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RENAULT zaleca
Do wszystkich typów silników benzynowych,
LPG i wielozaworowych.

ELF EVOLUTION SXR 5W30

Oszczêdnoœæ paliwa i ochrona œrodowiska

ACEA : A1/B1
(Performances)
A3/B3/B4

Inne typy olejów homologowanych przez RENAULT, które mog¹ byæ
stosowane w silnikach benzynowych lub diesel :

SILNIK

ELF EXCELLIUM 5W40
ELF COMPETITION ST 10W40

MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
WSPOMAGANIE UK£ADU KIEROWNICZEGO
P£YN HAMULCOWY

Skontaktowaæ siê z Partnerem Renault.
RENAULTMATIC D2
FRELUB 650

Do wszystkich rodzajów eksploatacji
(zalecane dla tego modelu pojazdu)
Jazda w warunkach zwyk³ych

ACEA : A3/B3/B4
ACEA : A3/B3

Wszystkie typy
Wszystkie typy
Wszystkie typy

DEXRON II
DOT 4

ELF zaleca oleje posiadaj¹ce homologacjê RENAULT. Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronach: www.elf-lub.com
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Witamy w gronie u¿ytkowników samochodów marki RENAULT
Niniejsza instrukcja obs³ugi i konserwacji samochodu zawiera cenne dla Pañstwa informacje, dziêki którym:
• poznacie swój samochód, co pozwoli Wam wykorzystaæ w optymalny sposób i z zachowaniem zasad bezpieczeñstwa zastosowane
w nim nowoczesne rozwi¹zania konstrukcyjne,
• zapewnicie najlepsze warunki eksploatacji pojazdu, poprzez dok³adne przestrzeganie wszystkich zaleceñ dotycz¹cych jego obs³ugi,
• nie trac¹c cennego czasu poradzicie sobie we w³asnym zakresie z drobnymi usterkami, które nie wymagaj¹ odwo³ywania siê do
pomocy fachowca.
Tych kilka chwil poœwiêconych na przestudiowanie niniejszej ksi¹¿ki zostanie Pañstwu w pe³ni zrekompensowane dziêki
mo¿liwoœci zapoznania siê ze wszystkimi zaletami samochodu. W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci, personel techniczny
naszej sieci obs³ugi pozostaje do Pañstwa dyspozycji w celu udzielenia wszelkich dodatkowych informacji.
Aby u³atwiæ Pañstwu korzystanie z instrukcji, wprowadziliœmy do niej nastêpuj¹cy symbol :

Oznacza ryzyko, niebezpieczeñstwo lub zalecenie zwi¹zane z bezpieczeñstwem.

Opis modelu prezentowanego w niniejszej instrukcji zosta³ opracowany na podstawie danych technicznych znanych w okresie
redagowania tekstu. Przedstawiono w niej miêdzy innymi wszystkie elementy wyposa¿enia (dostêpne w wersji podstawowej
lub dodatkowe). Ich obecnoœæ w modelu zale¿y od wersji, dodatkowego wyposa¿enia i kraju przeznaczenia pojazdu.
Instrukcja mo¿e zawieraæ równie¿ opis elementów maj¹cych siê pojawiæ w samochodzie w najbli¿szej przysz³oœci.
Instrukcja ta nie mo¿e byæ wiêc traktowana jako typowa specyfikacja dla wszystkich modeli samochodów tej gamy.

¯yczymy szerokiej drogi za kierownic¹ Pañstwa nowego samochodu RENAULT.

Przedruk i t³umaczenie, tak¿e czêœciowe, bez pisemnej zgody Renault, 92100 Billancourt 2002, jest zabronione.

0.01
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Wa¿niejsze informacje
• Ciœnienie w ogumieniu .......................................................................................... 0.04
• Regulacja foteli oraz miejsca kierowcy ...................................................... 1.09 ¬ 1.12
• Urz¹dzenia maj¹ce na celu zapewnienie bezpieczeñstwa dzieciom ........... 1.22 ¬ 1.31
• Lampki kontrolne ...................................................................................... 1.34 ¬ 1.45
• Usuwanie szronu/zaparowania z szyb ...................................... 1.51 - 3.04 - 3.05 - 3.10
• Sygnalizacja dŸwiêkowa i œwietlna ............................................................. 1.55 ¬ 1.57
• Docieranie i prowadzenie pojazdu ............................................................. 2.02 ¬ 2.19
• Ogrzewanie/Klimatyzacja ........................................................................... 3.02 ¬ 3.17
• Poziomy (oleju silnikowego, p³ynów...) ...................................................... 4.03 ¬ 4.10
• Ko³o zapasowe ........................................................................................... 5.02 ¬ 5.05
• Rady praktyczne (wymiana ¿arówek, bezpieczników) ................................ 5.10 ¬ 5.22

0.02

AVANTIME D66 nu647-2 C:\Documentum\Checkout\nu647-2_pol_T1.WIN 22/3/2002 6:59 - page 4

QXBIUDB*T[G      3DJH 

S

P

I

S

T

R

E

Œ

C

I
Rozdzia³y

................................................................................

1

.....................................................................................

2

................................................................................................

3

..............................................................................................................

4

Poznajemy samochód
Jazda samochodem
Komfort jazdy
Obs³uga

Rady praktyczne

...........................................................................................

5

Dane techniczne

...........................................................................................

6

Skorowidz alfabetyczny

............................................................................

7

0.03

AVANTIME D66 nu647-2 C:\Documentum\Checkout\nu647-2_pol_T1.WIN 22/3/2002 6:59 - page 5

QXBIUDB*T[G      3DJH 

BEZPIECZEÑSTWO - CIŒNIENIE W OGUMIENIU
Bezpieczeñstwo

Ciœnienie w ogumieniu (w barach lub kg/cm2 przy zimnych oponach)

Pañstwa pojazd posiada w swej konstrukcji pewne elementy techniczne,
które zapewniaj¹ optymalne bezpieczeñstwo czynne oraz bierne.
Przyk³adowo, w seryjnym wyposa¿eniu
znajduj¹ siê:
- uk³ad zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³
ABS,
- wzmocnienia boczne,
- wzmocnienia konstrukcji,
- poduszki powietrzne (airbag) kierowcy
i pasa¿era,
- poduszki powietrzne boczne (chroni¹ce g³owê i klatkê piersiow¹),
- napinacze przednich pasów bezpieczeñstwa,
- ograniczniki napiêcia we wszystkich
pasach bocznych…
Ponadto niektóre wersje s¹ seryjnie
wyposa¿one w system kontroli toru
jazdy.

Wersje
(zale¿nie od kraju)
Typy techniczne
(patrz tabliczka producenta)

Benzynowy
2.0 16V

Benzynowy
V6

Silnik wysokoprê¿ny
2.2

DE0U06
DE0U02

DE0T06
DE0T02

DE0K06

Normalna eksploatacja
• Przód
• Ty³

2,4
2,2

2,4
2,2

2,5
2,3

2,4
2,2

2,5
2,3

2,4
2,2

Pe³ne obci¹¿enie (1) lub jazda po autostradzie
• Przód
• Ty³

2,5
2,3

2,6
2,4

2,8
2,5

2,7
2,4

2,6
2,4

2,5
2,3

Rozmiar ogumienia

225/55 235/50 225/55 235/50 225/55 235/50
R16
R17
R16
R17
R16
R17

Wymiary tarcz kó³
Ko³o zapasowe
(o ograniczonym czasie eksploatacji)
Rozmiar ogumienia

7 J 16 - 7,5 J 17
3,2

175/70 R16 98P

(1) Pojazd ci¹gn¹cy przyczepê, patrz punkt “Masa pojazdu” w rozdziale 6.
Patrz naklejka na drzwiach po stronie kierowcy.

W celu zamontowania opon o innym rozmiarze nale¿y skontaktowaæ siê z Partnerem RENAULT.
Bezpieczna eksploatacja ogumienia, ko³o zapasowe i zak³adanie ³añcuchów œniegowych.
Patrz rozdzia³ 5.
0.04
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Rozdzia³ 1 : Poznajemy samochód

Kluczyki - Nadajnik zdalnego sterowania ........................................................................................................
Drzwi .................................................................................................................................................. 1.03 ¬
System blokady zap³onu .................................................................................................................................
Zag³ówki - Fotele ................................................................................................................................ 1.07 ¬
Przednie pasy bezpieczeñstwa ............................................................................................................... 1.11 Zabezpieczenia uzupe³niaj¹ce ............................................................................................................. 1.13 ¬
Tylne pasy bezpieczeñstwa .................................................................................................................. 1.19 ¬
Bezpieczeñstwo dzieci ......................................................................................................................... 1.22 ¬
Miejsce kierowcy - kierownica z lewej strony ......................................................................................... 1.32 Miejsce kierowcy - kierownica z prawej strony ...................................................................................... 1.34 Tablica wskaŸników ............................................................................................................................ 1.36 ¬
Komputer pok³adowy .......................................................................................................................... 1.48 ¬
Lusterka wsteczne ...........................................................................................................................................
Kierownica ......................................................................................................................................................
Usuwanie szronu / zaparowania szyb ..............................................................................................................
Wycieraczki / Spryskiwacz szyb .......................................................................................................... 1.52 ¬
Oœwietlenie i sygnalizacja zewnêtrzna ................................................................................................... 1.55 Sygna³y ostrzegawcze dŸwiêkowe i œwietlne ....................................................................................................
Zbiornik paliwa ...............................................................................................................................................
System odcinaj¹cy dop³yw paliwa podczas zderzenia ......................................................................................
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1.12
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1.31
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1.49
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1.54
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KLUCZYKI I NADAJNIK ZDALNEGO STEROWANIA CENTRALNYM ZAMKIEM NA FALE RADIOWE
1

2

Nadajnik zdalnego sterowania 1 jest
zasilany przez baterie, które nale¿y
wymieniæ, gdy podczas prób uruchomienia lampka kontrolna 2 przestaje
siê zapalaæ (patrz “Nadajnik uk³adu
zdalnego sterowania centralnego
zamka - baterie”)
Zak³ócenia
Zale¿nie od warunków panuj¹cych w
najbli¿szym otoczeniu (instalacje zewnêtrzne lub inne urz¹dzenia dzia³aj¹ce na tej samej czêstotliwoœci, co
nadajnik), w dzia³aniu nadajnika
mog¹ wyst¹piæ zak³ócenia.

3

1 Nadajnik uk³adu zdalnego sterowania centralnego zamka, kluczyk
do stacyjki, drzwi, tylnej klapy i
korka wlewu paliwa.

Tylko nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe zapewnia centralne zablokowanie lub odblokowanie zamków drzwi, tylnej klapy i
korka wlewu paliwa.
W celu zamkniêcia zamków bez
u¿ycia nadajnika, patrz strona nastêpna.

Nigdy nie nale¿y zostawiaæ
samochodu z kluczykiem
w stacyjce, pozostawiaj¹c
w pojeŸdzie dziecko (lub
zwierzê). Mog³oby ono uruchomiæ
silnik lub któryœ z elektrycznych
elementów wyposa¿enia, np. podnoszenie szyb, co stwarza ryzyko
przytrzaœniêcia wysuniêtej przez
okno czêœci cia³a (szyja, ramiê,
rêka) i powa¿nych obra¿eñ.

Ka¿dy uk³ad nadajnik - odbiornik
posiada w³asny, zakodowany numer.
• Nale¿y pamiêtaæ o zapisaniu numerów kluczyka i nadajnika zdalnego
sterowania 3 (znajduj¹ siê wewn¹trz
obudowy nadajnika).
• W przypadku zagubienia kluczyków lub nadajnika, jak równie¿
gdy zechc¹ Pañstwo posiadaæ
zapasowy zestaw kluczy, b¹dŸ
zapasowy nadajnik, nale¿y zwróciæ
siê do upowa¿nionego Partnera
Renault.
• W przypadku wymiany nadajnika
centralnego
zamka,
zachodzi
koniecznoœæ odprowadzenia pojazdu do stacji obs³ugi Partnera
Renault, poniewa¿ do uruchomienia urz¹dzenia potrzebny jest
pojazd z nadajnikiem centralnego
zamka.
• Do jednego samochodu mo¿liwe
jest u¿ycie tylko dwóch nadajników
centralnego zamka.
• Nale¿y zwracaæ uwagê na stan na³adowania baterii, jej ¿ywotnoœæ
wynosi oko³o dwóch lat.

1.02
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OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI
Blokowanie, odblokowanie zamków drzwi

Rêczne otwieranie, zamykanie
drzwi

Wcisn¹æ przycisk nadajnika , przytrzymuj¹c przez oko³o sekundê,
(lampka 2 na kluczyku zapala siê), w
celu zablokowania lub odblokowania
zamków drzwi.
Zablokowanie zamków zostaje zasygnalizowane dwukrotnym migniêciem œwiate³ awaryjnych. Odblokowanie zamków zostaje zasygnalizowane
jednokrotnym migniêciem œwiate³
awaryjnych.

Drzwi przednie:
Do zamkniêcia lub otwarcia drzwi
u¿yæ kluczyka.

1

Tylna klapa:
Do zablokowania zamka u¿yæ nadajnika 1, zamkn¹æ drzwi przednie przy
pomocy kluczyka.
Po zamkniêciu drzwi przy pomocy kluczyka, nale¿y upewniæ siê, czy s¹
dobrze zablokowane.

Zakres dzia³ania nadajnika

Centralny zamek

Zakres ten zmienia siê zale¿nie od otoczenia: nale¿y zatem obchodziæ siê z
nadajnikiem ostro¿nie, aby nie spowodowaæ zablokowania lub odblokowania zamków w niew³aœciwym momencie.

Umo¿liwia jednoczesne sterowanie, z
wnêtrza pojazdu, zamkami wszystkich
drzwi, pokrywy baga¿nika i pokrywy
wlewu paliwa.

Lampka dzia³ania systemu blokady zap³onu
Lampka ta œwieci siê na
tablicy rozdzielczej:
- stale, jeœli zamki zosta³y zablokowane przy u¿yciu prze³¹cznika 1;
- przez minutê, jeœli zamki zosta³y
zablokowane przy u¿yciu nadajnika.

Zablokowanie zamków uzyskuje siê
przez naciœniêcie na czerwony punkt
na prze³¹czniku 1 (po stronie z symbolem k³ódki).
Odblokowanie zamków uzyskuje siê
przez naciœniêcie prze³¹cznika 1 (po
stronie przeciwleg³ej do symbolu
k³ódki).

Ponowne, automatyczne zablokowanie zamków
Je¿eli zamki drzwi zosta³y przypadkowo odblokowane w niew³aœciwym
momencie, po kilku sekundach zostan¹ one ponownie automatycznie
zablokowane, o ile kierowca nie dotknie klamki.

Otwarcie od wewn¹trz zablokowanych
drzwi automatycznie je odblokowuje.

1.03
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AUTOMATYCZNE BLOKOWANIE ZAMKÓW DRZWI PODCZAS JAZDY
Nieprawid³owoœci w dzia³aniu

W pierwszej kolejnoœci kierowca
powinien zdecydowaæ, czy zachodzi
potrzeba w³¹czenia tej funkcji.
Uruchamianie funkcji
Po w³¹czeniu zap³onu, wcisn¹æ przycisk centralnego zamka 1 po stronie
blokuj¹cej (czerwony punkt), przytrzymuj¹c przez oko³o 5 sekund, a¿ rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy.
Wy³¹czanie funkcji
Po w³¹czeniu zap³onu, wcisn¹æ przycisk centralnego zamka 1 po stronie
odblokowuj¹cej (miejsce przeciwleg³e
do czerwonego punktu), przytrzymuj¹c przez oko³o 5 sekund, a¿ rozlegnie
siê sygna³ dŸwiêkowy.

W przypadku jazdy z
zablokowanymi zamkami
drzwi nale¿y pamiêtaæ, ¿e
w razie wypadku mo¿e to
utrudniæ ratownikom dostêp do
kabiny.

1

Zasada dzia³ania
Po uruchomieniu pojazdu system
automatycznie blokuje zamki drzwi i
tylnej klapy z chwil¹, gdy samochód
osi¹ga prêdkoœæ oko³o 8 km/h.
Lampka na tablicy rozdzielczej i lampka przycisku 1
zapalaj¹ siê w chwili, gdy
rozlegnie siê odg³os blokowania
zamków.
Odblokowanie zamków nastêpuje
automatycznie poprzez:
- otwarcie jednych drzwi.
- naciœniêcie przycisku odblokowania
drzwi 1.

W razie stwierdzenia nieprawid³owoœci w dzia³aniu (funkcja automatycznego blokowania nie dzia³a, lampka przycisku 1 nie zapala siê w chwili
zablokowania zamków, itp.), nale¿y
sprawdziæ przede wszystkim, czy
wszystkie drzwi zosta³y prawid³owo
zamkniête. Je¿eli drzwi oraz klapa
baga¿nika s¹ prawid³owo zamkniête,
nale¿y udaæ siê do autoryzowanego
Partnera RENAULT.
Warto sprawdziæ równie¿, czy funkcja
automatycznego blokowania nie zosta³a omy³kowo wy³¹czona. Je¿eli tak
siê sta³o nale¿y j¹uruchomiæ w sposób
opisany powy¿ej, po uprzednim wy³¹czeniu i ponownym w³¹czeniu zap³onu.
Uwaga:
Po wy³¹czeniu zap³onu funkcja jest
nadal aktywna. Zablokowanie jej dzialania jest mo¿liwe dopiero po wy³¹czeniu systemu.

1.04
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OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI
3

2

1

Otwieranie drzwi z zewn¹trz

Otwieranie drzwi od wewn¹trz

Odblokowaæ przy pomocy nadajnika
lub kluczyka (w tym celu kluczyk
nale¿y wsun¹æ do oporu do zamka 1).
Nastêpnie nale¿y chwyciæ klamkê 2 i
poci¹gn¹æ drzwi do siebie.

Poci¹gn¹æ za klamkê 3.

Uwaga: przy poruszeniu klamk¹ 2
szyba w drzwiach opuszcza siê nieznacznie, aby umo¿liwiæ ³atwiejsze
otwarcie drzwi, a nastêpnie podnosi
siê automatycznie przy ich zamkniêciu.

W chwili otwarcia przednich drzwi
w³¹cza siê dŸwiêkowy alarm ostrzegawczy, informuj¹cy o pozostawieniu
zapalonych œwiate³ w sytuacji, gdy
wy³¹czony jest zap³on (ryzyko roz³adowania akumulatora).

Sygna³ dŸwiêkowy informuj¹cy o
pozostawieniu zapalonych œwiate³

1.05
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SYSTEM BLOKADY ZAP£ONU
Kontrolka nieprawid³owego dzia³ania systemu:
Jeœli po w³¹czeniu zap³onu lampka
kontrolna 1 nadal miga lub œwieci siê
stale, oznacza to usterkê systemu.
Jeœli w czasie jazdy, przy zmniejszaniu prêdkoœci lub na biegu ja³owym,
kontrolka usterki uk³adu wtrysku
œwieci siê równoczeœnie z komunikatem “service”,

System ten zabezpiecza przed uruchomieniem samochodu przez osobê
nie posiadaj¹c¹ kodowanego kluczyka do stacyjki.
Zasada dzia³ania
Pojazd pozostaje automatycznie
zabezpieczony w kilka sekund po
wyjêciu kluczyka ze stacyjki.
Po w³¹czeniu zap³onu, lampka kontrolna 1 œwieci siê przez kilka sekund,
po czym gaœnie.
Pojazd rozpozna³ kod, dziêki czemu
mo¿liwe jest jego uruchomienie.
Jeœli kod kluczyka do stacyjki nie zosta³ rozpoznany przez samochód, lampka kontrolna 1 stale miga, a uruchomienie silnika jest niemo¿liwe.

1

Lampka dzia³ania systemu blokady zap³onu
Po w³¹czeniu zap³onu, lampka kontrolna 1 œwieci siê stale przez oko³o
trzy sekundy, po czym gaœnie.
Uruchomienie pojazdu jest mo¿liwe.

Kontrolka zabezpieczenia pojazdu
W kilka sekund po wy³¹czeniu zap³onu lampka kontrolna 1 stale miga.
Pojazd
zostanie
zabezpieczony
dopiero po wyjêciu kluczyka ze stacyjki.

¢
oznacza to nieprawid³owe dzia³anie
systemu.
- W przypadku uszkodzenia kodowanego kluczyka do stacyjki, nale¿y
skorzystaæ z drugiego kluczyka otrzymanego przy wydaniu pojazdu. Przy
braku takiej mo¿liwoœci, nale¿y
koniecznie zwróciæ siê o pomoc do
autoryzowanej stacji obs³ugi Partnera Renault; jedynie personel
takiej stacji jest upowa¿niony do
przeprowadzenia naprawy systemu
blokady rozruchu.
Wszelkie naprawy lub
modyfikacje systemu blokady rozruchu (blok elektroniczny, przewody, itd.)
mog¹ byæ niebezpieczne i powinny
byæ wykonywane jedynie przez
wykwalifikowany personel stacji
obs³ugi RENAULT.

1.06
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ZAG£ÓWKI PRZEDNIE
Monta¿ zag³ówka w oparciu fotela
Wsun¹æ trzpienie do prowadnic (wg³êbienia na trzpieniach, wykorzystywane do ustalania po³o¿enia zag³ówka musz¹ byæ skierowane ku
przodowi).
Opuœciæ zag³ówek a¿ do jego zatrzaœniêcia.

A

1

Regulacja k¹ta nachylenia zag³ówka
Istnieje mozliwoœæ regulacji k¹ta
nachylenia zag³ówka. W tym celu,
odchyliæ do ty³u lub pochyliæ ku przodowi przedni¹ czêœæ A zag³ówka, a¿ do
uzyskania ¿¹danego po³o¿enia.

Podwy¿szanie lub obni¿anie zag³ówka
Poci¹gn¹æ zag³ówek do siebie (to
znaczy w kierunku przodu pojazdu),
przesuwaj¹c go w prowadnicach.
Zdejmowanie zag³ówka :
Nale¿y najpierw odchyliæ oparcie do
ty³u.
Podci¹gn¹æ zag³ówek do góry, unieœæ
zaczep blokuj¹cy 1, nastêpnie wyj¹æ
zag³ówek.

Zag³ówki s¹ elementami
wyposa¿enia wp³ywaj¹cymi
na bezpieczeñstwo jazdy;
powinny one zawsze byæ
prawid³owo
zamontowane
i
ustawione w oparciach foteli. Odleg³oœæ zag³ówka od g³owy powinna byæ
jak najmniejsza, a górna jego czêœæ
musi znajdowaæ siê jak najbli¿ej
czubka g³owy.

1.07
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ZAG£ÓWKI TYLNE

1

1

Zag³ówek na siedzeniu bocznym

Zag³ówek œrodkowy

Podnoszenie zag³ówka:
Przesun¹æ zag³ówek w prowadnicach
(jest tylko jedno mo¿liwe ustawienie
zag³ówka).

