zwykłe Zwykłe 16 × 7J

Odsadzenie Zwykłe Zwykłe 45 (1,77)

Informacje o zalecanym poziomie ciśnienia w ZIM-
NYCH oponach znajdziesz na tabliczce z informacją
o oponach znajdującej się w pojeździe.

OPONY I KOŁA
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NADWOZIE TYPU DOUBLE CAB

mm (cale)

Typ nadwozia Nadwozie typu Double Cab

Długość całkowita

Modele bez skrzyni ładunkowej i tylnego zderzaka 5120 (201,6)

Modele ze skrzynią ładunkową bez tylnego
zderzaka 5300 (208,6)

Modele ze skrzynią ładunkową z tylnym
zderzakiem 5330 (209,8)

Szerokość całkowita Modele z szerokim nadwoziem 1850 (72,8)

Wysokość całkowita Modele z napędem na cztery koła (4WD)
1805 (71,1)*2*3*4
1810 (71,3)*2*4
1840 (72,4)*1

Rozstaw kół przednich 1570 (61,8)

Rozstaw kół tylnych 1570 (61,8)

Rozstaw osi 3150 (124,0)

*1: Modele z relingiem dachowym
*2: Modele bez relingu dachowego
*3: Modele z oponami 255/70R16
*4: Modele z oponami 255/60R18

WYMIARY
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NADWOZIE TYPU KING CAB

mm (cale)

Typ nadwozia Nadwozie typu King Cab

Długość całkowita

Modele bez skrzyni ładunkowej i tylnego
zderzaka 5120 (201,6)

Modele ze skrzynią ładunkową bez tylnego
zderzaka 5225 (205,7)

Modele ze skrzynią ładunkową z tylnym
zderzakiem 5255 (206,9)

Szerokość całkowita
Modele z wąskim nadwoziem 1790 (70,5)

Modele z szerokim nadwoziem 1850 (72,8)

Wysokość całkowita

Modele z napędem na dwa koła (2WD) 1780 (70,1)*1

Modele z napędem na cztery koła (4WD)
1780 (70,1)*1
1785 (70,3)*2
1790 (70,5)*3

Rozstaw kół przednich
Modele z napędem na dwa koła (2WD) 1550 (61,0)*1

Modele z napędem na cztery koła (4WD) 1550 (61,0)*1
1570 (61,8)*2*3

Rozstaw kół tylnych
Modele z napędem na dwa koła (2WD) 1550 (61,0)*1

Modele z napędem na cztery koła (4WD) 1550 (61,0)*1
1570 (61,8)*2*3

Rozstaw osi 3150 (124,0)

*1: Modele z oponami 205R16C
*2: Modele z oponami 255/70R16
*3: Modele z oponami 255/60R18
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Planując podróż do innego kraju lub regionu,
upewnij się, że paliwo używane w Twoim pojeździe
jest dostępne w tym kraju lub regionie. Użycie pali-
wa o zbyt niskiej liczbie oktanowej/cetanowej mo-
że doprowadzić do uszkodzenia silnika. Dlatego
upewnij się, że wymagane paliwo jest dostępne w
każdym miejscu, do którego zamierzasz się udać.
Więcej informacji na ten temat zalecanego paliwa
można znaleźć wcześniej w tym rozdziale.

Przed planowanym przerejestrowaniem pojazdu
w innym państwie, stanie, prowincji lub okręgu
należy sprawdzić w lokalnym urzędzie, czy pojazd
spełnia wszystkie konieczne wymagania. W niektó-
rych przypadkach pojazd nie będzie mógł spełnić
wymogów prawnych i może się okazać konieczne
przeprowadzenie modyfikacji pojazdu, dostosowu-
jących go do tych wymogów. Ponadto mogą zaist-
nieć sytuacje, w której samochód nie będzie mógł
być dostosowany do poruszania się w określonych
obszarach.

Przepisy i wymogi prawne dotyczące emisji spalin i
standardów bezpieczeństwa różnią się w poszcze-
gólnych krajach, stanach, prowincjach lub okrę-
gach; z tego powodu specyfikacje pojazdu mogą
się różnić.

W przypadku przewożenia pojazdów do innego
kraju, stanu, prowincji lub okręgu, użytkownik od-
powiada za modyfikacje pojazdów, transport,
proces rejestracji i inne ponoszone z tego tytułu
wydatki. Firma RENAULT nie odpowiada za wszel-
kie niedogodności, które mogą być wynikiem te-
go stanu rzeczy.

Zabrania się zakrywania, lakierowania, spawania,
cięcia, wiercenia, modyfikowania i demontażu nu-
meru identyfikacyjnego pojazdu (VIN).

ETYKIETA IDENTYFIKACYJNA
POJAZDU

Etykieta identyfikacyjna pojazdu przymocowana
jest w miejscu wskazanym na rysunku.