Podnoszenie zag³ówka:
Przesun¹æ zag³ówek w prowadnicach
(jest tylko jedno mo¿liwe ustawienie
zag³ówka)

Zdejmowanie zag³ówka:
Wcisn¹æ zatrzaski blokuj¹ce 1 prowadnic zag³ówka.

Zdejmowanie zag³ówka:
Wcisn¹æ zatrzaski blokuj¹ce 1 prowadnic zag³ówka.

Monta¿ zag³ówka w oparciu fotela:
Wsun¹æ trzpienie do prowadnic (wg³êbienia na trzpieniach, wykorzystywane do ustalania po³o¿enia zag³ówka musz¹ byæ skierowane ku
przodowi) i opuœciæ zag³ówek.

Monta¿ zag³ówka w oparciu fotela:
Wsun¹æ trzpienie do prowadnic (wg³êbienia na trzpieniach wykorzystywane
do ustalania po³o¿enia zag³ówka,
musz¹ byæ skierowane ku przodowi),
wcisn¹æ zatrzaski 1 i opuœciæ zag³ówek
do ¿¹danej wysokoœci.

Zag³ówki s¹ elementami
wyposa¿enia wp³ywaj¹cymi
na bezpieczeñstwo jazdy;
powinny one zawsze byæ
prawid³owo
zamontowane
i
ustawione w oparciach foteli. Odleg³oœæ zag³ówka od g³owy powinna byæ
jak najmniejsza, a górna jego czêœæ
musi znajdowaæ siê jak najbli¿ej
czubka g³owy.
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PRZEDNIE FOTELE
Regulacja kszta³tu siedzenia na
wysokoœci lêdŸwi:
U¿yæ przycisku 4.

2
1
3

4

Przesuwanie do przodu lub do ty³u:
Podnieœæ dŸwigniê 1 w celu odblokowania fotela.
Po przesuniêciu fotela do ¿¹danego
po³o¿enia, puœciæ dŸwigniê i upewniæ
siê, czy fotel zosta³ zablokowany.
Pochylanie oparcia
Podnieœæ dŸwigniê odblokowuj¹c¹ 2,
umieszczon¹ z boku oparcia. Przycisn¹æ oparcie i puœciæ po uzyskaniu
¿¹danego ustawienia.

Podwy¿szanie i obni¿anie siedzenia
fotela kierowcy:
U¿yæ przycisku 3.

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa, regulacje foteli nale¿y
przeprowadzaæ na postoju.
Sposób korzystania z pasów bezpieczeñstwa zosta³ opisany w punkcie “Pasy bezpieczeñstwa”.

1.09
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PRZEDNIE FOTELE (ci¹g dalszy)

1

3

Ogrzewane fotele

Dostêp do tylnych siedzeñ
Poci¹gn¹æ dŸwigniê 1 do siebie i przesun¹æ fotel do przodu.
Fotel jest wyposa¿ony w system
zapamiêtywania ustawieñ, który blokuje go w pocz¹tkowym po³o¿eniu,
gdy zostanie cofniêty w ty³ do maksymalnego po³o¿enia zapisanego w
pamiêci.

2

Siedz¹c z ty³u, u¿yæ dŸwigni 3, by przesun¹æ fotel przedni.

(wersja Initiale)
Przy w³¹czonej stacyjce, wcisn¹æ
prze³¹cznik 2. Zaœwieci siê odpowiednia lampka konrolna na tablicy rozdzielczej.
Œwiecenie lampki kontrolnej nie oznacza, ¿e system
jest w³¹czony. Jest on sterowany termostatem i
w³¹cza siê tylko wtedy, gdy temperatura w kabinie spadnie poni¿ej
12°C (z tolerancj¹ + lub –4°C).

Nale¿y sprawdziæ prawid³owe zablokowanie prowadnic oparcia.
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PRZEDNIE PASY BEZPIECZEÑSTWA
W celu zapewnienia maksymalnego
bezpieczeñstwa, wszystkim pasa¿erom
pojazdu zaleca siê korzystanie z pasów
niezale¿nie od d³ugoœci trasy. W
poszczególnych krajach obowi¹zuj¹
ró¿ne uregulowania prawne okreœlaj¹ce zasady stosowania pasów, z
którymi ka¿dy u¿ytkownik samochodu musi siê zapoznaæ.
Przed uruchomieniem samochodu:
- nale¿y najpierw odpowiednio
ustawiæ fotel kierowcy.
- nastêpnie wyregulowaæ d³ugoœæ
pasa bezpieczeñstwa w sposób opisany poni¿ej, w celu uzyskania jak
najlepszego zabezpieczenia.

Niew³aœciwie
wyregulowane pasy bezpieczeñstwa
mog¹ staæ siê przyczyn¹
powa¿nych obra¿eñ w
razie wypadku.
Nawet kobiety w ci¹¿y powinny
zapinaæ pasy. W takim przypadku
nale¿y jednak zwróciæ uwagê, by
pas biodrowy nie uciska³ nadmiernie dolnej czêœci brzucha.

Ustawienie fotela kierowcy
• Usi¹œæ wygodnie, g³êboko w
fotelu.
Jest to wa¿ne dla odpowiedniego
ustawienia krêgów lêdŸwiowych.

1

• Ustawiæ odleg³oœæ fotela od
peda³ów.
Siedzenie powinno byæ na tyle odsuniête, aby umo¿liwiæ wciœniêcie do
oporu peda³u sprzêg³a. Oparcie
fotela powinno byæ ustawione w ten
sposób, by ramiona pozostawa³y
lekko zgiête.
• Ustawiæ zag³ówek.
W celu uzyskania jak najlepszego
zabezpieczenia, odleg³oœæ miêdzy
zag³ówkiem, a g³ow¹ powinna byæ
jak najmniejsza.
• Ustawiæ wysokoœæ siedzenia.
Ta regulacja pozwala na uzyskanie
optymalnego pola widzenia podczas
jazdy.
• Ustawiæ po³o¿enie kierownicy.

2

Regulacja pasów bezpieczeñstwa.
Oprzeæ siê wygodnie.
Pas obojczykowy 1 dopasowuje siê
automatycznie do cia³a pasa¿era.
Pas biodrowy 2 musi p³asko przylegaæ
do miednicy, zachodz¹c na uda.
Pas powinien mo¿liwie jak najdok³adniej przylegaæ do cia³a. Nale¿y unikaæ
jazdy w zbyt grubych ubraniach i
umieszczania pod pasem jakichkolwiek przedmiotów.

1.11
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PRZEDNIE PASY BEZPIECZEÑSTWA (ci¹g dalszy)
Zapinanie (ci¹g dalszy)
W przypadku ca³kowitego zablokowania pasa:
- wyci¹gn¹æ powoli, ale mocno taœmê
na ok. 3 cm; puœciæ taœmê i poczekaæ
a¿ pas nawinie siê ponownie na
bêben;
- rozwin¹æ jeszcze raz taœmê;.
- jeœli problem wystêpuje nadal, nale¿y
udaæ siê do autoryzowanej stacji obs³ugi RENAULT.

1

4

3

5
4

Zapinanie:
- Rozwin¹æ taœmê 1 powoli i bez szarpniêæ i sprawdziæ zatrzaœniêcie klamry
3 w obudowie 4 (nale¿y sprawdziæ, czy
pas zosta³ prawid³owo zablokowany,
poci¹gaj¹c za klamrê 3).
Jeœli podczas rozwijania taœmy dojdzie
do zablokowania mechanizmu, nale¿y,
puszczaj¹c taœmê, umo¿liwiæ jej czêœciowe nawiniêcie na bêben, po czym
ponowiæ próbê.

Odpinanie:
- Wcisn¹æ przycisk 5, pas zostanie zwiniêty automatycznie.
- Przytrzymaæ klamrê, aby u³atwiæ tê
czynnoœæ.

1.12
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ZABEZPIECZENIA UZUPE£NIAJ¥CE PRZEDNIE PASY BEZPIECZEÑSTWA
Dodatkowe zabezpieczenia uzupe³niaj¹ce przednie pasy bezpieczeñstwa to:
O Napinacz pasa bezpieczeñstwa.

• Jeœli mia³ miejsce wypadek, nale¿y zleciæ kontrolê
dzia³ania wszystkich systemów zabezpieczeñ.

O Ogranicznik naci¹gu pasa.

1

O Przednie

poduszki powietrzne
(airbags) kierowcy i pasa¿era.

Systemy te mog¹ dzia³aæ oddzielnie
lub ³¹cznie podczas czo³owego zderzenia samochodu z przeszkod¹.
W zale¿noœci od si³y uderzenia,
mo¿liwe jest zadzia³anie czterech
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych:
- pas bezpieczeñstwa;
- nastêpuje uruchomienie napinacza
zwijacza (który likwiduje luz pasa
bezpieczeñstwa);
- nastêpuje uruchomienie napinaczy 1
i 2, oraz odpalenie przedniej
poduszki i w³¹czenie ogranicznika
naci¹gu pasa.

2

• Napinacze pasów bezpieczeñstwa
System zaczyna dzia³aæ dopiero po
w³¹czeniu stacyjki, w przypadku silnego uderzenia czo³owego. Zale¿nie
od si³y uderzenia mo¿liwe jest zadzia³anie nastêpuj¹cych urz¹dzeñ:
- zwijacz 1, który automatycznie
skraca pasy;
- si³ownik 2, który skraca pas biodrowy.
Napinacze dociskaj¹ pasy do cia³a
pasa¿era lub kierowcy, zwiêkszaj¹c w
ten sposób skutecznoœæ ich dzia³ania.

• Zabrania siê samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw i
modyfikacji systemu (elektroniczne modu³y steruj¹ce, przewody
itd.) oraz wykorzystywania jego elementów w innych pojazdach,
nawet identycznych.
• W celu unikniêcia w³¹czenia siê
systemu
w
nieodpowiednim
momencie, co mog³oby spowodowaæ znaczne szkody, nale¿y zwróciæ siê do autoryzowanej stacji obs³ugi Renault, jedynie personel
takiej stacji jest upowa¿niony do
przeprowadzania napraw napinaczy pasów.
• Kontrola poszczególnych elementów elektronicznego uk³adu steruj¹cego w³¹czaniem systemu mo¿e
byæ dokonywana jedynie przez
odpowiednio przeszkolony personel, przy zastosowaniu specjalistycznej aparatury.
• W razie koniecznoœci z³omowania
pojazdu, nale¿y zwróciæ siê do
autoryzowanej
stacji
obs³ugi
Renault w celu dokonania kasacji
generatora gazu napinaczy pasów i
poduszek powietrznych.
1.13

AVANTIME D66 nu647-2 C:\Documentum\Checkout\nu647-2_pol_T1.WIN 22/3/2002 7:00 - page 19

QXBIUDB*T[G      3DJH 

ZABEZPIECZENIA UZUPE£NIAJ¥CE PRZEDNIE PASY BEZPIECZEÑSTWA (ci¹g dalszy)
• Ogranicznik naci¹gu pasa
Przy szczególnie silnym uderzeniu
czo³owym, urz¹dzenie to rozci¹ga siê
nieznacznie, pozwalaj¹c na ograniczenie napiêcia wywieranego na cia³o
przez pas.

Zalecenie
dotycz¹ce
okresu trwa³oœci poduszek powietrznych i napinaczy pasów
Systemy poduszki powietrznej i
napinaczy pasów charakteryzuj¹
siê
ograniczonym
czasem
trwa³oœci. Ich wymiany nale¿y
dokonaæ po up³ywie 10 lat oraz za
ka¿dym razem, gdy zostan¹ uruchomione. Wymiana taka mo¿e
byæ wykonywana wy³¹cznie przez
upowa¿nionego Partnera Renault.
Systemy napinaczy pasów i
poduszki powietrznej wzajemnie
siê uzupe³niaj¹. Przekroczenie
terminu trwa³oœci jednego z systemów zmniejsza skutecznoœæ
zabezpieczenia.

Poduszka powietrzna (Airbag)
kierowcy i pasa¿era
Pojazd mo¿e byæ wyposa¿ony w
poduszkê powietrzn¹ po stronie kierowcy i pasa¿era.
Napis “Airbag” umieszczony na kierownicy, desce rozdzielczej i oparciach przednich foteli oraz dwie
nalepki w dolnym rogu przedniej
szyby i na drzwiach, przypominaj¹ o
zamontowaniu tego wyposa¿enia w
samochodzie.

Ka¿dy system Airbag sk³ada siê z:
- poduszki powietrznej i generatora
gazu, instalowanych w kierownicy
samochodu dla kierowcy i w desce
rozdzielczej dla pasa¿era,
- bloku elektronicznego, w którym
znajduje siê czujnik wstrz¹sów steruj¹cy elektrycznym zapalnikiem generatora gazu,
- lampki kontrolnej
zainstalowanej w tablicy rozdzielczej.

1.14
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ZABEZPIECZENIA UZUPE£NIAJ¥CE PRZEDNIE PASY BEZPIECZEÑSTWA (ci¹g dalszy)
Zasada dzia³ania:
System dzia³a tylko przy w³¹czonym
zap³onie.
W przypadku silnego uderzenia
czo³owego, poduszki zostaj¹ gwa³townie nape³nione gazem, co pozwala
zamortyzowaæ uderzenie g³owy i klatki piersiowej kierowcy o kierownicê
lub pasa¿era o deskê rozdzielcz¹. Po
spe³nieniu swojej funkcji gaz zostaje
samoczynnie usuniêty z poduszki, by
umo¿liwiæ szybkie opuszczenie pojazdu po zderzeniu.

Nieprawid³owoœci w dzia³aniu
W przypadku nieprawid³owoœci w
dzia³aniu systemu na wyœwietlaczu
wielofunkcyjnym wyœwietla siê napis
“airbag” na przemian z komunikatem
“Service”.
Nale¿y jak najszybciej skontaktowaæ
siê z Partnerem RENAULT. Zwlekanie z przeprowadzeniem kontroli
mo¿e spowodowaæ zmniejszenie skutecznoœci zabezpieczenia.

System poduszki powietrznej
dzia³a w oparciu o zasadê
pirotechniki, co t³umaczy
fakt, ¿e przy rozwiniêciu
poduszki wydziela siê ciep³o i dym
(które nie s¹ oznak¹ po¿aru) i s³ychaæ
odg³os detonacji. Natychmiastowe
rozwiniêcie siê poduszki mo¿e
spowodowaæ niewielkie, odwracalne
obra¿enia na powierzchni skóry.

1.15
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ZABEZPIECZENIA UZUPE£NIAJ¥CE PRZEDNIE PASY BEZPIECZEÑSTWA (ci¹g dalszy)
Wszystkie ni¿ej wymienione zalecenia maj¹ na celu umo¿liwienie pe³nego rozwiniêcia poduszki powietrznej w razie wypadku
oraz unikniêcie powa¿nych obra¿eñ cia³a przy odpaleniu poduszki.

Poduszka powietrzna ma za zadanie uzupe³niaæ dzia³anie pasów bezpieczeñstwa. Oba te elementy s¹ nierozerwalnymi
czêœciami tego samego systemu zabezpieczenia. Jest zatem bardzo wa¿ne, aby pasy by³y zawsze zapiête. Niezapiêcie
pasów mo¿e naraziæ osoby podró¿uj¹ce pojazdem na powa¿ne obra¿enia cia³a w razie wypadku, a tak¿e zwiêkszyæ
ryzyko niewielkich obra¿eñ na powierzchni skóry, powsta³ych w wyniku rozwiniêcia poduszki.
Poduszka powietrzna nie zapewnia ochrony w przypadku zderzeñ czo³owych lub bocznych, s³abych i o œredniej sile, uderzeñ z
ty³u oraz przy wywróceniu siê pojazdu.
• Wszelkie naprawy i modyfikacje ca³ego systemu poduszki powietrznej kierowcy lub pasa¿era (blok elektroniczny,
przewody...) s¹ bezwzglêdnie zabronione (za wyj¹tkiem przeprowadzania ich przez wykwalifikowany personel Sieci
Renault);
• W celu zapewnienia prawid³owego dzia³ania systemu oraz unikniêcia jego w³¹czenia w nieprzewidzianym momencie, nale¿y
pamiêtaæ, ¿e jedynie odpowiednio przeszkolony personel Sieci Renault jest upowa¿niony do wykonywania napraw systemu
Airbag;
• Ze wzglêdów bezpieczeñstwa system Air bag nale¿y poddaæ kontroli w sytuacji, gdy samochód uleg³ kolizji, zosta³ skradziony, b¹dŸ by³ przedmiotem próby kradzie¿y.
• W przypadku po¿yczenia lub sprzeda¿y samochodu nale¿y poinformowaæ nowego u¿ytkownika o wyposa¿eniu pojazdu w
system Airbag, oddaj¹c mu do r¹k niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi.
• W razie koniecznoœci z³omowania pojazdu, nale¿y zwróciæ siê do autoryzowanej stacji obs³ugi RENAULT w celu dokonania
kasacji generatora(ów) gazu.
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ZABEZPIECZENIA UZUPE£NIAJ¥CE PRZEDNIE PASY BEZPIECZEÑSTWA (ci¹g dalszy)
Zalecenia dotycz¹ce poduszki powietrznej kierowcy
• nie dokonywaæ modyfikacji ko³a kierownicy, ani jej centralnej czêœci;
• nie zas³aniaæ ko³a kierownicy ¿adnym przedmiotem;
• nie przyczepiaæ do kierownicy ¿adnych przedmiotów (znaczków, zegarków,
ozdób...);
• demonta¿ poduszki jest zabroniony (za wyj¹tkiem wykonywania go przez
upowa¿niony personel Sieci Renault);

1

• prowadz¹c pojazd nie przysuwaæ siê zbyt blisko do kierownicy : ramiona
powinny byæ lekko zgiête w ³okciach (patrz akapit “Regulacja pozycji fotela kierowcy” w rozdziale 1), taka pozycja kierowcy pozwoli na zachowanie wystarczaj¹cej wolnej przestrzeni dla pe³nego rozwiniêcia i skutecznego dzia³ania
poduszki.
Wszystkie ni¿ej wymienione zalecenia maj¹ na celu unikniêcie
powa¿nych obra¿eñ cia³a w wyniku
uderzenia przedmiotów blokuj¹cych
poduszkê(i) i utrudniaj¹cych jej
rozwiniêcie.

Zalecenia dotycz¹ce poduszki powietrznej pasa¿era 1
• nie przyklejaæ, ani nie mocowaæ do deski rozdzielczej ¿adnych przedmiotów
(znaczków, zegarków, ozdób...) w miejscu zainstalowania poduszki;
• nie przewoziæ ¿adnych przedmiotów lub zwierz¹t na pod³odze miêdzy desk¹
rozdzielcz¹, a pasa¿erem lub na kolanach pasa¿era (pies, parasol, laska, paczki...);
• nie k³aœæ nóg na desce rozdzielczej lub na fotelu - nieprawid³owa postawa podczas jazdy mo¿e spowodowaæ powa¿ne obra¿enia cia³a. Wszystkie czêœci cia³a
(kolana, rêce, g³owa, itd.) winny znajdowaæ siê w bezpiecznej odleg³oœci od
deski rozdzielczej.
ZABRANIA SIÊ INSTALOWANIA FOTELIKA DLA DZIECKA TY£EM
DO KIERUNKU JAZDY NA FOTELU PASA¯ERA Z PRZODU
1.17
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ZABEZPIECZENIA UZUPE£NIAJ¥CE PRZEDNIE PASY BEZPIECZEÑSTWA (ci¹g dalszy)

B
A
B
A

1

1

Boczne poduszki powietrzne A

Poduszki os³aniaj¹ce B

Chodzi o poduszki powietrzne, w
które wyposa¿one s¹ przednie fotele i
które rozwijaj¹ siê po ich zewnêtrznej
stronie (od strony drzwi). Poduszki te
maj¹ za zadanie chroniæ pasa¿erów w
przypadku gwa³townego uderzenia
bocznego.

S¹ to poduszki powietrzne znajduj¹ce
siê w górnej czêœci obu boków pojazdu
i rozwijaj¹ce siê wzd³u¿ bocznych szyb
przednich i tylnych. Poduszki te maj¹
za zadanie chroniæ pasa¿erów w przypadku silnego uderzenia w bok pojazdu.
Oznaczenia 1 znajduj¹ce siê na przedniej szybie przypominaj¹ o istnieniu
tego zabezpieczenia.

Rowki w oparciach (od
strony drzwi) odpowiadaj¹
obszarowi
rozwiniêcia
poduszki
powietrznej:
zabrania siê wprowadzaæ w nie
jakiekolwiek przedmioty.

Zalecenia dotycz¹ce bocznej poduszki powietrznej
• Zak³adanie pokrowców:
na fotele wyposa¿one w
poduszkê powietrzn¹ mo¿na zak³adaæ wy³¹cznie pokrowce przeznaczone specjalnie dla danego typu
pojazdu. Nale¿y udaæ siê do Partnera Renault i sprawdziæ, czy takie
pokrowce
s¹
dostêpne
w
RENAULT Boutique. Stosowanie
pokrowców innego rodzaju (lub
przeznaczonych
dla
pojazdu
innego typu) mo¿e utrudniæ
prawid³owe dzia³anie poduszek
powietrznych i wp³yn¹æ na zmniejszenie
bezpieczeñstwa
osób
podró¿uj¹cych pojazdem.
• ¯adne przedmioty, ani zwierzêta,
nie powinny znajdowaæ siê miêdzy
oparciem fotela a drzwiami. Mog³oby to utrudniæ prawid³owe dzia³anie poduszki lub spowodowaæ
obra¿enia w razie jej rozwiniêcia.
• Demonta¿ lub modyfikacja fotela
s¹ zabronione z wyj¹tkiem wykonywania ich przez upowa¿niony
personel Sieci Renault.
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TYLNE PASY BEZPIECZEÑSTWA
1

2

4

3

Uwaga : na etykiecie 3 znajduj¹ siê
powy¿sze instrukcje zapinania pasa.
Odpinanie
Wcisn¹æ czerwony przycisk na obudowie 5, potem ewentualnie czerwony
przycisk na obudowie 4.

5

Boczne, tylne pasy bezpieczeñstwa 1

Œrodkowy, tylny pas bezpieczeñstwa

Zapinanie, odpinanie i regulacje
wykonuje siê w taki sam sposób jak
przy pasach bezpieczeñstwa z przodu.

Zapinanie
Rozwin¹æ powoli pas z bêbna 1 do
momentu zablokowania czarnej
klamry w obudowie zapiêcia 4.
Nale¿y zwróciæ uwagê na prawid³owe
u³o¿enie pasa, opisane poni¿ej.
Niezbêdny jest prawy zag³ówek, który
musi byæ ustawiony w pozycji
podwy¿szonej.

W celu zapewnienia w³aœciwej skutecznoœci dzia³ania pasów, nale¿y upewniæ
siê, czy tylne siedzenie jest
prawid³owo zablokowane.
Patrz paragraf “Tylne siedzenie” w
rozdziale 3.

Pas powinien koniecznie przebiegaæ
po wewnêtrznej stronie zag³ówka.
Zablokowaæ czarn¹ klamrê w czarnej
obudowie 4, nastêpnie ostatni¹, przesuwan¹ klamrê 2 w obudowie 5.

Ogranicznik naci¹gu pasa
Ka¿dy z tylnych pasów bezpieczeñstwa jest wyposa¿ony w ogranicznik
napiêcia pasa.
Przy szczególnie silnym uderzeniu,
urz¹dzenie to rozci¹ga siê nieznacznie, pozwalaj¹c na ograniczenie napiêcia wywieranego na cia³o przez pas.
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TYLNE PASY BEZPIECZEÑSTWA (ci¹g dalszy)
1

3

4
2

W celu z³o¿enia czêœci siedzenia znajduj¹cej siê za lewym, przednim fotelem:
- podnieœæ siedzenie 2, opieraj¹c je o
przedni fotel;
- zdj¹æ zag³ówek;
- opuœciæ oparcie 3, przytrzymuj¹c
zapiêcie 1 w taki sposób, by po
z³o¿eniu oparcia zapiêcie pozosta³o
na wierzchu.

Przed ustawieniem tylnego
siedzenia i oparcia w
po³o¿eniu
wyjœciowym,
nale¿y prawid³owo u³o¿yæ
pasy bezpieczeñstwa w prowadnicach
4, aby unikn¹æ uszkodzenia lub
zablokowania pasów.
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PASY BEZPIECZEÑSTWA
Ni¿ej wymienione zalecenia dotycz¹ przednich i tylnych pasów bezpieczeñstwa.

• Nie mo¿na dokonywaæ ¿adnych zmian w elementach oryginalnego systemu pasów bezpieczeñstwa - dotyczy to
zarówno pasów, foteli, jak i elementów mocuj¹cych.
• W razie potrzeby (np. monta¿ fotelika dla dziecka), nale¿y zwróciæ siê do upowa¿nionego Partnera Renault.

• Nie mo¿na stosowaæ dodatkowych elementów, powoduj¹cych poluzowanie pasów (np. klamerek do bielizny, klipsów, itp.).
• Nigdy nie przek³adaæ pasa obojczykowego pod ramieniem od strony drzwi.
• Pas mo¿e byæ stosowany do zabezpieczenia tylko jednej osoby. W ¿adnym wypadku nie mo¿na przypinaæ pasem dziecka siedz¹cego na kolanach osoby doros³ej.
• Pas nie mo¿e byæ skrêcony.
• Pasy, które stanowi³y zabezpieczenie pasa¿erów w czasie powa¿niejszego wypadku nale¿y wymieniæ. Podobnie nale¿y post¹piæ z pasami nieprawid³owo dzia³aj¹cymi.
• Przy sk³adaniu i rozk³adaniu tylnego siedzenia nale¿y zwracaæ uwagê na poprawne u³o¿enie pasów bezpieczeñstwa tak, aby
mog³y one prawid³owo spe³niaæ swoj¹ funkcjê.
• W razie potrzeby nale¿y ponownie wyregulowaæ ustawienie i naprê¿enie pasów.
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W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM
Urz¹dzenia homologowane po styczniu 1992 zapewniaj¹ wy¿szy poziom
bezpieczeñstwa, ni¿ te, które uzyska³y
homologacjê wczeœniej.
Zaleca siê zatem stosowanie urz¹dzeñ
homologowanych zgodnie z europejsk¹ norm¹ ECE 44R03.
Na urz¹dzeniach tych znajduje siê
pomarañczowa etykieta z liter¹ E,
numerem kraju, w którym urz¹dzenie
by³o homologowane oraz rokiem
homologacji.

Sposób zabezpieczenia dzieci w czasie
jazdy samochodem jest regulowany
odpowiednimi przepisami.
W Europie dzieci poni¿ej 12 roku
¿ycia lub takie, których wzrost jest
ni¿szy ni¿ 1,50 m (1), musz¹ byæ zabezpieczone w czasie jazdy przy pomocy
specjalnych, homologowanych urz¹dzeñ, dostosowanych do wieku i wagi
dziecka.
Kieruj¹cy pojazdem jest odpowiedzialny za w³aœciwe wykorzystanie
tych urz¹dzeñ.

Dobrze jest wiedzieæ, ¿e zderzenie
przy prêdkoœci 50 km/h równa siê
upadkowi z wysokoœci 10 m. Inaczej mówi¹c, nieza³o¿enie dziecku
pasów bezpieczeñstwa wi¹¿e siê z
takim samym ryzykiem, co pozostawienie go bawi¹cego siê na balkonie bez balustrady na trzecim piêtrze !
(1) Nale¿y œciœle stosowaæ siê do zasad
obowi¹zuj¹cych w kraju, w którym
pojazd jest eksploatowany. Zasady te
mog¹ siê ró¿niæ od niniejszych zaleceñ.

Dzieci nie powinny w
¿adnym
wypadku
byæ
przewo¿one na kolanach
innych pasa¿erów.
W przypadku zderzenia czo³owego
przy prêdkoœci 50 km/h, dziecko
wa¿¹ce 30 kg mo¿na porównaæ z
pociskiem o wadze jednej tony:
pasa¿er przewo¿¹cy dziecko nie bêdzie w stanie go utrzymaæ, nawet przy
zapiêtych pasach.
Równie niebezpieczne jest przypinanie pasami dziecka siedz¹cego na
kolanach pasa¿era. Nigdy nie wolno
u¿ywaæ jednego pasa dla dwóch osób
jednoczeœnie.

Zgodnie ze wspomnian¹ norm¹,
urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce dla
dzieci dziel¹ siê na 4 kategorie:
- poni¿ej 10 kg (0 - 9 miesiêcy)
- poni¿ej 13 kg (9 - 24 miesiêcy)
- od 9 do 18 kg (9 - 48 miesiêcy)
- od 15 do 36 kg (4 - 12 lat)
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W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM (ci¹g dalszy)
MIEJSCE
GRUPA WIEKOWA
Z przodu,
miejsce pasa¿era

Z ty³u, miejsce boczne
po prawej stronie

Z ty³u,
miejsce œrodkowe

Z ty³u, miejsce boczne
po lewej stronie

< 10 kg (0-9 miesiêcy)

X

U-L

X

U-L

< 13 kg (9-24 miesiêcy)

X

U-L

X

U-L

9-18 kg (9-48 miesiêcy)

UF

U-L

X

U-L

15-36 kg (4-12 lat)

UF

U

X

U

Wyjaœnienie skrótów u¿ytych w tabeli
U : mo¿liwoœæ monta¿u “uniwersalnych” urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych, homologowanych dla dzieci o wadze cia³a mieszcz¹cej
siê w wymienionym przedziale.
UF: mo¿liwoœæ monta¿u “uniwersalnych” urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych instalowanych przodem do kierunku jazdy i homologowanych dla dzieci o wadze cia³a mieszcz¹cej siê w wymienionym przedziale.
L : mo¿liwoœæ monta¿u urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych typu “ISOFIX”. Foteliki te mog¹ nale¿eæ do jednej z nastêpuj¹cych kategorii: “specyficzne dla okreœlonego pojazdu”, “ograniczone” lub “czêœciowo uniwersalne”.
B : wbudowane urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, homologowane dla dzieci o wadze cia³a mieszcz¹cej siê w wymienionym przedziale.
X : Miejsca nie nadaj¹ce siê do monta¿u fotelika dla dzieci o wadze cia³a mieszcz¹cej siê w wymienionym przedziale.
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W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM (ci¹g dalszy)
W³aœciwy wybór
U¿ytkownik pojazdu odpowiada
równie¿ za bezpieczeñstwo dzieci.
W trosce o zapewnienie dzieciom
maksymalnej ochrony Renault poleca
Pañstwu ca³¹ gamê fotelików dostêpnych u naszych Partnerów.
W pojazdach wyposa¿onych w system
Isofix, nale¿y montowaæ foteliki Isofix
(patrz rozdzia³ 1, punkt “System
mocowania fotelika dla dziecka - Isofix”).

W proponowanej gamie urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych znajduj¹ siê systemy dostosowane do wszystkich
wymienionych kategorii. Urz¹dzenia
te zosta³y udoskonalone we wspó³pracy z ich producentami i przetestowane w samochodach RENAULT.
Informacji na ten temat udzieli Pañstwu pracownik autoryzowanej stacji
obs³ugi RENAULT, który s³u¿y
równie¿ pomoc¹ przy instalacji urz¹dzenia.

1
Kategoria:
- poni¿ej 10 kg (0 - 9 miesiêcy)
Do drugiego roku ¿ycia, szyja dziecka
jest bardzo delikatna. W przypadku
zderzenia
czo³owego
dziecko
podró¿uj¹ce przodem do kierunku
jazdy jest nara¿one na powa¿ne uszkodzenia tej czêœci cia³a. RENAULT
zaleca zatem przewo¿enie dziecka
ty³em do kierunku jazdy, w foteliku z
obudow¹ w formie muszli z
niezale¿nymi pasami (ilustracja 1).
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W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM (ci¹g dalszy)
Ustawiæ
zag³ówek
w
górnym
po³o¿eniu zapewniaj¹c prawid³owe
przyleganie oparcia fotelika dla
dziecka do oparcia fotela pojazdu.

2

3

Kategoria:
- poni¿ej 13 kg (9 - 24 miesiêcy)

Kategoria:
- od 9 do 18 kg (9 - 48 miesiêcy)

Pomiêdzy 2 a 4 rokiem ¿ycia, miednica nie jest jeszcze ca³kowicie ukszta³towana, co sprawia, ¿e trzypunktowy pas montowany fabrycznie w
samochodzie nie stanowi wystarczaj¹cego zabezpieczenia, a dziecko jest
nara¿one na powa¿ne obra¿enia brzucha w razie zderzenia czo³owego.
Zaleca siê zatem korzystanie z fotelików zwróconych ty³em do kierunku
jazdy (ilustracja 1), fotelików z
podpórk¹ (ilustracja 2) lub fotelików z
niezale¿nymi pasami.

W przypadku dzieci od 4 do 7 lat, dla
zapewnienia prawid³owego u³o¿enia
miednicy, zaleca siê stosowanie urz¹dzeñ wspó³dzia³aj¹cych z trzypunktowymi pasami bezpieczeñstwa, w
jakie wyposa¿ony jest samochód.
Urz¹dzenie
takie
ma
formê
podwy¿szonej poduszki (ilustracja 3)
wyposa¿onej w prowadnice do trzypunktowego pasa bezpieczeñstwa, który
powinien p³asko przylegaæ do miednicy dziecka, zachodz¹c na uda.
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W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM (ci¹g dalszy)
Poduszka podwy¿szaj¹ca z regulowanym oparciem i prowadnic¹ pasa
pozwala na u³o¿enie pasa w taki
sposób, by znajdowa³ siê jak najbli¿ej
szyi, lecz nie zachodzi³ na ni¹.
Mo¿liwe jest tak¿e stosowanie fotelika
z podpórk¹ (ilustracja 4).
Ustawiæ
zag³ówek
w
górnym
po³o¿eniu zapewniaj¹c prawid³owe
przyleganie oparcia fotelika dla
dziecka do oparcia fotela pojazdu.

W przypadku zastosowania poduszki
nie posiadaj¹cej oparcia (ilustracja 4),
zag³ówek znajduj¹cy siê w pojeŸdzie
nale¿y ustawiæ stosownie do wzrostu
dziecka; górna krawêdŸ zag³ówka
powinna znajdowaæ siê na wysokoœci
czubka g³owy dziecka, a nigdy poni¿ej
poziomu oczu.

4
Kategoria:
- od 15 do 36 kg (4 - 12 lat)
Dla dzieci powy¿ej 7 lat zaleca siê stosowanie poduszki podwy¿szaj¹cej
wyposa¿onej w prowadnice pasów.
Prowadnice
umo¿liwiaj¹
takie
u³o¿enie trzypunktowego pasa, by
przylega³ on p³asko do miednicy,
zachodz¹c na uda.
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W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM (ci¹g dalszy)
• Nie mo¿na dokonywaæ ¿adnych zmian w elementach oryginalnego systemu zabezpieczenia: dotyczy to zarówno
pasów, foteli, jak i poszczególnych elementów mocuj¹cych.

• Nale¿y œciœle przestrzegaæ wskazówek opisanych w nocie producenta dotycz¹cej monta¿u urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego.
• Nie nale¿y zak³adaæ zbyt grubych ubrañ, ani wk³adaæ jakichkolwiek przedmiotów pomiêdzy dziecko a urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce.
• Pasy bezpieczeñstwa powinny byæ dostatecznie mocno napiête, by zapewniæ œcis³e po³¹czenie fotelika z pojazdem. Nale¿y
systematycznie kontrolowaæ napiêcie pasów.
• Nigdy nie przek³adaæ pasa obojczykowego pod ramieniem, ani za plecami.
• Pas lub szelki powinny byæ odpowiednio napiête i jak najlepiej dopasowane do cia³a dziecka.
• Nigdy nie nale¿y pozwalaæ dziecku, by sta³o lub klêcza³o na siedzeniu podczas jazdy.
• Nale¿y sprawdzaæ, czy dziecko zachowuje w³aœciw¹ postawê podczas jazdy, zw³aszcza, kiedy œpi.
• Zaleca siê zapinanie pasów równie¿ na fotelach, na których nikt nie siedzi. W razie zderzenia niezapiête pasy mog³yby stanowiæ zagro¿enie dla pasa¿erów.
• Pasy stanowi¹ce zabezpieczenie pasa¿erów w czasie powa¿niejszego wypadku nale¿y poddaæ kontroli.
• Nigdy nie wolno pozostawiaæ dziecka w samochodzie bez opieki, nawet zabezpieczonego w specjalnie zamontowanym
foteliku.
• Trzeba zwróciæ uwagê na to, by dziecko nie wysiada³o z samochodu od strony ulicy, po której poruszaj¹ siê pojazdy.
• Dajmy dobry przyk³ad dzieciom i sami równie¿ zapnijmy pasy.
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W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM (ci¹g dalszy)
5

6

NIEBEZPIECZEÑSTWO
Zabrania siê instalowania fotelika dla dziecka, zwróconego ty³em do
kierunku jazdy, na przednim fotelu pasa¿era.
Niebezpieczeñstwo powa¿nych obra¿eñ cia³a w razie odpalenia poduszki powietrznej.
Naklejka 5 (na obrze¿u drzwi pasa¿era z przodu) i naklejka 6 (pod os³on¹ przeciws³oneczn¹) przypominaj¹ o tych zaleceniach.
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W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM (ci¹g dalszy)
System mocowania fotelika dla
dziecka Isofix
Jest to nowy sposób instalowania fotelika dla dziecka w samochodzie. System ten znajduje zastosowanie w przypadku tylnych foteli bocznych.
Sk³ada siê on z nastêpuj¹cych elementów :
- dwa punkty mocowania 1 przy
ka¿dym fotelu, umieszczone miêdzy
siedzeniem a oparciem.
- specjalny
fotelik
RENAULT,
wyposa¿ony w dwa zaczepy, które
umieszcza siê w punktach mocowania.

1

Jedynie specjalny fotelik RENAULT
posiada homologacjê dla tego
modelu pojazdu. W celu nabycia
takiego fotelika nale¿y zwróciæ siê do
Partnera RENAULT.
Fotelik ten montuje siê ty³em do kierunku jazdy dla dzieci do 18 miesi¹ca
¿ycia, a przodem do kierunku jazdy
dla dzieci do 4 roku ¿ycia. Fotelik
posiada dwa zaczepy umo¿liwiaj¹ce
jego zainstalowanie przy u¿yciu
mocowañ ISOFIX znajduj¹cych siê w
samochodach marki RENAULT. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ zainstalowania fotelika w samochodach innych
marek przy wykorzystaniu trzypunktowego pasa bezpieczeñstwa.

• Nale¿y upewniæ siê, czy w
okolicach punktów mocowania nie znajduj¹ siê
¿adne elementy mog¹ce
utrudniæ zamontowanie fotelika
(np.: ¿wir, kawa³ki materia³u,
zabawki itp.).

• Nie mo¿na zapomnieæ, ¿e podczas
jazdy dziecko powinno mieæ
zawsze zapiête pasy bezpieczeñstwa.
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W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM (ci¹g dalszy)

3
2

1

Montowanie fotelika dla dziecka

Zasada monta¿u
Fotelik Isofix instalowany przodem
do kierunku jazdy
W przypadku instalowania fotelika dla
dziecka przodem do kierunku jazdy,
fotel przedni nie mo¿e byæ przesuniêty
do ty³u bardziej, ni¿ do po³owy
d³ugoœci prowadnic, a jego oparcie
powinno byæ podniesione.

Fotelik Isofix instalowany ty³em do
kierunku jazdy
W przypadku instalowania fotelika dla
dziecka ty³em do kierunku jazdy, fotel
przedni nie mo¿e byæ przesuniêty do
przodu bardziej, ni¿ do po³owy
d³ugoœci prowadnic.
Jego oparcie powinno znajdowaæ siê
bardzo blisko fotelika dla dziecka, lub
nawet stykaæ siê z nim.

- Przed przyst¹pieniem do montowania i u¿ytkowania fotelika nale¿y
uwa¿nie przeczytaæ dostarczon¹
wraz z nim instrukcjê obs³ugi.
- Umieœciæ prowadnice 1 (dostarczone
wraz z fotelikiem) w otworach
znajduj¹cych siê miêdzy oparciem a
siedzeniem.
- Ustawiæ fotelik tak, by jego zaczepy 3
znajdowa³y siê naprzeciwko dwóch
punktów mocowania 2 umieszczonych siê przy bocznych, tylnych fotelach w samochodzie.
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W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM (ci¹g dalszy)
Punkt mocowania fotelika instalowanego ty³em do kierunku jazdy:
nale¿y u¿yæ pasa 5 dostarczonego
wraz z fotelikiem
- umieœciæ zaczep pasa w punkcie
mocowania 6.

4

5

6

Montowanie fotelika dla dziecka
(ci¹g dalszy)
- Zablokowaæ zaczepy 4 w punktach
mocowania i upewniæ siê, czy fotelik
jest dobrze zablokowany (w tym celu
poruszaæ nim w lewo/w prawo, do
przodu/do ty³u).
- Wcisn¹æ mocno podstawê fotelika,
tak, by styka³ siê on z oparciem fotela
i do niego przylega³.

Mocowanie fotelika dla dziecka
Ka¿de z miejsc tylnych, bocznych jest
wyposa¿one w dwa punkty przeznaczone do mocowania podstawy fotelika dla dziecka.
W celu uzyskania dostêpu do punktów
mocowania przy pierwszej instalacji
fotelika, nale¿y zwróciæ siê o pomoc
do Partnera Renault.
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MIEJSCE KIEROWCY - KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY
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MIEJSCE KIEROWCY - KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY (ci¹g dalszy)
Ni¿ej opisane elementy stanowi¹ wyposa¿enie samochodu w zale¿noœci od wersji, standardu wyposa¿enia, jak
równie¿ kraju przeznaczenia pojazdu.
1 W³¹cznik ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji, po stronie kierowcy
2 G³oœnik
3 DŸwignia :
• kierunkowskazów
• dŸwiêkowego sygna³u ostrzegawczego (klaksonu).
• oœwietlenia zewnêtrznego
• przednich œwiate³ przeciwmgielnych
• tylnych œwiate³ przeciwmgielnych
4 Nawiew boczny lewy
5 DŸwiêkowe sygna³y ostrzegawcze
6 Miejsce poduszki
(Airbag) kierowcy

powietrznej

7 Obrotomierz
8 • DŸwignia wycieraczek/spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby
• Przycisk wyœwietlania informacji z tablicy rozdzielczej i
komputera pok³adowego
9 Nawiewy centralne
10 DŸwignia zmiany biegów

11 Tablica wskaŸników

22 Gniazdko do akcesoriów

12 Wy³¹czniki:
• usuwania szronu/zaparowania
tylnej szyby, lusterek wstecznych i przedniej szyby
• œwiate³ awaryjnych
• blokady elektrycznego opuszczania szyb tylnych

23 Hamulec rêczny

13 Nawiew boczny prawy

26 DŸwignia regulacji wysuniêcia
ko³a kierownicy

24 Górny schowek
Miejsce na kubek i schowek
25 Stacyjka.

14 G³oœnik
15 Regulacja temperatury ogrzewania po stronie pasa¿era

27 Ustawianie regulatora i ogranicznika prêdkoœci

17 G³oœnik

28 Wy³¹czniki regulatora i ogranicznika prêdkoœci
Potencjometr oœwietlenia zestawu wyœwietlaczy

18 Prze³¹cznik elektrycznego podnoszenia szyb po stronie pasa¿era

29 DŸwignia do otwierania pokrywy
silnika

19 Miejsce poduszki
(Airbag) pasa¿era.

30 G³oœnik

16 DŸwignia otwierania drzwi po
stronie pasa¿era

powietrznej

20 Schowek
21 Elektryczna regulacja lusterek
wstecznych
Centralny zamek.
Blokowanie zamków drzwi podczas jazdy
System E.S.P.