TABLICZKA Z NUMEREM
IDENTYFIKACYJNYM POJAZDU (VIN)

Tabliczka z numerem identyfikacyjnym pojazdu
znajduje się w miejscu wskazanym na rysunku. Nu-
mer służy do identyfikacji oraz rejestracji Twojego
pojazdu.

NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU
(VIN)

Numer identyfikacyjny pojazdu (numer podwozia)
➀ jest wybity na ramie pojazdu ➁ w miejscu wska-
zanym na rysunku.

JVT0330XZ

JVT0352XZ

STI0120AZ

PODRÓŻ ZA GRANICĘ I
REJESTROWANIE POJAZDU W
INNYM KRAJU

IDENTYFIKACJA POJAZDU
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NUMER SERYJNY SILNIKA

Numer jest wybity na silniku w miejscu wskazanym
na rysunku.

TABLICZKA Z INFORMACJĄ O
OPONACH

Zalecane ciśnienie w zimnych oponach jest
wyszczególnione na tabliczce zamocowanej na tyl-
nych drzwiach po stronie kierowcy (modele King
Cab).

ETYKIETA Z DANYMI TECHNICZNYMI
KLIMATYZATORA

Etykiety z danymi technicznymi klimatyzatora są
przyklejone do wewnętrznej strony pokrywy prze-
działu silnika.

Na większej etykiecie znajduje się tekst “[Zawiera
fluorowane gazy cieplarniane]”.

JVT0367XZ

Silnik M9T 2.3DCI

NTI406

NTI403

NTI404

NTI405
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Kraje spełniające wymogi Regulaminu ONZ nr 10
lub jego odpowiednika:

Instalacja nadajnika radiowego w pojeździe może
mieć negatywny wpływ na układy wyposażenia
elektrycznego. Uzyskaj u autoryzowanego dealera
lub w profesjonalnej stacji obsługi informacje na te-
mat środków ostrożności lub specjalne instrukcje
dotyczące instalacji. Autoryzowany dealer lub pro-
fesjonalna stacja obsługi udzielą na życzenie szcze-
gółowych informacji dotyczących instalacji (pasmo
częstotliwości, moc, pozycja anteny, instrukcja in-
stalacji itp.).

INSTALACJA NADAJNIKA
RADIOWEGO
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWYCH
Wszystkie urządzenia korzystające z częstotliwości radiowych seryjnie montowane w tej gamie pojazdów spełniają wymagania dyrektywy urządzeń radiowych
2014/53/UE.

Kraje objęte tą dyrektywą lub ją akceptujące: Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Gujana Francuska, Gruzja, Niemcy, Grecja, Gwadelupa, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Kosowo, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Marty-
nika, Majotta, Monako, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Reunion, Rumunia, Saint-Pierre i Miquelon, San Marino, Słowacja, Słowenia, Hiszpania,
Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Tuvalu, Wielka Brytania.

FUNKCJE RADIOWE POJAZDU
Pasmo częstotliwości Technologia Moc/pole magnetyczne
125 kHz (119 – 135 kHz) Transponder systemu

bezkluczykowego otwierania
pojazdu

≤ 42 dBμA/m przy 10 m

433 MHz (433,05 – 434,79 MHz) System monitorowania ciśnienia w
oponach

≤ 10 mW e.r.p.

433,92 MHz (433,05 MHz – 434,79
MHz)

System bezkluczykowego
otwierania pojazdu

≤ 10 mW e.r.p.

20 kHz (9–90 kHz) System Keyless Go ≤ 72 dBμA/m przy 10 m
2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz) Bluetooth®, Wi-Fi ≤ 100 mW e.i.r.p.

824 – 894 MHz GSM 850 (2G) ≤ 39 dBm e.i.r.p.
880 – 960 MHz GSM 900 (2G) ≤ 39 dBm e.i.r.p.
1710 – 1880 MHz GSM 1800 (2G) ≤ 36 dBm e.i.r.p.
1850 – 1890 MHz GSM 1900 (2G) ≤ 33 dBm e.i.r.p.
1922 – 2168 MHz Pasmo I W-CDMA (3G) ≤ 24 dBm e.i.r.p.

24,05 – 24,25 GHz Radar ISM 24 GHz ≤ 100 mW e.i.r.p.
24,25 – 26,65 GHz Radar UWB 24 GHz ≤ -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. średnia

≤ 0 dBm/50 MHz e.i.r.p. szczytowa
76 – 77 GHz Radar 77 GHz ≤ 55 dBm e.i.r.p.