31 Prze³¹czniki steruj¹ce:
• elektrycznym podnoszeniem
szyb przednich,
• elektrycznym podnoszeniem
szyb tylnych
32 DŸwignia otwierania drzwi po
stronie kierowcy
1.33

AVANTIME D66 nu647-2 C:\Documentum\Checkout\nu647-2_pol_T1.WIN 22/3/2002 7:00 - page 39

QXBIUDB*T[G      3DJH 

MIEJSCE KIEROWCY - KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY
1

2

3

30

4

5

29

6

28

7

8

9

10

24

23

11

22

12

13

14

21

20

19

31

15

18

32

27

26

25

1.34

AVANTIME D66 nu647-2 C:\Documentum\Checkout\nu647-2_pol_T1.WIN 22/3/2002 7:00 - page 40

16

17

QXBIUDB*T[G      3DJH 

MIEJSCE KIEROWCY - KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY (ci¹g dalszy)
Ni¿ej opisane elementy stanowi¹ wyposa¿enie samochodu w zale¿noœci od wersji, standardu wyposa¿enia, jak
równie¿ kraju przeznaczenia pojazdu.
1 Prze³¹cznik elektrycznego podnoszenia szyby po stronie
pasa¿era
2 Regulacja temperatury ogrzewania po stronie pasa¿era

13 • DŸwignia wycieraczek/spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby
• Przycisk wyœwietlania informacji z tablicy rozdzielczej i
komputera pok³adowego

3 G³oœnik

14 Nawiew boczny prawy

4 Nawiew boczny lewy

15 G³oœnik

5 Miejsce na poduszkê powietrzn¹
(Airbag) pasa¿era
6 Centralne nawiewy powietrza
7 Tablica wskaŸników
8 DŸwignia zmiany biegów
9 DŸwignia :
• kierunkowskazów
• dŸwiêkowego sygna³u ostrzegawczego (klaksonu).
• oœwietlenia zewnêtrznego
• przednich œwiate³ przeciwmgielnych
• tylnych œwiate³ przeciwmgielnych
10 Obrotomierz
11 Miejsce poduszki
(Airbag) kierowcy

powietrznej

12 DŸwiêkowe sygna³y ostrzegawcze

16 W³¹czniki ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji, po stronie kierowcy
17 DŸwignia otwierania drzwi po
stronie kierowcy
18 G³oœnik

22 DŸwignia regulacji wysuniêcia
ko³a kierownicy
23 Ustawianie regulatora i ogranicznika prêdkoœci
24 Wy³¹czniki:
• usuwania szronu/zaparowania
tylnej szyby, lusterek wstecznych i przedniej szyby
• œwiate³ awaryjnych
• blokady elektrycznego opuszczania szyb tylnych
25 Elektryczna regulacja lusterek
wstecznych
Centralny zamek.
Blokowanie zamków drzwi podczas jazdy
System E.S.P.
26 Gniazdko do akcesoriów

19 Prze³aczniki steruj¹ce:
• elektrycznym podnoszeniem
przednich szyb
• elektrycznym podnoszeniem
tylnych szyb

27 Hamulec rêczny

20 Wy³¹czniki regulatora i ogranicznika prêdkoœci
Potencjometr oœwietlenia zestawu wyœwietlaczy

30 DŸwignia do otwierania pokrywy
silnika

21 Stacyjka.

28 Schowek.
Miejsce na kubek i schowek
29 Schowek.

31 G³oœnik
32 DŸwignia otwierania drzwi po
stronie pasa¿era
1.35
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TABLICA WSKAİNIKÓW

B

Lampki sygnalizuj¹ce koniecznoœæ natychmiastowego zatrzymania pojazdu,
jeœli tylko pozwalaj¹ na to warunki ruchu drogowego.

+
1.36
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TABLICA WSKAİNIKÓW
Wystêpowanie i sposób dzia³ania opisanych poni¿ej wskaŸników i lampek kontrolnych zale¿y od standardu
wyposa¿enia i kraju przeznaczenia samochodu.
Zapalaj¹ siê cztery nastêpuj¹ce lampki, a na wyœwietlaczu wielofunkcyjnym pojawia siê komunikat - patrz nastêpny paragraf.
Lampka kontrolna zaci¹gniêcia hamulca rêcznego i
poziomu p³ynu hamulcowego
- Funkcja hamulca rêcznego: po
w³¹czeniu zap³onu, lampka zapala
siê, jeœli hamulec rêczny jest zaci¹gniêty.
- Funkcja poziomu p³ynu hamulcowego: je¿eli lampka zapali siê, gdy
hamulec rêczny jest zwolniony,
oznacza spadek poziomu p³ynu w
uk³adzie hamulcowym lub zu¿ycie
klocków hamulcowych. Kontynuowanie jazdy mo¿e byæ niebezpieczne, nale¿y zwróciæ siê o pomoc do
Partnera Renault.

Lampka kontrolna uk³adu
ABS (uk³ad zabezpieczaj¹cy
przed blokowaniem kó³
podczas hamowania)
Zaczyna siê œwieciæ po przekrêceniu
kluczyka w stacyjce i gaœnie po oko³o 3
sekundach. Jeœli zaœwieci siê równoczeœnie z komunikatem “STOP”,
nale¿y koniecznie zatrzymaæ pojazd.
Skontaktowaæ siê z Autoryzowanym
Partnerem Renault.
Lampka kontrolna uk³adu
oczyszczania spalin
Zapala siê po w³¹czeniu zap³onu i gaœnie z chwil¹ uruchomienia
silnika.
Je¿eli lampka œwieci siê w sposób
ci¹g³y, nale¿y jak najszybciej udaæ siê
do autoryzowanej stacji obs³ugi
Renault.
Jeœli lampka miga, nale¿y zmniejszaæ
prêdkoœæ obrotow¹ silnika do chwili,
a¿ miganie ustanie.
Nale¿y jak najszybciej skontaktowaæ
siê z Partnerem RENAULT.
Patrz punkt “Rady zwi¹zane z
ochron¹ œrodowiska, oszczêdzaniem
paliwa, prowadzeniem pojazdu”, w
rozdziale 2.

Zaczyna siê œwieciæ po
przekrêceniu kluczyka w stacyjce i gaœnie po oko³o 3
sekundach. Jeœli zaœwieci siê równoczeœnie z komunikatem “SERVICE”
oznacza usterkê systemu kontroli prowadzenia pojazdu. Nale¿y skontaktowaæ siê z Partnerem Renault.
Lampka pozostaje zapalona, gdy funkcja kontroli toru jazdy jest wy³¹czona
(patrz rozdzia³ 2).

B Lampka kontrolna dzia³ania systemu blokady rozruchu: patrz
rozdzia³ 1 “System blokady rozruchu”.

1.37
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TABLICA WSKAİNIKÓW

Lampki sygnalizuj¹ce koniecznoœæ natychmiastowego zatrzymania pojazdu,
jeœli tylko pozwalaj¹ na to warunki ruchu drogowego.

+
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TABLICA WSKAİNIKÓW
Wystêpowanie i sposób dzia³ania opisanych poni¿ej wskaŸników i lampek kontrolnych zale¿y od standardu
wyposa¿enia i kraju przeznaczenia samochodu.
Lampka kontrolna œwiate³
drogowych

Lampka kontrolna œwiate³
mijania

Lampka kontrolna sygnalizuj¹ca niedomkniête drzwi
Zapala siê po w³¹czeniu zap³onu, by zasygnalizowaæ, ¿e jedne z
drzwi s¹ niedomkniête; gaœnie, gdy
drzwi zostan¹ prawid³owo zamkniête.
Lampka kontrolna w³¹czenia ogrzewania fotela

Lampka kontrolna œwiate³
pozycyjnych

Lampka kontrolna przednich reflektorów przeciwmgielnych

Lampka kontrolna tylnych
œwiate³ przeciwmgielnych

Lampka kontrolna sygnalizuj¹ca niezapiête pasy bezpieczeñstwa kierowcy
Zapala siê po w³¹czeniu zap³onu, by
przypomnieæ kierowcy o koniecznoœci
zapiêcia pasów bezpieczeñstwa; gaœnie, gdy pasy zostan¹ zapiête.

Lampka kontrolna œwiate³
awaryjnych

lub

Lampka kontrolna regulatora/ogranicznika prêdkoœci
Kolor zielony dla regulatora.
Kolor ¿ó³ty dla ogranicznika.

Lampka kontrolna zablokowania zamków drzwi
Œwieci siê, gdy zamki drzwi s¹
zablokowane:
- stale, jeœli zamki zosta³y zablokowane z u¿yciem przycisku blokuj¹cego;
- przez minutê, jeœli zamki drzwi zosta³y zablokowane z u¿yciem nadajnika.

Lampka kontrolna prawego
kierunkowskazu
Lampka kontrolna lewego
kierunkowskazu
Lampka kontrolna systemu
poduszki powietrznej (Airbag)
Zaczyna siê œwieciæ po przekrêceniu
kluczyka w stacyjce i gaœnie po oko³o 3
sekundach. Zaœwiecenie siê tej lampki
w innych sytuacjach oznacza usterkê
systemu. Nale¿y jak najszybciej skontaktowaæ siê z Autoryzowanym Partnerem RENAULT.

ZALECENIA
DOTYCZ¥CE
TABLICY WSKAİNIKÓW
Nie dotykaæ palcami, ani nie przyciskaæ ekranu wyœwietlacza.
Do czyszczenia u¿ywaæ miêkkiej
szmatki. Jeœli to nie skutkuje,
zwil¿yæ lekko szmatkê wod¹
mydlan¹. Nie nale¿y stosowaæ
œrodków z dodatkiem alkoholu.
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TABLICA WSKAİNIKÓW

H

M

A

B

Lampki sygnalizuj¹ce koniecznoœæ natychmiastowego zatrzymania pojazdu,
jeœli tylko pozwalaj¹ na to warunki ruchu drogowego.

+
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TABLICA WSKAİNIKÓW
Wystêpowanie i sposób dzia³ania opisanych poni¿ej wskaŸników i lampek kontrolnych zale¿y od standardu
wyposa¿enia i kraju przeznaczenia samochodu.
Wyœwietlacz WIELOFUNKCYJNY A
Pojawiaj¹ siê na nim ró¿ne rodzaje
informacji:
- godzina i temperatura zewnêtrzna,
- informacje i komunikaty alarmowe i
serwisowe,
- niektóre informacje dotycz¹ce radia,
- komunikat “OK” i informacja o przegrzaniu œwiec ¿arowych w silniku
wysokoprê¿nym.
Istnieje okreœlona kolejnoœæ wyœwietlania informacji, uzale¿niona od stopnia ich wa¿noœci.

1 - Godzina i temperatura
Po ustawieniu kluczyka w stacyjce w
pozycji “Akcesoria”:
- ustawienia godzin dokonuje siê poprzez wciœniêcie przycisku H.
- ustawienia minut dokonuje siê poprzez wciœniêcie przycisku M.
Godzina i temperatura wyœwietlaj¹
siê, gdy nie ma ¿adnych informacji i
komunikatów (za wyj¹tkiem sytuacji,
gdy kluczyk w stacyjce znajduje siê w
pozycji “STOP”).

2 - Uruchamianie silnika

3 - Komunikat alarmowy “STOP”

Po w³¹czeniu zap³onu.
Elektroniczny auto-test:

Te kontrolki i lampki mog¹ zaœwieciæ
siê po w³¹czeniu zap³onu (zamiast
komunikatu “OK”), lub w czasie
jazdy.

Wersja z silnikiem benzynowym
Gdy wyœwietli siê napis “OK”, silnik
mo¿na uruchomiæ.

Komunikat “STOP” sygnalizuje
koniecznoœæ
natychmiastowego
zatrzymania pojazdu, jeœli tylko
pozwalaj¹ na to warunki ruchu drogowego.
Skontaktowaæ siê z Autoryzowanym
Partnerem Renault.

Wersja z silnikiem wysokoprê¿nym
Komunikat
wyœwietla siê
przez oko³o jedn¹ sekundê, nastêpnie
kontrolka grzania œwiec ¿arowych
zapala siê na kilka sekund. Gdy
wyœwietli siê komunikat “OK”, mo¿na
uruchomiæ silnik.
Informacja o zgaœniêciu silnika

Komunikat “STOP” razem z kontrolk¹:
Gdy zostanie wyemitowany sygna³
dŸwiêkowy, nastêpuj¹ce kontrolki
zapalaj¹ siê na przemian z komunikatem “STOP”.

W przypadku przerwy w zasilaniu
(od³¹czony akumulator), po
zatrzymaniu pojazdu nale¿y
ponownie ustawiæ godzinê na
zegarze oraz zaprogramowaæ na
nowo funkcjê podnoszenia szyb
(patrz rozdzia³ 3).

1.41
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TABLICA WSKAİNIKÓW (ci¹g dalszy)
Kontrolka ³adowania akumulatora

£
Oznacza nadmierne ³adowanie akumulatora lub jego zanik, nale¿y skontaktowaæ siê z Autoryzowanym Partnerem Renault.

Kontrolka ciœnienia oleju

£
Wy³¹czyæ zap³on i sprawdziæ poziom
oleju. Jeœli jest w granicach normy
(patrz rozdzia³ 4), skontaktowaæ siê z
Partnerem Renault.

Kontrolka przegrzania p³ynu w
uk³adzie ch³odzenia

Kontrolka alarmowa sygnalizuj¹ca uszkodzenie silnika

Komunikat “STOP” razem z
lampk¹

(wersja diesel 2.2 dCi)

Gdy zostanie wyemitowany sygna³
dŸwiêkowy, komunikat “STOP” œwieci
siê stale, równoczeœnie z odpowiedni¹
lampk¹ kontroln¹.

£
Je¿eli w 10 sekund po zapaleniu siê
kontrolki
nastêpuje
przerwanie
wtrysku, oznacza to powa¿ne uszkodzenie uk³adu wtrysku. Nale¿y natychmiast zatrzymaæ samochód zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, wy³¹czyæ silnik i zwróciæ siê do Autoryzowanego Partnera RENAULT.

Lampka sygnalizuj¹ca usterkê
uk³adu ABS

£
Lampka sygnalizuj¹ca zbyt niski
poziom p³ynu hamulcowego

£

£
Nale¿y zatrzymaæ pojazd i pozostawiæ
w³¹czony zap³on, przy nie pracuj¹cym
silniku, przez jedn¹, dwie minuty.
Wentylator ch³odnicy powinien pracowaæ. Temperatura p³ynu powinna siê
obni¿yæ. W przeciwnym razie, nale¿y
sprawdziæ poziom p³ynu (po jego ostygniêciu). Skontaktowaæ siê z Autoryzowanym Partnerem RENAULT,
je¿eli zachodzi taka koniecznoœæ.

Jeœli lampka zgaœnie,
komunikat przestaje siê
wyœwietlaæ, za wyj¹tkiem
lampki sygnalizuj¹cej zbyt
niski poziom p³ynu hamulcowego.
W ka¿dym przypadku nale¿y skontaktowaæ siê z Autoryzowanym
Partnerem Renault.

1.42
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TABLICA WSKAİNIKÓW (ci¹g dalszy)
4 - Lampka alarmowa “SERVICE”
Gdy zostanie wyemitowany sygna³
dŸwiêkowy, kontrolki lub lampki zaczynaj¹ siê œwieciæ razem z komunikatem “SERVICE”.
Te kontrolki lub lampki mog¹ zaœwieciæ siê po w³¹czeniu zap³onu (zamiast
komunikatu “OK”), lub w czasie
jazdy.
Komunikat “SERVICE” powiadamia o koniecznoœci udania siê w
najbli¿szym czasie do autoryzowanej
stacji obs³ugi Renault.

Kontrolka usterki elektronicznej

Kontrolka sygnalizuj¹ca
niski poziom oleju

zbyt

¢
Nale¿y zatrzymaæ siê i wy³¹czyæ zap³on. Sprawdziæ poziom oleju.

Oznacza usterkê elektronicznych systemów: uk³adu wtrysku paliwa, uk³adu
ABS i/lub automatycznej skrzyni biegów.

¢
Oznacza usterkê systemu kontroli
wysokoœci wi¹zki œwiat³a œwiate³ mijania w stosunku do obci¹¿enia pojazdu.

Kontrolka ciœnienia oleju

¢
Oznacza usterkê systemu kontroli ciœnienia oleju.

Lampka systemu kontroli prowadzenia pojazdu

¢

¢

Lampka kontrolna wysokoœci
wi¹zki œwiat³a œwiate³ mijania

Oznacza usterkê systemu kontroli prowadzenia pojazdu.

5 - Lampka sygnalizuj¹ca minimalny poziom paliwa

¢
Zapalenie siê tej lampki wraz z wyemitowaniem sygna³u dŸwiêkowego
powiadamia o minimalnym poziomie
paliwa w zbiorniku (oko³o 8,5 litra stanowi rezerwê).
Nale¿y jak najszybciej uzupe³niæ
poziom.

Kontrolka ³adowania akumulatora

¢
Oznacza usterkê systemu kontroli
obwodu ³adowania.
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TABLICA WSKAİNIKÓW (ci¹g dalszy)

H

M

D

E

C

F
1

WskaŸnik poziomu oleju C :
Odczyt jest miarodajny, jeœli
samochód stoi na p³askim
pod³o¿u i silnik nie pracuje od
d³u¿szego czasu.
Jeœli poziom oleju jest
prawid³owy:
- Nie wyœwietla siê poziom oleju, lecz
bezpoœrednio temperatura p³ynu.
Istnieje jednak mozliwoœæ sprawdzenia poziomu oleju poprzez krótkie
wciœniêcie przycisku 1, w ci¹gu trzydziestu sekund od w³¹czenia zap³onu.
Poziom oleju wyœwietla siê wówczas
przez 20 sekund. Ponowne wciœniêcie
przycisku 1 przed up³ywem trzydziestu sekund od w³¹czenia zap³onu,
powoduje powtórne wyœwietlenie
poziomu oleju.

Jeœli poziom oleju jest minimalny
- WskaŸnik C wyœwietla siê przez
oko³o 20 sekund, a kontrolka sygnalizuj¹ca zbyt niski poziom oleju œwieci
siê na wyœwietlaczu wielofunkcyjnym.
Poziom jest minimalny, gdy pali siê
tylko jeden punkt œwietlny.
Nie nale¿y uruchamiaæ pojazdu
przed dolaniem oleju.
Patrz rozdzia³ “Poziom oleju”.

WskaŸnik temperatury p³ynu w
uk³adzie ch³odzenia:
Liczba
œwiec¹cych
siê
punktów zale¿y od temperatury silnika. W przypadku
intensywnej
eksploatacji
pojazdu chwilowo mo¿e siê
œwieciæ 8 punktów.

Dopiero zapalenie siê kontrolki przegrzania p³ynu w uk³adzie ch³odzenia
wskazuje na stan alarmowy.
Istnieje mo¿liwoœæ anulowania funkcji
wskaŸnika temperatury p³ynu w uk³adzie ch³odzenia. Po ustawieniu kluczyka w stacyjce w pozycji “Akcesoria”:
- wcisn¹æ d³u¿ej przycisk 1, wskaŸnik
temperatury zaczyna migaæ,
- wcisn¹æ jednoczeœnie klawisz H
ustawiania godziny.
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TABLICA WSKAİNIKÓW (ci¹g dalszy)
WskaŸnik poziomu paliwa D

Prêdkoœciomierz E

Jeœli poziom jest prawie minimalny
(oko³o 8,5 litra stanowi rezerwê), pali
siê 1 lub 2 punkty œwietlne; w nied³ugim czasie powinna zaœwieciæ siê lampka minimalnego poziomu paliwa.
Nale¿y jak najszybciej uzupe³niæ
poziom.

W celu uzyskania informacji o prêdkoœci w milach na godzinê, nale¿y
ustawiæ kluczyk w stacyjce w pozycji
“Akcesoria”:
- wcisn¹æ d³u¿ej przycisk 1, wskaŸnik
jednostek prêdkoœci miga,
- wcisn¹æ jednoczeœnie klawisz M
ustawiania minut.

6 - Informacje dotycz¹ce radia
W przypadku jakiejkolwiek zmiany w
tym zakresie, odpowiedni komunikat
œwieci siê przez kilka sekund na
wyœwietlaczu wielofunkcyjnym.
Mog¹ siê wyœwietlaæ nastêpuj¹ce
komunikaty: “SCAN”, “SEEK”,
“BAT” i “TRAFIC”. W celu uzyskania
bli¿szych informacji nale¿y zajrzeæ do
instrukcji radia.
Powy¿sze komunikaty nie wyœwietlaj¹
siê, gdy œwieci siê napis “STOP”.

Wyœwietlacz radia F
Wyœwietlacz ten jest bezpoœrednio
zwi¹zany z dzia³aniem systemu audio.
Patrz instrukcja radia.
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KOMPUTER POK£ADOWY

G
2
1 - Wyœwietlacz G
2 - Przycisk kasowania pamiêci Top
Depart:
- d³ugie wciœniêcie przycisku 2
Przy prze³adowaniu jednej z pamiêci,
nastêpuje jej automatyczne skasowanie.
2 - Przycisk wybierania wyœwietlanych
informacji:
Kolejne informacje komputera pok³adowego s¹ wyœwietlane w wyniku krótkiego wciskania przycisku 2
- Przebyty dystans.
- Œrednia prêdkoœæ.
- Œrednie zu¿ycie paliwa.
- Chwilowe zu¿ycie paliwa.
- Przewidywana droga, któr¹ mo¿na
przejechaæ na paliwie pozosta³ym w
zbiorniku.
- Prêdkoœæ zadana (ogranicznik prêdkoœci/regulator prêdkoœci).
- Przewidywana droga, któr¹ mo¿na
przejechaæ do nastêpnej wymiany
oleju.

Interpretacja wartoœci pojawiaj¹cych
siê na wyœwietlaczu po przejechaniu
kilku kilometrów od momentu wciœniêcia przycisku “Top départ”:
Wartoœci okreœlaj¹ce œrednie zu¿ycie
paliwa, przebieg mo¿liwy do przejechania na paliwie pozosta³ym w zbiorniku,
œredni¹ prêdkoœæ staj¹ siê bardziej dok³adne i miarodajne w miarê jak roœnie
iloœæ kilometrów przejechanych od
chwili ostatniego wciœniêcia przycisku
Top départ.
W trakcie pokonywania pierwszych kilku
kilometrów po wciœniêciu Top départ,
mo¿na stwierdziæ, ¿e:
• droga mo¿liwa do przejechania na
paliwie pozosta³ym w zbiorniku
zwiêksza siê w miarê jak roœnie przebyty dystans. Jest to normalne, gdy¿
œrednie zu¿ycie paliwa zmniejsza siê w
sytuacji, gdy:
- samochód przesta³ przyœpieszaæ.
- silnik osi¹gn¹³ swoj¹ normaln¹ temperaturê pracy.
- po jeŸdzie w ruchu miejskim samochód wyjecha³ na drogê poza miastem.

Skutkiem tego nastêpuje zmniejszenie
œredniego zu¿ycia paliwa przy równoczesnym zwiêkszaniu drogi, któr¹
mo¿na przejechaæ na paliwie pozosta³ym w zbiorniku.
• œrednie zu¿ycie paliwa wzrasta przy
zatrzymaniu pojazdu i pracy silnika na
wolnych obrotach.
Jest to normalne, gdy¿ mikroprocesor
zlicza paliwo zu¿yte podczas pracy na
wolnych obrotach.
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KOMPUTER POK£ADOWY (ci¹g dalszy)
Przyk³ady informacji
wyœwietlanych w wyniku
krótkiego wciskania
przycisku 2

Interpretacja wyœwietlanych informacji

1 - Przebyty dystans (w km lub milach) od ostatniego wciœniêcia przycisku Top
depart.

2 - Œrednia prêdkoœæ (w km/h lub milach/h) od ostatniego wciœniêcia przycisku
Top depart.
(Wartoœæ wyœwietla siê po przejechaniu 400 metrów lub 0,2 mili).

3 - Œrednie zu¿ycie paliwa (w l/100km lub w MPG) od ostatniego wciœniêcia przycisku Top depart
- Pojawia siê po przejechaniu 400 metrów lub 0,2 mili. Uwzglêdnia przebyt¹
drogê, czas i zu¿yte paliwo od ostatniego wciœniêcia przycisku Top depart.

4 - Chwilowe zu¿ycie paliwa (w l/100km) :
- Wartoœæ jest wyœwietlana po osi¹gniêciu prêdkoœci 25km/h.
Nie mo¿e ona przekroczyæ 29,9 l/100km.

5 - Przewidywana droga, któr¹ mo¿na przejechaæ na paliwie pozosta³ym w zbiorniku (w km
lub milach):
- Wartoœæ ta uwzglêdnia œrednie zu¿ycie paliwa uzyskane od ostatniego wciœniêcia przycisku Top départ. Wartoœæ jest wyœwietlana po przejechaniu 400 metrów lub 0,2 mili.
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KOMPUTER POK£ADOWY (ci¹g dalszy)
Interpretacja wyœwietlanych informacji

16874

Przyk³ady informacji wyœwietlanych w wyniku krótkiego
wciskania przycisku 2

16874

6 - Prêdkoœæ zadana regulatora lub ogranicznika prêdkoœci
Patrz rozdzia³ 2, punkt “Ogranicznik prêdkoœci” i “Regulator prêdkoœci”.

7 - Przewidywana droga, któr¹ mo¿na przejechaæ do nastêpnej wymiany oleju.
Na ekranie komputera jest wyœwietlany przebieg pozosta³y do kolejnej wymiany
oleju w silniku.
Istniej¹ dwie mo¿liwoœci:
• przebieg, jaki pozosta³ do kolejnej wymiany oleju, jest ni¿szy ni¿ 1 500 km,
albo termin najbli¿szego przegl¹du przypada za dwa miesi¹ce
Ten rysunek
miga na wyœwietlaczu (przez 30 sekund - je¿eli informacja
“Droga, która pozosta³a do kolejnej wymiany oleju” nie zosta³a wybrana,
je¿eli informacja zosta³a wybrana - rysunek miga przez ca³y czas jej wyœwietlania).
• przebieg, jaki pozosta³ do kolejnej wymiany oleju, jest równy 0 km, albo min¹³
termin przegl¹du.
Ten rysunek
miga na wyœwietlaczu przez ca³y czas, bez wzglêdu na
wybran¹ informacjê.
Ponowne ustawienie wyœwietlacza po przegl¹dzie: po wykonaniu przegl¹du
Partner Renault ustawi parametry wyjœciowe wyœwietlacza.
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LUSTERKA WSTECZNE

B
A

C
1

1
2

Lusterko wewnêtrzne
Zale¿nie od potrzeby, istnieje
mo¿liwoœæ jego regulacji.
W czasie jazdy noc¹, chc¹c unikn¹æ
oœlepiania przez reflektory pojazdu
jad¹cego z ty³u, nale¿y zmieniæ
po³o¿enie dŸwigienki 2 umieszczonej
za lusterkiem.

Lusterko elektryczne typu fotochrom

Lusterka zewnêtrzne regulowane
elektrycznie

W czasie jazdy noc¹ lusterko to zostaje automatycznie przyciemnione,
gdy z ty³u samochodu jedzie inny
pojazd z w³¹czonymi œwiat³ami.W
celu w³¹czenia systemu nale¿y
wcisn¹æ przycisk 1, zapali siê zielona
lampka kontrolna.

Ustawiæ odpowiednio pokrêt³o 1:
- pozycja A do regulacji lusterka
lewego,
- pozycja B do regulacji lusterka
prawego,

Nie wolno przerywaæ sk³adania lub rozk³adania lusterek wstecznych, zanim
nie znajd¹ siê w po³o¿eniu
krañcowym.

Lusterka ogrzewane
Ogrzewanie lusterek zewnêtrznych
w³¹cza siê równoczeœnie z ogrzewaniem tylnej szyby.
Sk³adanie lusterek
W celu z³o¿enia zewnêtrznych lusterek
wstecznych nale¿y pos³u¿yæ siê przyciskiem 1, ustawiaj¹c go w pozycji C.
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KIEROWNICA

1

Regulacja kierownicy
G³êbokoœæ ustawienia kierownicy jest
regulowana.
Opuœciæ dŸwigniê 1 i ustawiæ kierownicê w ¿¹danej pozycji; podnieœæ dŸwigniê w celu zablokowania kierownicy.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa, regulacja winna byæ
przeprowadzana na postoju.
Nigdy nie nale¿y wy³¹czaæ silnika w
czasie jazdy. Wspomaganie uk³adu
hamulcowego i uk³adu kierowniczego dzia³a jedynie przy w³¹czonym
silniku.
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USUWANIE SZRONU - ZAPAROWANIA SZYB I LUSTEREK
Elektryczne odszranianie przedniej szyby
Funkcja ta w³¹cza siê jednoczeœnie z
funkcj¹ odszraniania tylnej szyby.
Wy³¹czenie funkcji nastêpuje automatycznie. Czas dzia³ania funkcji jest
ró¿ny, w zale¿noœci od warunków
atmosferycznych - maksymalnie
wynosi 12 minut.

1

Ogrzewanie tylnej szyby
Przy w³¹czonym silniku wcisn¹æ przycisk 1. (Lampka wbudowana w przycisk zapali siê).
Funkcja ta umo¿liwia usuniêcie szronu/zaparowania tylnej szyby oraz zewnêtrznych lusterek wstecznych.
Dwa sposoby wy³¹czenia funkcji:
- urz¹dzenie wy³¹cza siê automatycznie po 12 minutach dzia³ania;
- wy³¹czenie urz¹dzenia nastêpuje
poprzez wciœniêcie przycisku 1.
(Lampka kontrolna gaœnie).

Odszranianie tylnej szyby, lusterek
wstecznych i przedniej szyby zostaje w³¹czone automatycznie w
momencie
wybrania
funkcji
“Dobra widocznoœæ” regulacji
ogrzewania po stronie kierowcy.
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WYCIERACZKI / SPRYSKIWACZE PRZEDNIEJ SZYBY
Pojazdy wyposa¿one w wycieraczki z
czujnikiem opadów
Przy w³¹czonym zap³onie, przesun¹æ
dŸwigniê 1.

2 1

• A Wycieraczki wy³¹czone.

A
B
C
D

• B Funkcja czujnika opadów.
W przypadku wybrania tego
ustawienia, system wykrywa
obecnoœæ wody na przedniej szybie i uruchamia wycieraczki,
odpowiednio dostosowuj¹c prêdkoœæ ich pracy.
• C Powolny, ci¹g³y bieg wycieraczek.

Wycieraczki przedniej szyby

• D Szybki, ci¹g³y bieg wycieraczek.

Przy w³¹czonym zap³onie, nale¿y
pos³u¿yæ siê dŸwigni¹ 1 :
• A Wycieraczki wy³¹czone.
• B Przerywana praca wycieraczek.
Po dwukrotnym przetarciu szyby,
wycieraczki zatrzymuj¹ siê na
kilka sekund. Mo¿liwa jest regulacja czasu trwania przerwy
pomiêdzy jednym a drugim przetarciem szyby; w tym celu, nale¿y
obróciæ œrodkowy pierœcieñ 2
dŸwigni 1 :
• C Powolny, ci¹g³y bieg wycieraczek.

Automatyczne ustawienie prêdkoœci pracy wycieraczek
W czasie jazdy, po wybraniu
odpowiedniej prêdkoœci pracy wycieraczek, ka¿de zatrzymanie pojazdu
spowoduje automatyczne zwolnienie
biegu wycieraczek:
- z biegu szybkiego, ci¹g³ego nastêpuje
przejœcie na bieg ci¹g³y, wolny wycieraczek;
- z biegu wolnego, ci¹g³ego nastêpuje
przejœcie do przerywanego biegu
wycieraczek.
Gdy samochód ruszy, wycieraczki
powracaj¹ automatycznie do trybu
pracy wybranego przed zatrzymaniem
pojazdu.
Na
postoju,
wszelka
zmiana
po³o¿enia dŸwigni 1 powoduje anulowanie automatycznie wprowadzonego
biegu wycieraczek.

Po ka¿dym wy³¹czeniu zap³onu
na d³u¿ej ni¿ 20 minut, nale¿y
koniecznie ustawiæ wycieraczki w
pozycji wy³¹czonej A, by móc wróciæ do funkcji czujnika opadów.

• D Szybki, ci¹g³y bieg wycieraczek.
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WYCIERACZKI / SPRYSKIWACZ PRZEDNIEJ SZYBY (ci¹g dalszy)
1

Spryskiwacze szyb, reflektorów
Po w³¹czeniu zap³onu, poci¹gn¹æ
dŸwigniê 1 do siebie.
- œwiat³a pojazdu wy³¹czone:
Mo¿na
uruchomiæ
spryskiwacz
przedniej szyby.
- œwiat³a pojazdu w³¹czone:
Mo¿na uruchomiæ dodatkowo urz¹dzenie do sp³ukiwania reflektorów.

W czasie mrozów nale¿y upewniæ siê,
czy pióra wycieraczek nie zosta³y
unieruchomione przez osadzaj¹cy siê
na szybach szron (ryzyko uszkodzenia silnika mechanizmu wycieraczek).
Nale¿y systematycznie kontrolowaæ
stan wycieraczek. Gdy tylko czyszczenie szyb przestaje byæ dok³adne,
nale¿y je wymieniæ: z regu³y raz w
roku.
W przypadku wy³¹czenia zap³onu
przed zatrzymaniem pracy wycieraczek (po³o¿enie A), zatrzymaj¹ siê
one w po³o¿eniu, w którym siê aktualnie znajduj¹.
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WYCIERACZKA / SPRYSKIWACZ TYLNEJ SZYBY
Cecha szczególna
2

Je¿eli wycieraczki przednie s¹
w³¹czone, w chwili w³¹czenia wstecznego biegu nastêpuje automatyczne
uruchomienie przerywanego biegu
wycieraczki tylnej.

2
1

1

Wycieraczka tylnej szyby
z przerywanym biegiem
pracy
Przy w³¹czonym zap³onie obróciæ
koniec dŸwigni 1 do pojawienia siê
oznaczenia 2 obok odpowiedniego
symbolu.
Prêdkoœæ pracy tylnej wycieraczki jest
dostosowana do prêdkoœci pracy
wycieraczek przednich.

Wycieraczka/spryskiwacz
tylnej szyby
Przy w³¹czonym zap³onie obróciæ
koniec dŸwigni 1 do pojawienia siê
oznaczenia 2 obok odpowiedniego
symbolu.
Po zwolnieniu dŸwigni, powraca ona
do pozycji w³¹czenia tylnej wycieraczki.

W czasie mrozów nale¿y
upewniæ siê, czy pióra
wycieraczek nie zosta³y
unieruchomione
przez
osadzaj¹cy siê na szybach szron
(ryzyko
uszkodzenia
silnika
mechanizmu wycieraczek).
Nale¿y systematycznie kontrolowaæ stan wycieraczek. Gdy tylko
czyszczenie szyb przestaje byæ dok³adne, nale¿y je wymieniæ: z regu³y
raz w roku.
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OŒWIETLENIE I SYGNALIZACJA ZEWNÊTRRNA

3
1

Sygna³ dŸwiêkowy informuj¹cy o
pozostawieniu zapalonych œwiate³
W chwili otwarcia przednich drzwi
w³¹cza siê dŸwiêkowy alarm ostrzegawczy, powiadamiaj¹cy o pozostawieniu zapalonych œwiate³ w
sytuacji, gdy wy³¹czony jest zap³on
(ryzyko roz³adowania akumulatora).

1
2

Œwiat³a pozycyjne
DŸwigniê 1 obróciæ do
po³o¿enia, w którym na jej powierzchni bocznej, obok oznaczenia 3
uka¿e siê odpowiedni symbol.
W³¹cza siê oœwietlenie tablicy wskaŸników. Natê¿enie oœwietlenia mo¿na
regulowaæ przy pomocy pokrêt³a
potencjometru 2.

Œwiat³a mijania
DŸwigniê 1 obróciæ do
po³o¿enia, w którym na jej powierzchni bocznej, obok oznaczenia 3
uka¿e siê odpowiedni symbol.
Na tablicy rozdzielczej zapala siê
odpowiednia lampka kontrolna.

Œwiat³a drogowe
DŸwignia 1 pozostaje w pozycji w³¹czonych œwiate³ mijania. W
takim po³o¿eniu poci¹gn¹æ j¹ do siebie.
Wraz ze œwiat³ami drogowymi w³¹cza
siê lampka kontrolna na tablicy wskaŸników.
Chc¹c ponownie w³¹czyæ œwiat³a mijania, nale¿y jeszcze raz poci¹gn¹æ dŸwigniê do siebie.

Wy³¹czenie œwiate³
Obróciæ dŸwigniê 1 do pozycji
wyjœciowej.

Regulacja wysokoœci wi¹zki œwiat³a
w zale¿noœci od obci¹¿enia pojazdu jest dokonywana automatycznie po w³¹czeniu zap³onu.

Przed wyruszeniem w
drogê noc¹ nale¿y sprawdziæ nale¿yte funkcjonowanie urz¹dzeñ elektrycznych.
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OŒWIETLENIE I SYGNALIZACJA ZEWNÊTRZNA (ci¹g dalszy)

4

5

Wy³¹czenie oœwietlenia zewnêtrznego
powoduje wygaszenie przednich i tylnych œwiate³ przeciwmgielnych.

4

1

prze-

Tylne œwiat³a przeciwmgielne

Obróciæ œrodkowy pierœcieñ 4 dŸwigni
1 do po³o¿enia, w którym na jej powierzchni bocznej uka¿e siê odpowiedni
symbol obok oznaczenia 5. Na tablicy
rozdzielczej zapala siê odpowiednia
lampka kontrolna.
Dzia³anie œwiate³ zale¿y od w³¹czonego w danym momencie oœwietlenia
zewnêtrznego; w³¹czeniu œwiate³
towarzyszy zaœwiecenie siê odpowiedniej lampki kontrolnej na tablicy
wskaŸników.

Obróciæ œrodkowy pierœcieñ dŸwigni 4
do po³o¿enia, w którym na jej powierzchni bocznej, obok oznaczenia 5
uka¿e siê odpowiedni symbol.
Dzia³anie œwiate³ zale¿y od w³¹czonego w danym momencie oœwietlenia
zewnêtrznego; w³¹czeniu œwiate³
towarzyszy zaœwiecenie siê odpowiedniej lampki kontrolnej na tablicy
wskaŸników.
Nale¿y pamiêtaæ o wy³¹czaniu tych
œwiate³ w momencie, gdy usta³a przyczyna ich stosowania, aby nie oœlepiaæ
innych u¿ytkowników drogi.

Przednie œwiat³a
ciwmgielne
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SYGNA£Y OSTRZEGAWCZE DİWIÊKOWE I ŒWIETLNE

A
1
2
0
1

Sygna³ dŸwiêkowy

Œwiat³a awaryjne

Kierunkowskazy

Wcisn¹æ koniec dŸwigni 1 lub
nacisn¹æ mocno na ramiona kierownicy w miejscu A.

Wcisn¹æ przycisk 2.
Uruchomienie œwiate³ awaryjnych
powoduje w³¹czenie siê wszystkich
czterech kierunkowskazów na raz.
Œwiat³a te nale¿y stosowaæ jedynie w
sytuacji awaryjnej, aby przekazaæ
innym kierowcom informacje o :
- koniecznoœci zatrzymania pojazdu w
miejscu, gdzie nie powinno siê tego
robiæ lub gdzie jest to wrêcz zabronione,
- koniecznoœci jazdy samochodem
wbrew przyjêtym zasadom.

Odchyliæ dŸwigniê 1 w p³aszczyŸnie
kierownicy w kierunku, w którym ma
nast¹piæ skrêt.
W czasie jazdy autostrad¹, manewry
wykonywane kierownic¹ nie daj¹
mo¿liwoœci automatycznego powrotu
dŸwigni do pozycji wyjœciowej 0. Jeœli
zostanie przytrzymana w trakcie wykonywania manewru, znajdzie siê w
po³o¿eniu poœrednim.
DŸwignia puszczona swobodnie,
powróci automatycznie do pozycji
wyjœciowej 0.

Sygna³y œwietlne
Chc¹c daæ sygna³ ostrzegawczy poprzez migniêcie œwiat³ami, nawet przy
wy³¹czonych œwiat³ach, nale¿y poci¹gn¹æ dŸwigniê 1 ku sobie.
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ZBIORNIK PALIWA

1

2
Pojemnoœæ u¿ytkowa zbiornika:
oko³o 77 litrów.
Skorzystaæ z wciêcia 1 w celu otwarcia klapki.
Klapka wlewu paliwa zostaje elektrycznie zablokowana przy pomocy nadajnika zdalnego sterowania, w tym
samym czasie, co drzwi i tylna klapa.
Podczas nape³niania zbiornika, korek
nale¿y umocowaæ na zaczepie 2.

Jakoœæ paliwa

Tankowanie paliwa

Wersja z silnikiem benzynowym
Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie benzyny
bezo³owiowej.
U¿ycie benzyny zawieraj¹cej zwi¹zki
o³owiu spowodowa³oby uszkodzenie
urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych spaliny i
mog³oby doprowadziæ do utraty gwarancji.
Aby uniemo¿liwiæ wlanie do zbiornika
benzyny z zawartoœci¹ zwi¹zków
o³owiu,
wlew
paliwa
posiada
przewê¿enie z zastawk¹, które pozwalaj¹ na wprowadzenie tylko pistoletu
dystrybutora benzyny bezo³owiowej
(na stacji benzynowej).

- Wprowadziæ pistolet dystrybutora do
otworu wlewu paliwa a¿ do drugiego
wciêcia i w³¹czyæ automatyczne
nape³nianie.
- Po pierwszym automatycznym wy³¹czeniu dystrybutora, mo¿liwe jest
jeszcze tylko dwukrotne w³¹czenie
nape³niania. Nie nale¿y próbowaæ
wlewaæ wiêcej paliwa, aby zachowaæ
konstrukcyjnie przewidzian¹ pust¹
przestrzeñ.

Wersja z silnikiem wysokoprê¿nym
Jako paliwo nale¿y stosowaæ wy³¹cznie olej napêdowy. Przy nape³nianiu
paliwa nale¿y uwa¿aæ, aby nie dopuœciæ do przypadkowego dostania siê
wody do paliwa. Korek wlewu i powierzchnia podparcia jego uszczelki
musz¹ byæ wolne od py³u. Stosowany
olej napêdowy powinien posiadaæ
odpowiednio wysok¹ jakoœæ.
W przypadku ca³kowitego opró¿nienia
zbiornika - patrz rozdzia³ “Odpowietrzanie uk³adu zasilania”.

Korek wlewu paliwa ma
specyficzn¹ budowê. W
przypadku koniecznoœci
jego wymiany, nale¿y
upewniæ siê, czy oferowany korek
ma te same parametry, co korek
oryginalny. Dlatego te¿ najlepiej
jest zwróciæ siê do autoryzowanego
punktu sprzeda¿y oryginalnych
czêœci RENAULT.
Korka wlewu paliwa nie nale¿y
zbli¿aæ do otwartego ognia lub
Ÿróde³ ciep³a.

1.58

AVANTIME D66 nu647-2 C:\Documentum\Checkout\nu647-2_pol_T1.WIN 22/3/2002 7:02 - page 64

QXBIUDB*T[G      3DJH 

ZBIORNIK PALIWA (ci¹g dalszy)

1

System odcinaj¹cy dop³yw paliwa
podczas zderzenia
Pañstwa samochód jest wyposa¿ony w
system, który odcina dop³yw paliwa
podczas gwa³townego zderzenia.
System ten ma na celu wy³¹czenie, a
tym samym odizolowanie uk³adu zasilania w paliwo przy silnym uderzeniu.
Ponowne uruchomienie systemu
Jeœli zostan¹ spe³nione warunki
niezbêdne do ponownego uruchomienia uk³adu zasilania (patrz tabelka
WA¯NE), nale¿y wcisn¹æ przycisk 1,
by uaktywniæ system.

Warunkiem uruchomienia
systemu po wypadku jest
kontrola samochodu przeprowadzona przez personel autoryzowanej stacji obs³ugi RENAULT
w celu sprawdzenia czy:
- samochód jest sprawny,
- nie czuæ zapachu paliwa,
- nie ma wycieku paliwa w uk³adzie
zasilania.
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Rozdzia³ 2: Jazda samochodem
(rady zwi¹zane z oszczêdn¹ eksploatacj¹ i ochron¹ œrodowiska)

Docieranie ......................................................................................................................................................
Stacyjka - Uruchamianie/Wy³¹czanie silnika ......................................................................................... 2.03 Cechy szczególne: wersji z silnikiem benzynowym .........................................................................................
wersji diesel .......................................................................................................................
Rady zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska, oszczêdzaniem paliwa, prowadzeniem pojazdu ....................... 2.07 ¬
Ochrona œrodowiska ........................................................................................................................................
DŸwignia zmiany biegów ................................................................................................................................
Hamulec rêczny - Wspomaganie kierownicy ...................................................................................................
System zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ (ABS) ..................................................................................................
Regulator prêdkoœci ............................................................................................................................ 2.14 ¬
Ogranicznik prêdkoœci ......................................................................................................................... 2.17 ¬
Kontrola toru jazdy ............................................................................................................................... 2.20 System antypoœlizgowy .......................................................................................................................... 2.22 Eskploatacja automatycznej skrzyni biegów ........................................................................................ 2.24 ¬
Pomoc przy parkowaniu ..................................................................................................................................
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DOCIERANIE
Wersja z silnikiem benzynowym
Do osi¹gniêcia przebiegu 1 000 km nie
nale¿y
przekraczaæ
prêdkoœci
130 km/h na najwy¿szym biegu, b¹dŸ
prêdkoœci obrotowej silnika 3 000 3 500 obr./mn.
Po przejechaniu 1 000 km, samochód
mo¿na eksploatowaæ bez ograniczeñ,
jednak dopiero po przebyciu 3 000 km
osi¹gnie on pe³niê swoich mo¿liwoœci.
Okresowoœæ
przegl¹dów:
Ksi¹¿ka Przegl¹dów pojazdu.

patrz

Wersja z
prê¿nym

silnikiem

wysoko-

Do osi¹gniêcia przebiegu 1 500 km nie
nale¿y
przekraczaæ
prêdkoœci
110 km/h na 5 biegu i jechaæ zbyt szybko na prze³o¿eniach poœrednich.
Po pokonaniu tego przebiegu samochodem mo¿na jeŸdziæ z wiêksz¹ prêdkoœci¹, lecz optymalne wartoœci parametrów eksploatacyjnych osi¹gnie on
dopiero po przejechaniu 6 000 lub
6 500 km.
W okresie docierania, nie nale¿y gwa³townie przyspieszaæ, dopóki silnik nie
jest rozgrzany. Nie wolno równie¿
dopuszczaæ do osi¹gania zbyt wysokich obrotów silnika na biegach
poœrednich.
Okresowoœæ
przegl¹dów:
Ksi¹¿ka Przegl¹dów pojazdu.

patrz
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STACYJKA / URUCHAMIANIE I WY£¥CZANIE SILNIKA
- Pozycja “Jazda” M
Stacyjka w³¹czona:
• wersja z silnikiem benzynowym :
pojazd gotowy do uruchomienia.
• wersja z silnikiem wysokoprê¿nym:
w³¹czony zarówno zap³on, jak i
œwiece ¿arowe.
- Pozycja “Rozruch” D
Jeœli nie uda siê uruchomiæ silnika od
razu, przed ponown¹ prób¹ nale¿y
obróciæ kluczyk w stacyjce do ty³u.
Gdy tylko silnik zacznie pracowaæ,
kluczyk nale¿y natychmiast puœciæ.
- Pozycja “Stop i blokada kierownicy” St
W celu zablokowania kierownicy
nale¿y wyj¹æ kluczyk ze stacyjki i obracaæ ko³o kierownicy do momentu zadzia³ania blokady.
W celu odblokowania nale¿y delikatnie obracaæ kluczykiem w stacyjce i
kierownic¹.
- Pozycja “Akcesoria” A
Przy wy³¹czonym zap³onie mo¿na
korzystaæ z niektórych elementów
wyposa¿enia pojazdu, np. z radia.