KOD I INFORMACJE ZDALNEGO STEROWANIA RADIEM
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INFORMACJE O PALIWIE
Silniki Diesla*

Odpowiednie paliwa do silników Diesla
Ten silnik Diesla jest zgodny z aktualnymi
i przyszłymi europejskimi normami dotyczącymi
biopaliw.

Paliwa zgodne z normą EN16734 oraz
zmieszane z biopaliwem zgodnym z
normą EN14214 (zawierającym od 0 do
10% estrów metylowych kwasów
tłuszczowych).

Silnik M9T 2.3DCI:

Należy używać oleju napędowego o wartości ceta-
nowej ponad 50 i zawartości siarki poniżej 10 ppm
(EN590).

* Jeśli dostępne są dwa rodzaje oleju
napędowego, stosuj olej letni lub zimowy
prawidłowo, zgodnie z poniższymi wytycznymi
temperatury.

• Powyżej −7°C (20°F) ... letni olej napędowy.

• Poniżej −7°C (20°F) ... zimowy olej napędowy.

OSTROŻNIE

• W silniku Diesla nie wolno stosować oleju opa-
łowego, benzyny ani innych rodzajów paliwa.
Używanie innych paliw lub dolewanie ich do
oleju napędowego może spowodować uszko-
dzenie silnika.

• Nie używaj letniego oleju napędowego przy
temperaturach poniżej −7°C (20°F). Niska tem-
peratura powoduje wytrącanie się wosku z
paliwa. Może to doprowadzić do zakłócenia
pracy silnika.

CIŚNIENIE POWIETRZA W ZIMNYCH
OPONACH
Informacje o ciśnieniu w zimnych oponach znajdują
się na tabliczce na środkowym słupku, po stronie
kierowcy.

INFORMACJE O STACJACH
BENZYNOWYCH



ETYKIETA PODUSZKI
POWIETRZNEJ ( jeśli na
wyposażeniu)





• W razie awarii ... 6-2

(przebita opona, silnik nie chce się włączyć,
przegrzanie, holowanie)

• Jak uruchomić silnik ... 5-2

• Jak odczytywać urządzenia pomiarowe i
wskaźniki ... 2-2

• Konserwacja i “zrób to sam”... 8-2

• Informacje techniczne ... 9-2

SZYBKI PRZEWODNIK



Nr VIN:..........................................................................................................................................

Data: km (mile): Nr faktury: Komentarze/różne
Typ działania: Pieczęć
Service

............................................................
Kontrola
antykorozyjna:

OK Nie OK*

*Patrz odpowiednia strona
Data: km (mile): Nr faktury: Komentarze/różne
Typ działania: Pieczęć
Service

............................................................
Kontrola
antykorozyjna:

OK Nie OK*

*Patrz odpowiednia strona
Data: km (mile): Nr faktury: Komentarze/różne
Typ działania: Pieczęć
Service

............................................................
Kontrola
antykorozyjna:

OK Nie OK*

*Patrz odpowiednia strona

KARTY SERWISOWE (1/6)



Nr VIN:..........................................................................................................................................

Data: km (mile): Nr faktury: Komentarze/różne
Typ działania: Pieczęć
Service

............................................................
Kontrola
antykorozyjna:

OK Nie OK*

*Patrz odpowiednia strona
Data: km (mile): Nr faktury: Komentarze/różne
Typ działania: Pieczęć
Service

............................................................
Kontrola
antykorozyjna:

OK Nie OK*

*Patrz odpowiednia strona
Data: km (mile): Nr faktury: Komentarze/różne
Typ działania: Pieczęć
Service

............................................................
Kontrola
antykorozyjna:

OK Nie OK*

*Patrz odpowiednia strona

KARTY SERWISOWE (2/6)



Nr VIN:..........................................................................................................................................

Data: km (mile): Nr faktury: Komentarze/różne
Typ działania: Pieczęć
Service

............................................................
Kontrola
antykorozyjna:

OK Nie OK*

*Patrz odpowiednia strona
Data: km (mile): Nr faktury: Komentarze/różne
Typ działania: Pieczęć
Service

............................................................
Kontrola
antykorozyjna:

OK Nie OK*

*Patrz odpowiednia strona
Data: km (mile): Nr faktury: Komentarze/różne
Typ działania: Pieczęć
Service

............................................................
Kontrola
antykorozyjna:

OK Nie OK*

*Patrz odpowiednia strona

KARTY SERWISOWE (3/6)



Nr VIN:..........................................................................................................................................

Data: km (mile): Nr faktury: Komentarze/różne
Typ działania: Pieczęć
Service

............................................................
Kontrola
antykorozyjna:

OK Nie OK*

*Patrz odpowiednia strona
Data: km (mile): Nr faktury: Komentarze/różne
Typ działania: Pieczęć
Service

............................................................
Kontrola
antykorozyjna:

OK Nie OK*

*Patrz odpowiednia strona
Data: km (mile): Nr faktury: Komentarze/różne
Typ działania: Pieczęć
Service

............................................................
Kontrola
antykorozyjna:

OK Nie OK*

*Patrz odpowiednia strona

KARTY SERWISOWE (4/6)



Nr VIN:..........................................................................................................................................