Uruchamianie silnika
W wersjach z automatyczn¹ skrzyni¹
biegów
Patrz paragraf “Automatyczna skrzynia biegów”, rozdzia³ 2.

Silnik benzynowy z wtryskowym
uk³adem zasilania
Silnik zimny lub rozgrzany:
- W³¹czyæ rozrusznik, nie naciskaj¹c
na peda³ gazu.
- Puœciæ kluczyk w momencie uruchomienia silnika.

Wy³¹czenie silnika
Silniki TURBO wymagaj¹
przestrzegania pewnych
zasad eksploatacji, pozwalaj¹cych na zapewnienie
prawid³owego smarowania turbo:
- przy uruchamianiu silnika nale¿y
pozostawiæ go przez kilka sekund
na obrotach biegu ja³owego,
przed zwiêkszeniem prêdkoœci
obrotowej.
- W celu wy³¹czenia silnika nale¿y
poczekaæ a¿ osi¹gnie on wolne
obroty biegu ja³owego i dopiero
potem wy³¹czyæ zap³on.

Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach, nale¿y obróciæ kluczyk do pozycji “Stop”.
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URUCHAMIANIE I WY£¥CZANIE SILNIKA (ci¹g dalszy)
Wtryskowy uk³ad zasilania w silnikach wysokoprê¿nych
Silnik nierozgrzany lub ciep³y
Obróciæ kluczyk w stacyjce do
po³o¿enia “Zap³on - grzanie œwiec
¿arowych” 'i przytrzymaæ w tej pozycji
do chwili zgaœniêcia lampki grzania
œwiec ¿arowych i wyœwietlenia siê
komunikatu “OK”. Im silnik jest
mniej rozgrzany, tym czas grzania
œwiec ¿arowych jest d³u¿szy.
Obróciæ kluczyk w stacyjce do pozycji
“Rozruch” i utrzymywaæ w niej przez
maksimum 10 sekund, a¿ do
momentu ostatecznego uruchomienia
silnika.
W pocz¹tkowej fazie pracy nie nale¿y
gwa³townie dodawaæ gazu - silnik
powinien pracowaæ przez pewien czas
na wolnych obrotach.

Niskie temperatury powietrza
(poni¿ej –15°C)
Wy³¹czyæ sprzêg³o w chwili w³¹czania
rozrusznika.
Zdjêcie stopy z peda³u sprzêg³a
powinno nastêpowaæ stopniowo i jest
mo¿liwe dopiero po kilku sekundach
samodzielnej pracy silnika.
Silnik rozgrzany
Od razu przekrêciæ kluczyk w stacyjce
do pozycji “Rozruch”.Jeœli ten sposób
uruchomienia silnika nie przyniesie
rezultatu, nale¿y ponowiæ próbê po
wstêpnym
podgrzaniu
œwiec
¿arowych.
W pocz¹tkowej fazie pracy nie nale¿y
gwa³townie dodawaæ gazu - silnik
powinien pracowaæ przez pewien czas
na wolnych obrotach.

Nigdy nie nale¿y zostawiaæ
pojazdu z kluczykiem w stacyjce, pozostawiaj¹c w nim
dziecko (lub zwierzê). Mog³oby ono uruchomiæ silnik lub któryœ
z
elektrycznych
elementów
wyposa¿enia, np. podnoszenie szyb,
co stwarza ryzyko przytrzaœniêcia
wysuniêtej przez okno czêœci cia³a
(szyja, ramiê, rêka) i powa¿nych
obra¿eñ.
Nie nale¿y nigdy wy³¹czaæ zap³onu
przed ca³kowitym zatrzymaniem
samochodu (wy³¹czenie silnika powoduje wy³¹czenie uk³adu wspomagania hamulców i wspomagania kierownicy,
a
tak¿e
urz¹dzeñ
odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo
bierne, takich jak poduszki powietrzne i napinacze pasów).
Ponadto wyjêcie kluczyka ze stacyjki
uruchamia blokadê kierownicy.
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CECHY SZCZEGÓLNE WERSJI Z SILNIKIEM BENZYNOWYM
Warunki eksploatacji pojazdu, takie
jak:
• D³ugotrwa³a jazda z zapalon¹ lampk¹ kontroln¹ rezerwy paliwa,
• stosowanie benzyny z zawartoœci¹
zwi¹zków o³owiu.
• Stosowanie dodatków do oleju lub
paliwa, nie posiadaj¹cych atestu
Renault.
• Nadmierna iloœæ oleju w silniku.
Lub te¿ nieprawid³owoœci w dzia³aniu
pojazdu, takie jak :
• Wadliwie dzia³aj¹cy uk³ad zap³onowy lub od³¹czona œwieca, co
objawia siê trudnoœciami podczas
prób uruchomienia silnika i szarpaniem podczas jazdy.
• Spadek mocy.
mog¹ staæ siê przyczyn¹ przegrzania
katalizatora, zmniejszenia skutecznoœci jego dzia³ania, b¹dŸ doprowadziæ do jego uszkodzenia, a tak¿e
spowodowaæ usterki termiczne w
innych podzespo³ach samochodu.

W razie stwierdzenia wymienionych
obok objawów nale¿y udaæ siê do autoryzowanej stacji obs³ugi RENAULT w
celu
niezw³ocznego
dokonania
niezbêdnych napraw.
Systematyczne
przeprowadzanie
przegl¹dów okresowych w autoryzowanych stacjach obs³ugi Renault,
zgodnie z zaleceniami podanymi w
Ksi¹¿ce Przegl¹dów, pozwoli na unikniêcie wy¿ej wymienionych k³opotów.

Problemy z uruchamianiem silnika
Chc¹c zapobiec uszkodzeniu katalizatora trzeba unikaæ uruchamiania silnika “za wszelk¹ cenê” (zbyt czêsto
w³¹czaj¹c rozrusznik lub holuj¹c
pojazd), nie ustaliwszy przedtem
przyczyny i nie naprawiwszy usterki,
która spowodowa³a k³opoty.
W przypadku, gdyby nie by³o to
mo¿liwe, zamiast niepotrzebnego
ponawiania prób uruchamiania silnika, nale¿y skontaktowaæ siê ze stacj¹
obs³ugi RENAULT.

Nale¿y unikaæ parkowania
samochodu z w³¹czonym silnikiem w miejscach, gdzie
³atwopalne substancje i materia³y, takie jak trawa lub liœcie mog³yby mieæ stycznoœæ z rozgrzanymi
elementami uk³adu wydechowego.
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CECHY SZCZEGÓLNE WERSJI Z SILNIKIEM WYSOKOPRÊ¯NYM
Prêdkoœæ
obrotowa
wysokoprê¿nego

silnika

Wskazówki dotycz¹ce eksploatacji w okresie zimowym

Silniki wysokoprê¿ne s¹ wyposa¿one
w pompê wtryskow¹, która nie
dopuszcza do przekroczenia maksymalnej, dopuszczalnej prêdkoœci
obrotowej silnika, niezale¿nie od
aktualnie w³¹czonego biegu. Dalsze
wciskanie peda³u gazu jest zatem niepotrzebne, nale¿y po prostu w³¹czyæ
inny bieg.

Chc¹c unikn¹æ problemów w okresie
mrozów nale¿y :
- dbaæ o to, by akumulator by³ zawsze
na³adowany,
- uwa¿aæ,
by
poziom
oleju
napêdowego nie by³ zbyt niski, co
mog³oby spowodowaæ gromadzenie
siê skroplonych oparów wody na dnie
zbiornika paliwa.

Brak paliwa w zbiorniku
W przypadku ca³kowitego zu¿ycia
paliwa ze zbiornika po jego nape³nieniu i pod warunkiem sprawnego akumulatora mo¿na przyst¹piæ do
ponownego uruchomienia silnika
samochodu.
W przypadku, gdy kilkakrotne, kilkusekundowe próby nie przynosz¹ oczekiwanego efektu, nale¿y przeprowadziæ odpowietrzanie uk³adu zasilania (patrz opis odpowietrzania).
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RADY ZWI¥ZANE Z OCHRON¥ ŒRODOWISKA, OSZCZÊDZANIEM PALIWA, PROWADZENIEM POJAZDU
Firma RENAULT aktywnie uczestniczy w programie maj¹cym na celu
ograniczenie zanieczyszczania œrodowiska gazami spalinowymi i zmniejszenie zu¿ycia energii.
Dziêki zastosowanym rozwi¹zaniom
konstrukcyjnym, odpowiedniej, fabrycznej regulacji silnika, a tak¿e dziêki
niewielkiemu zu¿yciu paliwa, samochody Renault spe³niaj¹ warunki
obowi¹zuj¹cych norm ochrony œrodowiska. Precyzja wykonania to jednak nie wszystko. Zanieczyszczenie
œrodowiska na skutek emisji gazów
spalinowych, a tak¿e poziom zu¿ycia
paliwa zale¿¹ w znacznej mierze od
sposobu eksploatowania pojazdu.
Du¿e znaczenie w tym zakresie ma
wiêc zarówno w³aœciwy sposób obs³ugi, jak i styl jazdy samochodem.

Obs³uga

Regulacje silnika

Warto wiedzieæ, ¿e nieprzestrzeganie
przepisów zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska mo¿e spowodowaæ poci¹gniêcie w³aœciciela do odpowiedzialnoœci
karnej. Ponadto, wymiana czêœci w silniku, lub elektronicznych elementów
steruj¹cych w uk³adzie zasilania
paliwem i uk³adzie wydechowym, na
czêœci inne ni¿ oryginalne, zalecane
przez producenta, powoduje, ¿e
pojazd przestaje spe³niaæ warunki
okreœlone przez przepisy zwi¹zane z
ochron¹ œrodowiska.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w
Ksi¹¿ce Przegl¹dów nale¿y dokonywaæ regularnych przegl¹dów samochodu w autoryzowanej stacji obs³ugi
Renault.
Stacje te s¹ wyposa¿one w odpowiedni¹ aparaturê techniczn¹, co gwarantuje prawid³ow¹ regulacjê, zgodnie z
wymogami technologicznymi Producenta.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e iloœæ gazów spalinowych wydalanych przez samochód
pozostaje w œcis³ym zwi¹zku z iloœci¹
zu¿ywanego przez niego paliwa.

• uk³ad zap³onowy: nie wymaga jakichkolwiek regulacji.
• œwiece zap³onowe: chc¹c utrzymywaæ zu¿ycie paliwa, moc i sprawnoœæ silnika na optymalnym poziomie, nale¿y œciœle przestrzegaæ
zasad obs³ugi opracowanych przez
Biuro
Konstrukcyjne
firmy
Renault.
W
przypadku
koniecznoœci
wymiany œwiec, zaleca siê stosowanie marki, typu œwiecy oraz odstêpów
pomiêdzy
elektrodami
odpowiednich dla danej wersji
samochodu. Dla uzyskania potrzebnych informacji prosimy zwróciæ siê
do stacji obs³ugi autoryzowanej
przez Renault.
• prêdkoœæ
obrotowa
biegu
ja³owego: nie wymaga jakichkolwiek regulacji.
• filtr powietrza: zapchany wk³ad filtra zmniejsza jego wydajnoœæ. W
takiej sytuacji nale¿y go wymieniæ.
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RADY ZWI¥ZANE Z OCHRON¥ ŒRODOWISKA, OSZCZÊDZANIEM PALIWA, PROWADZENIEM POJAZDU (ci¹g dalszy)

Opony

Jazda samochodem

- Zbyt niskie ciœnienie powietrza w
oponach mo¿e spowodowaæ wzrost
zu¿ycia paliwa.
- Stosowanie opon niezalecanych
przez producenta mo¿e równie¿
spowodowaæ wzrost zu¿ycia paliwa.

• Zamiast rozgrzewaæ silnik na postoju lepiej jechaæ samochodem, nie
obci¹¿aj¹c go zbytnio a¿ do
momentu, gdy silnik osi¹gnie w³aœciw¹ temperaturê.
• Szybka jazda drogo kosztuje.
• “Rajdowy” sposób jazdy drogo kosztuje, dlatego te¿ zaleca siê prowadziæ samochód w sposób “elastyczny”.
• Nie nale¿y niepotrzebnie hamowaæ.
Zauwa¿ywszy wczeœniej przeszkodê
lub zakrêt, nale¿y wykorzystaæ efekt
hamowania silnikiem, zdejmuj¹c po
prostu nogê z peda³u gazu.

• Nale¿y unikaæ gwa³townego przyspieszania.
• Nie doprowadzaæ silnika do zbyt
wysokich obrotów na niskich biegach.
Nale¿y jeŸdziæ na mo¿liwie
najwy¿szym biegu nie przeci¹¿aj¹c
jednak silnika.
• Jad¹c pod górê nie staraæ siê za
wszelk¹ cenê utrzymywaæ sta³ej
prêdkoœci. Zasad¹ jest, ¿e nie nale¿y
silniej wciskaæ peda³u gazu ni¿
podczas jazdy po p³askim terenie.
• Kilkakrotne wciskanie sprzêg³a i
dodawanie gazu przed wy³¹czeniem
silnika, to czynnoœci zbyteczne w
nowoczesnych samochodach.

Jazda w z³¹ pogodê,
drogi zalane wod¹
Nie nale¿y jeŸdziæ po drogach, na których zalewaj¹ca je woda siêga powy¿ej dolnej
krawêdzi tarcz kó³.

2.08
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RADY ZWI¥ZANE Z OCHRON¥ ŒRODOWISKA, OSZCZÊDZANIEM PALIWA, PROWADZENIEM POJAZDU (ci¹g dalszy)

Rady dotycz¹ce u¿ytkowania
• W³¹czone odbiorniki pr¹du, to
wzrost zu¿ycia paliwa. Dlatego te¿
nale¿y w miarê mo¿liwoœci wy³¹czaæ je, gdy tylko przestajemy z nich
korzystaæ.
Jednak (bezpieczeñstwo przede
wszystkim) nale¿y w³¹czaæ œwiat³a,
jeœli wymagaj¹ tego warunki drogowe (w myœl zasady: widzieæ i byæ
widzianym).
• Jad¹c ze œredni¹ prêdkoœci¹, korzystaæ z uk³adu wentylacji. Jazda z
otwartymi oknami powoduje wzrost
zu¿ycia paliwa o 4%.

• W samochodach wyposa¿onych w
klimatyzacjê, wzrost zu¿ycia paliwa
w jeŸdzie miejskiej mo¿e wynieœæ 2 l
na 100 km. Nale¿y wy³¹czaæ klimatyzacjê, gdy korzystanie z niej przestaje byæ potrzebne.
• Uzupe³niaj¹c paliwo nie dopuszczaæ do przelewania zbiornika.
• Unikaæ jazdy z pustym baga¿nikiem
dachowym.
• Do przewozu przedmiotów o du¿ej
objêtoœci u¿ywaæ przyczepy.
• Unikaæ jazdy samochodem “od
drzwi do drzwi” (krótkie przejazdy,
d³ugie postoje) - w takich warunkach
silnik nie osi¹ga odpowiedniej temperatury pracy, zaœ urz¹dzenie
rozruchowe (ssanie) jest stale w
u¿yciu. Staraæ siê grupowaæ przejazdy.

2.09
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OCHRONA ŒRODOWISKA
Pañstwa samochód zosta³ zaprojektowany z trosk¹ o ochronê œrodowiska.
• W wiêkszoœci wersji zastosowano
system oczyszczania spalin zawieraj¹cy katalizator, sondê lambda
oraz poch³aniacz z aktywnym
wêglem (poch³aniacz ten zapobiega
emisji oparów benzyny ze zbiornika
paliwa).
Pojazdy z silnikiem benzynowym
spalaj¹
wy³¹cznie
benzynê
bezo³owiow¹.
• Pojazd sk³ada siê w wiêkszoœci z
materia³ów nadaj¹cych siê do
powtórnego przetworzenia , s¹ w
nim tak¿e czêœci wykonane z
tworzyw, które zosta³y ju¿ wtórnie
przetworzone.

• 95% czêœci z tworzyw sztucznych
posiada specjalne oznakowanie,
pozwalaj¹ce na okreœlenie g³ównego
tworzywa, z którego sk³ada siê dana
czêœæ. Oznakowanie to u³atwia sortowanie wymontowanych czêœci i
tym samym pozwala na optymalne
ich wtórne wykorzystanie.
Ponadto, pojazd odpowiada wymogom europejskich przepisów w dziedzinie ochrony œrodowiska.

U¿ytkownicy pojazdów powinni
równie¿ dbaæ o ochronê œrodowiska!
Nie nale¿y wyrzucaæ wymienionych
czêœci (akumulator, filtr oleju, filtr
powietrza...) i baniek po oleju (pustych lub wype³nionych zu¿ytym olejem) razem z odpadami z gospodarstwa domowego.
Tego typu odpady winny byæ sk³adowane w miejscach specjalnie do tego
celu przeznaczonych. W ka¿dym
przypadku nale¿y przestrzegaæ lokalnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
2.10
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DİWIGNIA ZMIANY BIEGÓW
Œwiat³a cofania w³¹czaj¹ siê (przy
w³¹czonej stacyjce) w momencie
w³¹czenia wstecznego biegu.

Pojazdy wyposa¿one w funkcjê
pomocy przy parkowaniu:
- ich cechy szczególne zosta³y opisane
w rozdziale 2, paragrafie “Pomoc
przy parkowaniu”.

1

W³¹czanie biegów
DŸwigniê nale¿y przestawiæ zgodnie
ze schematem znajduj¹cym siê na
ga³ce.

W³¹czanie wstecznego biegu
Po zatrzymaniu pojazdu, podnieœæ
pierœcieñ 1 a¿ do zetkniêcia siê z ga³k¹
dŸwigni, nastêpnie ustawiæ dŸwigniê w
odpowiednim po³o¿eniu.

2.11
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HAMULEC RÊCZNY

WSPOMAGANIE UK£ADU KIEROWNICZEGO
Blokowanie

2

Poci¹gn¹æ dŸwigniê do góry.
Aby skutecznie zaci¹gn¹æ hamulec,
dŸwignia powinna byæ podniesiona o
oko³o 10 z¹bków blokuj¹cych. Pañstwa samochód jest wyposa¿ony w
tylne hamulce z automatyczn¹ kompensacj¹ zu¿ycia ok³adzin, dlatego
te¿, za wyj¹tkiem sytuacji, gdy przeprowadzana jest naprawa, odradza siê
dokonywania regulacji hamulca rêcznego.

Odblokowanie
Poci¹gn¹æ dŸwigniê lekko do góry,
wcisn¹æ przycisk 2 i sprowadziæ dŸwigniê do pod³ogi.
W przypadku jazdy z zaci¹gniêtym
hamulcem rêcznym na tablicy wskaŸników œwieci siê czerwona lampka
kontrolna.

Po zatrzymaniu pojazdu
nale¿y zaci¹gn¹æ hamulec
rêczny,
by
unikn¹æ
mo¿liwoœci przemieszczenia siê pojazdu.
W czasie jazdy hamulec rêczny
powinien byæ ca³kowicie odblokowany: ryzyko przegrzania.

Na postoju, nie nale¿y utrzymywaæ
kierownicy przez d³ugi czas w pozycji
maksymalnego skrêtu (ryzyko uszkodzenia pompy uk³adu wspomagania).

Uk³ad kierowniczy ze zmiennym
wspomaganiem
Uk³ad kierowniczy ze zmiennym
wspomaganiem jest wyposa¿ony w
system kontroli elektronicznej, który
dostosowuje si³ê wspomagania kierownicy do prêdkoœci pojazdu.
Wspomaganie jest wiêc silniejsze przy
manewrach parkowania (dla zapewnienia komfortu), natomiast w miarê
jak roœnie prêdkoœæ pojazdu, ruchy
kierownic¹ wymagaj¹ u¿ycia wiêkszej
si³y (dla zapewnienia bezpieczeñstwa
przy du¿ych prêdkoœciach).

Nigdy nie nale¿y wy³¹czaæ
silnika podczas jazdy
(wy³¹czenie funkcji wspomagania).
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SYSTEM ZAPOBIEGAJ¥CY BLOKOWANIU KÓ£ (ABS)
Maksymalne skrócenie drogi hamowania przy jednoczesnym zachowaniu
sterownoœci i stabilnoœci ruchu pojazdu s¹ dwoma podstawowymi warunkami, które musz¹ byæ spe³nione podczas
gwa³townego
hamowania.
Niestety, ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ
nawierzchni dróg oraz zmiennoœæ
warunków atmosferycznych i reakcji
psychofizycznych kierowcy, zawsze
istnieje niebezpieczeñstwo utraty kontroli nad pojazdem wskutek zablokowania kó³ jezdnych. Zastosowanie systemu przeciwdzia³aj¹cego blokowaniu
kó³ podczas hamowania (A.B.S.) ma
na celu zminimalizowanie ryzyka
wyst¹pienia takiego zjawiska.
Urz¹dzenie to tak steruje si³¹ hamowania, ¿e nawet bardzo gwa³towne i silne
wciœniêcie peda³u hamulca nie
doprowadza do zablokowania kó³, co
pozwala kierowcy zachowaæ kontrolê
sterownoœci pojazdu. W takich warunkach, mo¿liwe jest wykonanie
manewru ominiêcia przeszkody przy
jednoczesnym hamowaniu.

Ponadto dziêki dzia³aniu systemu
ABS, nastêpuje optymalne zmniejszenie drogi hamowania, zw³aszcza na
nawierzchniach o s³abej przyczepnoœci (droga mokra, go³oledŸ, niejednorodna nawierzchnia).
Przy optymalizacji warunków hamowania, system ABS w zadnym
wypadku nie polepsza lokalnych fizycznych warunków przyczepnosci opon
do nawierzchni. Tak wiêc, zasady
ostro¿nej jazdy powinny byæ zawsze
przestrzegane (zachowanie bezpiecznej odleg³oœci miêdzy pojazdami,
itd.). Wiêksze poczucie bezpieczeñstwa kierowcy nie powinno go sk³aniaæ do prowadzenia samochodu na
granicy ryzyka.

Charakterystyka przebiegu
procesu hamowania, któr¹
zapewnia system A.B.S.
jest niezale¿na od si³y, z
jak¹ naciskany jest peda³ hamulca.
W razie koniecznoœci gwa³townego
hamowania, zalecane jest silne i
ci¹g³e wciœniêcie peda³u hamulca.
Nie ma potrzeby stosowania hamowania pulsacyjnego (“pompowania”).

Za ka¿dym razem w³¹czenie siê
uk³adu ABS daje siê odczuæ przez lekkie pulsowanie peda³u hamulca.
Sygna³y te winny ostrzec kierowcê o
mo¿liwoœci utraty przyczepnoœci (np.
podczas go³oledzi), dziêki czemu
mo¿e on dostosowaæ swój styl jazdy do
zmieniaj¹cych siê warunków drogowych.
Po w³¹czeniu zap³onu lampka kontrolna ABS œwieci siê przez oko³o 3
sekundy, potem gaœnie.
W przypadku awarii któregoœ
z elementów systemu, lampka zapala siê równoczeœnie
z komunikatem “STOP” i emisj¹
sygna³u dŸwiêkowego.

Zaœwiecenie siê lampki
Stop sygnalizuje koniecznoœæ natychmiastowego
zatrzymania pojazdu, jeœli
tylko pozwalaj¹ na to warunki
ruchu drogowego.
Skontaktowaæ siê z Partnerem
Renault.

2.13
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REGULATOR PRÊDKOŒCI

1
2

3
4

W sprzyjaj¹cych warunkach ruchu
drogowego (np. jazda na autostradzie), regulator prêdkoœci pozwala
zdj¹æ nogê z peda³u gazu, podczas gdy
pojazd bêdzie porusza³ siê ze sta³¹,
wyznaczon¹ prêdkoœci¹, zwan¹ prêdkoœci¹ regulowan¹.
Prêdkoœæ regulowana mo¿e byæ
ustawiana po osi¹gniêciu prêdkoœci
30 km.

Pokrêt³a steruj¹ce

Lampki kontrolne

1 - W³¹cznik g³ówny regulatora prêdkoœci.
2 - Wprowadzanie prêdkoœci regulowanej do pamiêci oraz zmiana
prêdkoœci regulowanej.
3 - Wy³¹czenie funkcji i wywo³anie
prêdkoœci regulowanej wprowadzonej do pamiêci.

Ta zielona lampka kontrolna
zapala siê na tablicy rozdzielczej, sygnalizuj¹c dzia³anie
funkcji regulatora prêdkoœci.
Informacja o prêdkoœci wprowadzonej
do pamiêci pojawia siê na tablicy rozdzielczej, na wyœwietlaczu komputera
pok³adowego 4.

Uwaga:
Nie nale¿y
sprzêg³a.

wciskaæ

peda³u

2.14
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REGULATOR PRÊDKOŒCI (ci¹g dalszy)
W³¹czanie funkcji

Jazda samochodem

Przesun¹æ przycisk 1 do góry, zielona
lampka kontrolna zapali siê na tablicy
rozdzielczej.

Gdy prêdkoœæ regulowana zostanie
wprowadzona do pamiêci, mo¿na
zdj¹æ nogê z peda³u gazu.

Ustawianie prêdkoœci

Zmiana zapamiêtanej prêdkoœci
regulowanej

Przy
ustabilizowanej
prêdkoœci
(powy¿ej 30 km/h) i po w³¹czeniu
odpowiedniego biegu, nale¿y wcisn¹æ
przycisk 2 z prawej lub lewej strony.
• Prêdkoœæ zostaje zapamiêtana,
informacja o niej wyœwietla siê automatycznie poprzedzona symbolem
“SET”.

Istnieje mo¿liwoœæ zmiany zaprogramowanej prêdkoœci regulowanej poprzez wciœniêcie:przycisku 2 (wciœniêcie krótkie lub d³ugie):
- po stronie –, w celu zmniejszenia
prêdkoœci
- po stronie +, w celu zwiêkszenia prêdkoœci.

Przekroczenie prêdkoœci regulowanej
Przypadki szczególne
W ka¿dej chwili mo¿liwe jest przekroczenie prêdkoœci regulowanej poprzez
wciœniêcie peda³u gazu. Przez ca³y
czas, gdy prêdkoœæ ograniczona jest
przekroczona, na tablicy rozdzielczej
miga symbol “SET xxx”.
Gdy sytuacja na drodze nie wymaga
ju¿ nag³ego przyspieszania, wystarczy
zdj¹æ nogê z gazu, a pojazd automatycznie powraca do prêdkoœci regulowanej poprzednio wprowadzonej do
pamiêci.

Brak mo¿liwoœci utrzymania
wybranej prêdkoœci regulowanej

Regulator prêdkoœci stanowi dodatkow¹ pomoc
przy prowadzeniu pojazdu. Nie mo¿e on jednak
zast¹piæ kierowcy i w ¿adnym
wypadku nie zwalnia go z przestrzegania ograniczeñ prêdkoœci,
wynikaj¹cych z lokalnych przepisów i/lub z aktualnych warunków drogowych.

Je¿eli system nie mo¿e utrzymaæ prêdkoœci regulowanej na wybranym
poziomie (np. na du¿ych wzniesieniach), symbol “SET xxx” miga na
tablicy rozdzielczej.
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REGULATOR PRÊDKOŒCI (ci¹g dalszy)
Wy³¹czenie zap³onu
Przy wy³¹czeniu zap³onu, prêdkoœæ
regulowana zostaje skasowana.

1
2

Wy³¹czenie funkcji
Dzia³anie regulatora prêdkoœci jest
automatycznie przerywane w chwili
wciœniêcia:
- peda³u hamulca,
- peda³u sprzêg³a,
- “O” przycisku 3 (prêdkoœæ regulowana pozostaje w pamiêci),
- przycisku 1 (w tym przypadku
wybrana prêdkoœæ regulowana zostaje usuniêta z pamiêci),
i w³¹czenia siê systemu kontroli toru
jazdy.

3

Wywo³anie prêdkoœci regulowanej
Ostatnio wybrana prêdkoœæ regulowana mo¿e byæ w ka¿dej chwili
ponownie wywo³ana z pamiêci poprzez naciœniêcie “R” na przycisku 3,
pod warunkiem, ¿e pojazd jedzie z
prêdkoœci¹ powy¿ej 30 km/h.

2.16
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OGRANICZNIK PRÊDKOŒCI

1
2

3
4

Ogranicznik prêdkoœci pozwala na
wybranie maksymalnej prêdkoœci
jazdy.
Funkcja ta mo¿e byæ przydatna na
przyk³ad w jeŸdzie miejskiej lub w strefach z ograniczeniem prêdkoœci
(roboty drogowe), itp.
System dzia³a pocz¹wszy od prêdkoœci
oko³o 30 km/h.

Pokrêt³a steruj¹ce

Lampka kontrolna

1 W³¹cznik g³ówny ogranicznika prêdkoœci.
2 Wprowadzanie prêdkoœci ograniczonej do pamiêci oraz zmiana prêdkoœci ograniczonej.
3 Wy³¹czenie funkcji i wywo³anie
prêdkoœci ograniczonej wprowadzonej do pamiêci.

Ta pomarañczowa lampka
kontrolna zapala siê na tablicy
rozdzielczej,
sygnalizuj¹c
dzia³anie funkcji ogranicznika prêdkoœci.
Informacja o prêdkoœci wprowadzonej
do pamiêci pojawia siê na tablicy rozdzielczej, na wyœwietlaczu komputera
pok³adowego 4.
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OGRANICZNIK PRÊDKOŒCI (ci¹g dalszy)
Jazda samochodem
Gdy wybrana prêdkoœæ ograniczona
zostanie wprowadzona do pamiêci,
nale¿y wcisn¹æ peda³ gazu, przytrzymuj¹c do chwili osi¹gniêcia danej
prêdkoœci.
Nawet przy dalszym wciskaniu peda³u
gazu, przekroczenie zaprogramowanej
prêdkoœci nie bêdzie mo¿liwe, za
wyj¹tkiem sytuacji szczególnych
(patrz paragraf “Przekroczenie prêdkoœci ograniczonej”).

1

Zmiana zapamiêtanej prêdkoœci
ograniczonej

W³¹czanie funkcji
Przesun¹æ przycisk 1 do do³u, pomarañczowa lampka kontrolna zapala siê na
tablicy rozdzielczej.

Wprowadzenie prêdkoœci ograniczonej
Przy ustabilizowanej prêdkoœci (powy¿ej 30 km/h) i po
w³¹czeniu
odpowiedniego
biegu.
Wcisn¹æ przycisk 1, prêdkoœæ zostaje
zapamiêtana, informacja o niej
wyœwietla siê automatycznie poprzedzona symbolem “SET”.

2

Ogranicznik
prêdkoœci
stanowi dodatkow¹ pomoc
przy prowadzeniu pojazdu.
Kierowca
ponosi
ca³kowit¹
odpowiedzialnoœæ za przestrzeganie ograniczeñ prêdkoœci wprowadzonych na mocy lokalnie obowi¹zuj¹cych przepisów i/lub wynikaj¹cych z sytuacji na drodze.

Istnieje mo¿liwoœæ zmiany zaprogramowanej prêdkoœci ograniczonej poprzez wciœniêcie przycisku 2 (wciœniêcie krótkie lub d³ugie):
- po stronie –, w celu zmniejszenia
prêdkoœci;
- po stronie +, w celu zwiêkszenia
prêdkoœci.
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OGRANICZNIK PRÊDKOŒCI (ci¹g dalszy)
Przekroczenie prêdkoœci ograniczonej
Przypadki szczególne
W ka¿dej chwili mo¿liwe jest przekroczenie prêdkoœci ograniczonej poprzez silne wciœniêcie peda³u gazu
(poza punkt oporu). Przez ca³y czas,
gdy prêdkoœæ ograniczona jest
przekroczona, na tablicy rozdzielczej
miga symbol “SET xxx”.
Gdy sytuacja na drodze nie wymaga
ju¿ nag³ego przyspieszania, wystarczy
zdj¹æ nogê z gazu: pojazd automatycznie powraca do zapamiêtanej wczeœniej prêdkoœci ograniczonej.

1
3

Wy³¹czenie funkcji
Dzia³anie ogranicznika prêdkoœci jest
automatycznie przerywane przy wciœniêciu:
- “O” przycisku 3 (prêdkoœæ ograniczona pozostaje w pamiêci),
- przycisku 1 (w tym przypadku
wybrana prêdkoœæ ograniczona zostaje usuniêta z pamiêci).
Uwaga: wy³¹czenie funkcji zostaje
potwierdzone sygna³em dŸwiêkowym.

Wywo³anie prêdkoœci ograniczonej
Ostatnio wybrana prêdkoœæ ograniczona mo¿e byæ w ka¿dej chwili ponownie wywo³ana z pamiêci poprzez naciœniêcie “R” przycisku 3, pod
warunkiem, ¿e pojazd jedzie z prêdkoœci¹ powy¿ej 30 km/h.
Wy³¹czenie zap³onu
Przy wy³¹czeniu zap³onu, prêdkoœæ
ograniczona zostaje skasowana.
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SYSTEM KONTROLI TORU JAZDY: E.S.P
W momencie w³¹czenia tej funkcji,
lampka kontrolna 1 zaczyna migaæ.

System ten pozwala na zachowanie w
czasie jazdy kontroli nad pojazdem w
sytuacjach “krytycznych” (ominiêcie
przeszkody, utrata przyczepnoœci na
zakrêcie...).

Funkcja ta stanowi dodatkow¹ pomoc w trudnych
sytuacjach napotykanych
w czasie jazdy, pozwalaj¹c
dostosowaæ zachowanie siê pojazdu na drodze do woli kierowcy.
Nie mo¿e ona jednak zast¹piæ kierowcy. Jej dzia³anie nie zwiêksza
mo¿liwoœci samochodu i nie
powinno sk³aniaæ osoby prowadz¹cej go do jazdy z wiêksz¹ prêdkoœci¹.
W czasie manewrów funkcja ta w
¿adnym wypadku nie zastêpuje kierowcy, który powinien zachowaæ
czujnoœæ i prowadziæ pojazd w
sposób odpowiedzialny (kierowca
powinien zawsze byæ przygotowany na nag³e zdarzenia, jakie
mog¹ zaistnieæ w czasie jazdy).

1

Zasada dzia³ania
Czujnik w kierownicy pozwala na rozpoznanie toru jazdy wybranego przez
kierowcê.
Inne czujniki rozmieszczone w
pojeŸdzie okreœlaj¹ rzeczywisty kierunek, w którym porusza siê pojazd.
System porównuje kierunek jazdy
wybrany przez kierowcê z rzeczywistym kierunkiem, w którym porusza siê
pojazd i, o ile to konieczne, dokonuje
korekty,
uruchamiaj¹c
hamulce
odpowiednich kó³ i/lub zmieniaj¹c
moc silnika.
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SYSTEM KONTROLI TORU JAZDY: E.S.P. (ci¹g dalszy)
Nieprawid³owoœci w dzia³aniu

2

3

1

Gdy system wykryje jak¹œ nieprawid³owoœæ, lampka kontrolna 1 zapala siê
na tablicy rozdzielczej równoczeœnie z
komunikatem
“SERVICE”
na
wyœwietlaczu wielofunkcyjnym 3.
Nale¿y udaæ siê do Autoryzowanego
Partnera Renault.

Blokada funkcji
Istnieje mo¿liwoœæ wy³¹czenia
funkcji przez wciœniêcie przycisku 2, zapala siê wówczas
lampka kontrolna 1.
Czynnoœæ ta powoduje równie¿ wy³¹czenie systemu antypoœlizgowego:
patrz rozdzia³ 2, paragraf “System
antypoœlizgowy”.

Poniewa¿ funkcja E.S.P. podwy¿sza
poziom bezpieczeñstwa, odradzamy
jej wy³¹czanie w czasie jazdy. Aby
w³¹czyæ system E.S.P., nale¿y ponownie nacisn¹æ na przycisk 2.
Uwaga: funkcja E.S.P. w³¹cza siê
automatycznie po w³¹czeniu zap³onu.
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SYSTEM ANTYPOŒLIZGOWY
Uk³ad ten pomaga ograniczyæ œlizganie siê kó³ napêdowych i pozwala
utrzymaæ kontrolê nad pojazdem
podczas ruszania i przy przyspieszaniu.

Funkcja ta stanowi dodatkow¹ pomoc w trudnych
sytuacjach napotykanych
w czasie jazdy, pozwalaj¹c
dostosowaæ zachowanie siê pojazdu na drodze do woli kierowcy.
Nie mo¿e ona jednak zast¹piæ kierowcy. Jej dzia³anie nie zwiêksza
mo¿liwoœci samochodu i nie
powinno sk³aniaæ osoby prowadz¹cej go do jazdy z wiêksz¹ prêdkoœci¹.
W czasie manewrów funkcja ta w
¿adnym wypadku nie zastêpuje kierowcy, który powinien zachowaæ
czujnoœæ i prowadziæ pojazd w
sposób odpowiedzialny (kierowca
powinien zawsze byæ przygotowany na nag³e zdarzenia, jakie
mog¹ zaistnieæ w czasie jazdy).

1

System dostosowuje prêdkoœæ obrotow¹ silnika do stopnia przyczepnoœci
opon do nawierzchni, niezale¿nie od
wciskania peda³u gazu.
Kiedy funkcja antypoœlizgowa zostaje
uruchomiona, lampka kontrolna 1
zaczyna migaæ.

Zasada dzia³ania
Dziêki obecnoœci czujników w ko³ach,
system przez ca³y czas mierzy i porównuje prêdkoœæ kó³ napêdowych, wskazuj¹c ewentualne ró¿nice.
Je¿eli jedno z kó³ zaczyna siê œlizgaæ,
system w³¹cza hamulec tego ko³a.
Funkcja hamowania dzia³a do chwili,
gdy osi¹gniêta prêdkoœæ obrotowa
zapewni w³aœciw¹ przyczepnoœæ ko³a
do nawierzchni.
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SYSTEM ANTYPOŒLIZGOWY (ci¹g dalszy)
Nieprawid³owoœci w dzia³aniu

2

3

1

Gdy system wykryje jak¹œ nieprawid³owoœæ, lampka kontrolna 1 zapala siê
na tablicy rozdzielczej równoczeœnie z
komunikatem
“SERVICE”
na
wyœwietlaczu wielofunkcyjnym 3.
Nale¿y udaæ siê do Autoryzowanego
Partnera Renault.

Blokada funkcji
W niektórych sytuacjach (jazda po
grz¹skim terenie: œnieg, b³oto lub
jazda z ³añcuchami na ko³ach), system
mo¿e zmniejszyæ moc silnika, by zapobiec poœlizgowi. Je¿eli kierowca sobie
tego nie ¿yczy, mo¿e wy³¹czyæ funkcjê, wciskaj¹c przycisk 2.
Lampka kontrolna 1 zapala siê, sygnalizuj¹c wy³¹czenie funkcji antypoœlizgowej.

Wy³¹czenie funkcji antypoœlizgowej
powoduje jednoczesne wy³¹czenie
funkcji E.S.P. : patrz rozdzia³ 2, paragraf “Kontrola toru jazdy”: E.S.P.
Aby w³¹czyæ system E.S.P., nale¿y
ponownie nacisn¹æ na przycisk 2.
Uwaga : system antypoœlizgowy jest
uruchamiany automatycznie przy
ponownym w³¹czeniu zap³onu.

2.23

AVANTIME D66 nu647-2 C:\Documentum\Checkout\nu647-2_pol_T2.WIN 22/3/2002 7:17 - page 23

QXBIUDB*T[G      3DJH 

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Uruchomienie silnika
1
2

P R N D
«

M-1-2-3-4-5

A

«

lub

(zale¿nie od po³o¿enia dŸwigni)

DŸwignia steruj¹ca 1
Lampka A (pod obrotomierzem) informuje o po³o¿eniu dŸwigni 1.

P : postój
R : bieg wsteczny
N : po³o¿enie neutralne - bieg ja³owy
D : tryb automatyczny
M: tryb rêczny
1-2-3-4-5 : informacja o biegu w³¹czonym w trybie rêcznym.

Ustawiæ dŸwigniê w pozycji P lub N i
w³¹czyæ zap³on.
Wciskaj¹c peda³ hamulca, prze³o¿yæ
dŸwigniê steruj¹c¹ z pozycji P.
Ustawianie dŸwigni steruj¹cej w
po³o¿eniu D lub R mo¿e byæ wykonywane tylko na postoju. Stopa
powinna spoczywaæ na pedale
hamulca, a peda³ gazu powinien byæ
zwolniony.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa, przy
przestawianiu dŸwigni z po³o¿enia P,
nale¿y koniecznie wcisn¹æ peda³
hamulca, przed naciœniêciem na
przycisk odblokowuj¹cy 2.

Prowadzenie pojazdu z u¿yciem
automatycznego trybu prze³o¿eñ
Ustawiæ dŸwigniê w pozycji D.
W wiêkszoœci sytuacji napotykanych w
czasie jazdy, nie ma ju¿ wiêcej potrzeby pos³ugiwania siê t¹ dŸwigni¹:
biegi w³¹czaj¹ siê automatycznie we
w³aœciwym momencie, przy odpowiedniej prêdkoœci obrotowej silnika.
“Automat” skrzyni biegów polega
tak¿e na uwzglêdnianiu takich parametrów jak: obci¹¿enie pojazdu, ukszta³towanie terenu i styl jazdy kierowcy.
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AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW (ci¹g dalszy)
Przyspieszanie i wyprzedzanie
1

Wcisn¹æ zdecydowanie peda³ gazu
(poza punkt oporu).
Automatyczna skrzynia biegów
wybierze
wówczas
optymalne
prze³o¿enie, uwzglêdniaj¹ce charakterystykê silnika.

Prowadzenie pojazdu z u¿yciem
rêcznego trybu prze³o¿eñ

Jazda po mieœcie

Jazda ekonomiczna
Informacje o w³¹czonych biegach
pojawiaj¹ siê na wyœwietlaczu A, pod
obrotomierzem.

A

Podczas normalnej jazdy, dŸwigniê
sterowania nale¿y z zasady ustawiaæ w
pozycji D, zaœ peda³em gazu pos³ugiwaæ siê w delikatny sposób. Dziêki
temu zmiana prze³o¿eñ nastêpuje
automatycznie przy niewielkich prêdkoœciach obrotowych silnika.

«

Po ustawieniu dŸwigni steruj¹cej 1 w
pozycji D, przestawiæ dŸwigniê w
lewo: lampka kontrolna M i informacja o w³¹czonym biegu zaczynaj¹
siê œwieciæ na tablicy rozdzielczej.
W³¹czanie biegów w trybie rêcznym
odbywa siê poprzez pchniêcie dŸwigni 1:
- do ty³u, w celu w³¹czenia ni¿szego
biegu,
- do przodu, w celu w³¹czenia
wy¿szego biegu.

Przypadki szczególne
W niektórych sytuacjach (np.:
ochrona silnika, uruchomienie systemu kontroli toru jazdy E.S.P. itp.)
“automat” mo¿e sam ustawiæ bieg.
Podobnie w celu unikniêcia tzw.
“fa³szywych manewrów”, “automat”
mo¿e uniemo¿liwiæ zmianê biegu: w
takim przypadku informacja o biegu
miga przez kilka sekund na tablicy
rozdzielczej.

M-1-2-3-4-5

Mo¿liwe jest zatrzymanie pojazdu bez
w³¹czania ni¿szego biegu. Urz¹dzenie
automatycznie wybierze jedynkê przy
ponownym uruchamianiu pojazdu.
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AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW (ci¹g dalszy)
Przypadki szczególne
- Jeœli ukszta³towanie terenu oraz
liczne zakrêty (np. w terenie górzystym) nie pozwalaj¹ na jazdê w trybie
automatycznym, zalecane jest przejœcie do trybu zwyk³ego.
Ma to na celu unikniêcie zbyt czêstych zmian biegów wymuszanych
przez tryb automatyczny przy
wje¿d¿aniu pod górê oraz wykorzystanie hamowania silnikiem podczas
d³ugich zjazdów.
- Przy niskiej temperaturze powietrza, chc¹c zapobiec gaœniêciu silnika bezpoœrednio po uruchomieniu, nale¿y odczekaæ chwilê,
pozostawiaj¹c dŸwigniê steruj¹c¹ w
pozycji P lub N, przed jej przestawieniem w pozycjê D lub R.

Zatrzymanie samochodu
Po zatrzymaniu samochodu, trzymaj¹c stopê na pedale hamulca, nale¿y
ustawiæ dŸwigniê w pozycji P (parking): skrzynia biegów znajduje siê w
po³o¿eniu neutralnym, zaœ ko³a
napêdowe s¹ zablokowane mechanicznie.
Zaci¹gn¹æ hamulec rêczny.

Nieprawid³owoœci w dzia³aniu

¢

1
2

W czasie jazdy, zapalenie siê tej lampki kontrolnej (na wyœwietlaczu wielofunkcyjnym) oznacza usterkê.
Nale¿y jak najszybciej skontaktowaæ
siê z Autoryzowanym Partnerem
RENAULT.