Data: km (mile): Nr faktury: Komentarze/różne
Typ działania: Pieczęć
Service

............................................................
Kontrola
antykorozyjna:

OK Nie OK*

*Patrz odpowiednia strona
Data: km (mile): Nr faktury: Komentarze/różne
Typ działania: Pieczęć
Service

............................................................
Kontrola
antykorozyjna:

OK Nie OK*

*Patrz odpowiednia strona
Data: km (mile): Nr faktury: Komentarze/różne
Typ działania: Pieczęć
Service

............................................................
Kontrola
antykorozyjna:

OK Nie OK*

*Patrz odpowiednia strona

KARTY SERWISOWE (5/6)



Nr VIN:..........................................................................................................................................

Data: km (mile): Nr faktury: Komentarze/różne
Typ działania: Pieczęć
Service

............................................................
Kontrola
antykorozyjna:

OK Nie OK*

*Patrz odpowiednia strona
Data: km (mile): Nr faktury: Komentarze/różne
Typ działania: Pieczęć
Service

............................................................
Kontrola
antykorozyjna:

OK Nie OK*

*Patrz odpowiednia strona
Data: km (mile): Nr faktury: Komentarze/różne
Typ działania: Pieczęć
Service

............................................................
Kontrola
antykorozyjna:

OK Nie OK*

*Patrz odpowiednia strona

KARTY SERWISOWE (6/6)



Jeśli naprawa ma zostać wykonana w ramach przedłużenia okresu gwarancyjnego, zaznaczono to poniżej.

Nr VIN:......................................................................................................

Działania do wykonania w ramach naprawy dotyczącej
usuwania korozji:

Pieczęć

Data wykonania naprawy:

Naprawa do wykonania: Pieczęć

Data wykonania naprawy:

Naprawa do wykonania: Pieczęć

Data wykonania naprawy:

KONTROLA ANTYKOROZYJNA (1/6)



Jeśli naprawa ma zostać wykonana w ramach przedłużenia okresu gwarancyjnego, zaznaczono to poniżej.

Nr VIN:......................................................................................................

Działania do wykonania w ramach naprawy dotyczącej
usuwania korozji:

Pieczęć

Data wykonania naprawy:

Naprawa do wykonania: Pieczęć

Data wykonania naprawy:

Naprawa do wykonania: Pieczęć

Data wykonania naprawy:

KONTROLA ANTYKOROZYJNA (2/6)



Jeśli naprawa ma zostać wykonana w ramach przedłużenia okresu gwarancyjnego, zaznaczono to poniżej.

Nr VIN:......................................................................................................

Działania do wykonania w ramach naprawy dotyczącej
usuwania korozji:

Pieczęć

Data wykonania naprawy:

Naprawa do wykonania: Pieczęć

Data wykonania naprawy:

Naprawa do wykonania: Pieczęć

Data wykonania naprawy:

KONTROLA ANTYKOROZYJNA (3/6)



Jeśli naprawa ma zostać wykonana w ramach przedłużenia okresu gwarancyjnego, zaznaczono to poniżej.

Nr VIN:......................................................................................................

Działania do wykonania w ramach naprawy dotyczącej
usuwania korozji:

Pieczęć

Data wykonania naprawy:

Naprawa do wykonania: Pieczęć

Data wykonania naprawy:

Naprawa do wykonania: Pieczęć

Data wykonania naprawy:

KONTROLA ANTYKOROZYJNA (4/6)



Jeśli naprawa ma zostać wykonana w ramach przedłużenia okresu gwarancyjnego, zaznaczono to poniżej.

Nr VIN:......................................................................................................

Działania do wykonania w ramach naprawy dotyczącej
usuwania korozji:

Pieczęć

Data wykonania naprawy:

Naprawa do wykonania: Pieczęć

Data wykonania naprawy:

Naprawa do wykonania: Pieczęć

Data wykonania naprawy:

KONTROLA ANTYKOROZYJNA (5/6)



Jeśli naprawa ma zostać wykonana w ramach przedłużenia okresu gwarancyjnego, zaznaczono to poniżej.

Nr VIN:......................................................................................................

Działania do wykonania w ramach naprawy dotyczącej
usuwania korozji:

Pieczęć

Data wykonania naprawy:

Naprawa do wykonania: Pieczęć

Data wykonania naprawy:

Naprawa do wykonania: Pieczęć

Data wykonania naprawy:

KONTROLA ANTYKOROZYJNA (6/6)
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