3

P

Holowanie samochodu z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów: cechy
szczególne
Silnik wy³¹czony: ze wzglêdu na brak
smarowania skrzyni biegów, najlepiej
jest przewieŸæ pojazd na platformie
lub holowaæ go z uniesionymi przednimi ko³ami.
Sytuacje wyj¹tkowe: Samochód
mo¿na holowaæ na czterech ko³ach po
ziemi, u¿ywaj¹c zaczepu holowniczego, przy za³o¿eniu, ¿e odcinek
drogi nie przekracza 50 km.

N

DŸwigniê zmiany biegów
ustawiæ w po³o¿eniu N.
W przypadku zablokowania
dŸwigni 1 w pozycji P, mimo
naciskania na peda³ hamulca, nale¿y
odblokowaæ j¹ rêcznie.
W tym celu trzeba wcisn¹æ jednoczeœnie przycisk 3 (przy pomocy
ma³ego œrubokrêta) i przycisk odblokowania 2 , aby przestawiæ dŸwigniê
z po³o¿enia P.
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POMOC PRZY PARKOWANIU
Zasada dzia³ania
Detektory ultradŸwiêkowe, umieszczone w tylnym zderzaku samochodu,
“mierz¹” odleg³oœæ miêdzy pojazdem
a przeszkod¹ w czasie jazdy do ty³u.
System emituje sygna³y dŸwiêkowe,
których czêstotliwoœæ zwiêksza siê
wraz ze zbli¿aniem siê przeszkody.
Kiedy przeszkoda znajdzie siê w
odleg³oœci oko³o 25 centymetrów od
pojazdu sygna³ staje siê ci¹g³y.
Uwaga: nale¿y zwróciæ uwagê, aby
detektory ultradŸwiêkowe nie by³y niczym pokryte lub przykryte (brud,
b³oto, œnieg, ró¿nego rodzaju przedmioty itd.).
Holowanie przyczepy lub przyczepy
kempingowej: dzia³anie systemu zostaje automatycznie zablokowane z
chwil¹ pod³¹czenia zaczepu holowniczego.

Nieprawid³owoœci w dzia³aniu
Gdy system wykryje nieprawid³owoœæ
w dzia³aniu, przez oko³o 5 sekund po
w³¹czeniu wstecznego biegu, daje siê
s³yszeæ sygna³ dŸwiêkowy.
Nale¿y udaæ siê do Autoryzowanego
Partnera RENAULT.

Funkcja ta stanowi dodatkow¹ pomoc w czasie jazdy
do ty³u, informuj¹c, przy
pomocy sygna³ów dŸwiêkowych, jaka jest odleg³oœæ miêdzy pojazdem a przeszkod¹.
Nie mo¿e ona jednak w ¿adnym
wypadku zast¹piæ kierowcy, który
powinien
zachowaæ
szczególn¹
ostro¿noœæ przy jeŸdzie do ty³u.
Kierowca powinien zawsze byæ
przygotowany na nag³e zdarzenia,
jakie mog¹ zaistnieæ w czasie jazdy:
podczas wykonywania manewrów
nale¿y zwróciæ uwagê na przeszkody
ruchome (jak np. dziecko, zwierzê,
wózek, rower itp.), lub przeszkody o
niewielkich rozmiarach (œredniej
wielkoœci kamieñ, bardzo ma³y ko³ek
itp.).
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Rozdzia³ 3: Komfort jazdy
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OGRZEWANIE - WENTYLACJA
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OGRZEWANIE - WENTYLACJA (ci¹g dalszy)
Koncepcja i cechy szczególne

Nawiewy (Dysze wylotu powietrza)

Nawiewy w desce rozdzielczej

Powietrze z zewn¹trz przenika do wnêtrza kabiny przez otwory znajduj¹ce
siê nad reflektorami. Kratki otworów
nie powinny byæ niczym zas³oniête
(œnieg, zesch³e liœcie itd.).
Zanim powietrze z zewn¹trz dostanie
siê do kabiny, przechodzi przez dwa
filtry, których skutecznoœæ zale¿y od
ich dobrego stanu i czystoœci. Wymiana tych filtrów jest przewidziana w
programie przegl¹dów okresowych pojazdu.
Przefiltrowane i oczyszczone w ten
sposób powietrze (py³ i py³ki roœlin)
stanowi istotny czynnik komfortu i dobrego
samopoczucia
osób
podró¿uj¹cych pojazdem, ze wzglêdu
na ograniczone osadzanie siê py³ów w
kabinie.
System ogrzewania sk³ada siê z dwóch
grzejników, umieszczonych po obu
stronach deski rozdzielczej. Kierowca
mo¿e regulowaæ temperaturê ogrzewania po swojej stronie i po stronie
pasa¿era. Pasa¿er mo¿e regulowaæ
temperaturê ogrzewania tylko po swojej stronie.

1 dysze nawiewu na tylne siedzenia
2 dysze nawiewu na stopy pasa¿erów z
przodu
3 szczeliny nawiewu na szyby boczne
4 sterowanie ogrzewaniem po stronie
kierowcy
5 szczeliny nawiewu dyszy nawiewu
6 nawiewy boczne regulowane
7 szczeliny nawiewu na przedni¹ szybê
8 regulowane nawiewy centralne zimnego powietrza
9 sterowanie ogrzewaniem po stronie
pasa¿era

W celu dostosowania trybu wentylacji
do indywidualnych potrzeb, nawiewy
boczne 6 i centralne 8 mo¿na ustawiaæ
rêcznie: regulacja si³y i kierunku
nawiewu.
Po wybraniu sposobu rozdzia³u
nawiewanego powietrza, nale¿y ustawiæ si³ê nawiewu.
- Nawiewy centralne 8 zapewniaj¹
dop³yw powietrza o temperaturze
otoczenia (powietrze z zewn¹trz lub
pochodz¹ce z recyrkulacji), lub
ni¿szej, jeœli w³¹czona jest klimatyzacja.
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OGRZEWANIE - WENTYLACJA (ci¹g dalszy) klimatyzacja z regulacj¹ rêczn¹ (ci¹g dalszy)
Pokrêt³a steruj¹ce
1a 1b

9

2

8

3

7

4

6
5

1a-1b - Usuwanie szronu - przycisk
“Dobra widocznoœæ”.
2 - Klimatyzacja.
3 - Rozdzia³ nawiewu powietrza.
4 - Rozdzia³ nawiewu powietrza.
5 - Regulacja temperatury powietrza.
6 - Lampka kontrolna
7 - Regulacja si³y nawiewu powietrza.
8 - Rozdzia³ nawiewu powietrza.
9 - Odizolowanie kabiny (recyrkulacja
powietrza).

5 - Regulacja
temperatury
nawiewu powietrza.
W celu zwiêkszania temperatury
powietrza w kabinie obróciæ pokrêt³o
w prawo, a w celu jej obni¿enia - w
lewo.
Pokrêt³o to s³u¿y do regulacji temperatury powietrza w kabinie po stronie
kierowcy i po stronie pasa¿era (lampka
6 œwieci siê), lub tylko po stronie kierowcy (lampka 6 jest zgaszona), je¿eli
jest w³¹czona funkcja regulacji temperatury przez pasa¿era.
Istnieje mo¿liwoœæ wy³¹czenia funkcji
regulacji temperatury przez pasa¿era,
poprzez wciœniêcie i przytrzymanie
przez oko³o 2 sekundy jednego z przycisków rozdzia³u powietrza 3 - 4 lub 8.
Ponadto, po wybraniu przycisku 1,
funkcja regulacji temperatury przez
pasa¿era zostaje automatycznie wy³¹czona.
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OGRZEWANIE - WENTYLACJA (ci¹g dalszy) klimatyzacja z regulacj¹ rêczn¹ (ci¹g dalszy)
3-4-8 - Rozdzia³ nawiewanego
powietrza
Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce ustawienia:

3 - Ustawienie na sezon letni
Strumieñ powietrza jest kierowany wy³¹cznie do nawiewów bocznych i centralnych.

4 - Ustawienie na sezon zimowy i
okresy przejœciowe, z odszranianiem szyb
Strumieñ powietrza jest kierowany do dysz nawiewu na szyby oraz
na stopy pasa¿erów z przodu i z
ty³u.

8 - Ustawienie na sezon zimowy i
okresy przejœciowe
Strumieñ powietrza jest kierowany na stopy pasa¿erów z przodu i z
ty³u oraz w niewielkiej iloœci do
dysz nawiewu na szyby.

7 - Si³a nawiewu powietrza
Przekrêciæ pokrêt³o w prawo, w celu
zwiêkszenia si³y nawiewu.
Po³o¿enie 0: Brak nawiewu powietrza
(lub nawiew minimalny, jeœli jest
w³¹czona klimatyzacja).
Po³o¿enie 8: maksymalna si³a
nawiewu.
Najlepszy poziom komfortu uzyskuje
siê poprzez ustawienie minimalnej
si³y nawiewu.

D - Odszranianie szyb - przycisk
“Dobra widocznoœæ”

Uruchomiona zostaje równie¿ funkcja
odszraniania tylnej szyby i zewnêtrznych lusterek wstecznych.
Po 15 minutach nastêpuje powrót do
funkcji usuwania szronu/zaparowania
przednich szyb.
W celu wy³¹czenia tej funkcji nale¿y
ponownie wcisn¹æ przycisk (nastêpuje
powrót do 1a) lub wybraæ jeden z przycisków rozdzia³u powietrza 3-4 lub 8.
Gdy funkcja ta jest w³¹czona, nie ma
mo¿liwoœci u¿ycia przycisków recyrkulacji i klimatyzacji. Mo¿na natomiast regulowaæ si³ê nawiewu i temperaturê powietrza przy pomocy pokrêt³a
po stronie kierowcy.

1a - Pierwsze wciœniêcie przycisku
uruchamia funkcjê usuwania szronu/
zaparowania przednich szyb. Strumieñ powietrza jest wówczas w ca³oœci
kierowany do dysz nawiewu na przedni¹ szybê, do nawiewów i na przednie
szyby boczne.
1b - Drugie wciœniêcie przycisku uruchamia na 15 minut funkcjê “Dobra
widocznoœæ”. Przycisk ten w³¹cza
automatycznie wszystkie nawiewy, w
tym równie¿ klimatyzacjê, kieruj¹c optymalny strumieñ powietrza na przedni¹ szybê i przednie szyby boczne.

- Nale¿y zamkn¹æ nawiewy w desce rozdzielczej w celu zwiêkszenia
strumienia
powietrza
kierowanego do dysz i szczelin
nawiewu (po³o¿enie 3 lub 4).
- W³¹czenie funkcji jest sygnalizowane œwieceniem siê odpowiedniej lampki kontrolnej (1b w
przypadku funkcji “Dobra widocznoœæ”).
3.05
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OGRZEWANIE - WENTYLACJA (ci¹g dalszy) elementy steruj¹ce ogrzewaniem po stronie pasa¿era
Siedz¹c na miejscu pasa¿era z przodu
mo¿na regulowaæ temperaturê ogrzewania w tej czêœci kabiny.

1

W tym celu nale¿y:
- uruchomiæ funkcjê, wciskaj¹c przycisk 1, zaœwieci siê lampka kontrolna;
- obróciæ pokrêt³o w prawo, aby
zwiêkszyæ temperaturê, lub w lewo,
by j¹ obni¿yæ.
W celu wy³¹czenia funkcji nale¿y ponownie wcisn¹æ przycisk 1, lampka
kontrolna gaœnie.
Gdy funkcja jest wy³¹czona, temperatura w ca³ej kabinie jest regulowana
przez kierowcê.
Funkcja nie dzia³a, gdy jest w³¹czony
przycisk “Dobra widocznoœæ”.
Funkcja zostaje automatycznie wy³¹czona przez kierowcê w momencie:
- wciœniêcia przycisku usuwania
szronu/zaparowania szyb,
- d³u¿szego wciœniêcia (przez oko³o
dwie sekundy) jednego z przycisków
rozdzia³u powietrza: ustawienie na
sezon zimowy i okresy przejœciowe,
ustawienie na sezon zimowy i okresy przejœciowe z odszranianiem szyb
lub ustawienie na sezon letni.
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OGRZEWANIE - WENTYLACJA (ci¹g dalszy) klimatyzacja
1a 1b

9

2

8

3

7

4

2 - Klimatyzacja

9 - Odizolowanie kabiny

W celu zapewnienia w³aœciwej skutecznoœci dzia³ania klimatyzacji, w samochodzie nale¿y zamkn¹æ wszystkie okna.
W³¹czenie klimatyzacji przyspiesza
usuwanie zaparowania szyb. W zimie
mo¿na jej u¿ywaæ do tego celu w po³¹czeniu z nawiewem ciep³ego powietrza.

Powietrze jest pobierane z wnêtrza kabiny i podlega recyrkulacji, bez pobierania
powietrza
z
zewn¹trz.
Ustawienie to pozwala na odizolowanie kabiny od czynników zewnêtrznych: przejazd przez obszary o du¿ym
zanieczyszczeniu powietrza lub potrzeba szybkiego och³odzenia powietrza w kabinie przy pomocy klimatyzacji.
Stosowanie tej funkcji powinno mieæ
charakter czasowy, ze wzglêdu na koniecznoœæ wymiany powietrza w kabinie i w celu unikniêcia zaparowania
szyb.

6
5

Nale¿y zamkn¹æ nawiewy centralne w desce rozdzielczej. Pozwoli to
zwiêkszyæ skutecznoœæ dzia³ania
funkcji 1a lub 1b (jeœli temperatura
na zewn¹trz jest ni¿sza ni¿ 20°).
W³¹czenie funkcji jest sygnalizowane œwieceniem siê odpowiedniej
lampki kontrolnej.
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OGRZEWANIE - WENTYLACJA (ci¹g dalszy) rady dotycz¹ce u¿ytkowania
Szybkie obni¿enie temperatury
wewn¹trz samochodu (gdy by³
zaparkowany w pe³nym s³oñcu)
W celu wypuszczenia nagrzanego
powietrza nale¿y otworzyæ okna i
w³¹czyæ silnik. Nastêpnie otworzyæ
nawiewy w desce rozdzielczej i
w³¹czyæ:
- funkcjê rozdzia³u nawiewu powietrza z ustawieniem na sezon letni,
- klimatyzacjê,
- na kilka minut: maksymaln¹ si³ê
nawiewu,
- najni¿sz¹ mo¿liw¹ temperaturê
powietrza w kabinie.
Przed zamkniêciem szyb nale¿y odczekaæ kilka sekund. Nastêpnie wyregulowaæ si³ê nawiewu stosownie do
upodobañ, nie zapominaj¹c równie¿ o
zapewnieniu komfortu w tym zakresie
pasa¿erom jad¹cym z ty³u.
Obni¿enie temperatury mo¿na przyspieszyæ, korzystaj¹c przez kilka minut
z funkcji recyrkulacji powietrza.

Nie nale¿y samodzielnie demontowaæ elementów klimatyzacji, p³yn ch³odz¹cy jest
niebezpieczny dla oczu i
skóry.
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OGRZEWANIE - WENTYLACJA (ci¹g dalszy) rady dotycz¹ce u¿ytkowania (ci¹g dalszy)
Szybkie ogrzanie wnêtrza pojazdu przy niskich temperaturach
na zewn¹trz
Nale¿y zamkn¹æ nawiewy w desce rozdzielczej, a nastêpnie w³¹czyæ:
- funkcjê rozdzia³u nawiewu powietrza z ustawieniem na sezon zimowy
i okresy przejœciowe,
- najwy¿sz¹ mo¿liw¹ temperaturê w
kabinie,
- na kilka minut: maksymaln¹ si³ê
nawiewu, gdy silnik zaczyna siê rozgrzewaæ.
Z chwil¹ osi¹gniêcia odpowiedniej
temperatury w kabinie, nale¿y zmniejszyæ si³ê nawiewu lub temperaturê.
W celu zapewnienia pasa¿erom jad¹cym z ty³u w³aœciwego komfortu,
nale¿y równie¿ odpowiednio wyregulowaæ ogrzewanie w tylnej czêœci kabiny.

W przypadku, gdy dzia³anie funkcji
usuwania zaparowania szyb oka¿e siê
niewystarczaj¹ce, po upewnieniu siê,
czy nawiewy w desce rozdzielczej s¹
zamkniête, nale¿y w³¹czyæ funkcjê rozdzia³u nawiewu powietrza, z ustawieniem “sezon zimowy z odszranianiem szyb”.
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OGRZEWANIE - WENTYLACJA (ci¹g dalszy) rady dotycz¹ce u¿ytkowania (ci¹g dalszy)
Usuwania
szyb

1a 1b

szronu/zaparowania

Zamkn¹æ nawiewy w desce rozdzielczej, nastêpnie w³¹czyæ funkcjê
“Dobra widocznoœæ” (1b, œwiec¹ siê
dwie lampki kontrolne).

8

3

Po uzyskaniu w³aœciwego pola widzenia, wybraæ któryœ z przycisków rozdzia³u nawiewu powietrza 1a-3-4 lub
8, zale¿nie od upodobañ.

4
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KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
1a

1b

11

2

10

3

9

4

8

5

7

6

5 - Regulacja temperatury w kabinie
(+)
6 - W³¹czanie automatycznego trybu
dzia³ania
7 - Regulacja si³y nawiewu
8 - Regulacja temperatury w kabinie
(–)
9 - 10 Rozdzia³ nawiewu powietrza
11 - Odizolowanie kabiny (recyrkulacja powietrza)

Komfort atmosfery w kabinie
(tryb automatyczny)
Klimatyzacja automatyczna jest
urz¹dzeniem, które gwarantuje (za wyj¹tkiem ekstremalnych warunków)
komfortow¹ atmosferê w kabinie.
System ten pozwala:
utrzymaæ komfortow¹ atmosferê w kabinie, niezale¿nie od warunków zewnêtrznych, w ramach ustawionych
parametrów, niezale¿nie regulowaæ
temperaturê powietrza w kabinie po
stronie kierowcy i pasa¿era, regulowaæ
wstêpnie wybran¹ temperaturê przy
pomocy czujników (znajduj¹cych siê
w górnej konsoli, desce rozdzielczej i
wyk³adzinie sufitowej).

Elementy steruj¹ce
1a - Usuwanie szronu/zaparowania
szyb
1b - Usuwanie szronu - przycisk “Dobra widocznoœæ”
2 - W³¹czanie klimatyzacji
3 - Rozdzia³ nawiewu powietrza
4 - Wyœwietlacz

UWAGA: gdy urz¹dzenie dzia³a w
trybie automatycznym (przycisk
6), nale¿y zamkn¹æ nawiewy centralne w desce rozdzielczej, je¿eli
temperatura na zewn¹trz jest
ni¿sza od temperatury ustawionej
w kabinie.
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KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ci¹g dalszy)
1

2
10

3

9

4

8

5

7

6

W³¹czenie automatycznego trybu
pracy
- Wcisn¹æ przycisk 6, zapala siê lampka kontrolna.
- Ustawiæ temperaturê przy pomocy
przycisków 5 i 8
Maksymalna temperatura w trybie
automatycznym 28°
Minimalna temperatura w trybie
automatycznym 16°

W przypadku wybrania temperatury
powy¿ej 28°, wyœwietlacz 4 pokazuje
HI (high), system jest ustawiony na
maksymaln¹, mo¿liw¹ temperaturê i
przestaje byæ kontrolowany w trybie
automatycznym.
W przypadku wybrania temperatury
poni¿ej 16°, wyœwietlacz pokazuje LO
(low), system jest ustawiony na minimaln¹, mo¿liw¹ temperaturê i przestaje byæ kontrolowany w trybie
automatycznym.
Wybranie i utrzymanie komfortowych warunków w kabinie jest
mo¿liwe, w trybie automatycznym,
dziêki sta³ej kontroli nastêpuj¹cych
parametrów:
- si³a nawiewu powietrza;
- rozdzia³ nawiewu powietrza;
- recyrkulacja powietrza;
- w³¹czenie lub wy³¹czenie klimatyzacji.
Za wyj¹tkiem szczególnych warunków, nie ma potrzeby wy³¹czania
automatycznego trybu pracy przy
pomocy przycisków 1, 2, 3, 7, 9 i 10
Przy niskiej temperaturze zewnêtrznej, system klimatyzacji automatycznej nie pracuje z pe³n¹ moc¹ w chwili
uruchomienia. Wzrasta ona sukcesywnie, a¿ p³yn w uk³adzie osi¹gnie odpowiedni¹ temperaturê, by skutecznie
ogrzaæ powietrze w kabinie. Mo¿e to
trwaæ od 30 sekund do kilku minut.

Wyœwietlana wartoœæ odpowiada temperaturze w kabinie.
Uruchamiaj¹c samochód przy temperaturze zewnêtrznej niskiej lub wysokiej, zwiêkszenie lub zmniejszenie
wyœwietlanej wartoœci w ¿adnym przypadku nie przyœpiesza uzyskania
¿¹danej temperatury (niezale¿nie od
wyœwietlanej wartoœci, system samoczynnie optymalizuje zwiêkszenie
lub zmniejszenie temperatury).
Boczne nawiewy w desce rozdzielczej
powinny stale pozostawaæ otwarte,
niezale¿nie od warunków klimatycznych. Zaleca siê jednak zamykaæ je
przy niskiej temperaturze na zewn¹trz.
Nawiewy centralne (wy³¹cznie zimnego powietrza) powinny byæ zamkniête, gdy temperatura na zewn¹trz
spada poni¿ej oko³o 20°, gdy¿ zapewni to optymalne dzia³anie systemu regulacji. Przy temperaturze powy¿ej
20° powinny one pozostawaæ otwarte,
aby zapewniæ optymalne dzia³anie
klimatyzacji.
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KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ci¹g dalszy)
Elementy steruj¹ce ogrzewaniem
po stronie pasa¿era
Siedz¹c na miejscu pasa¿era mo¿na
regulowaæ temperaturê w tej czêœci kabiny.

12

13

Funkcja zostaje anulowana w chwili
wybrania funkcji “Dobra widocznoœæ”.

W tym celu nale¿y:
- Ustawiæ odpowiedni¹ temperaturê
po tej stronie kabiny, w przedziale od
16 do 28°, przy pomocy przycisków
12 i 13.
- Gdy funkcja nie jest w³¹czona, regulacji temperatury w ca³ej kabinie dokonuje kierowca.
- Gdy w³¹czona jest funkcja regulacji
temperatury po stronie pasa¿era, kierowca mo¿e ponownie przej¹æ kontrolê nad temperatur¹ w ca³ej
kabinie, poprzez wciœniêcie i przytrzymanie przez ponad trzy sekundy
przycisku “auto” (6) regulacji po stronie kierowcy. Temperatura powietrza
w kabinie po stronie pasa¿era staje
siê jednakowa jak po stronie kierowcy. Operacja ta dokonuje siê automatycznie po wy³¹czeniu zap³onu na
d³u¿ej ni¿ 15 minut.
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KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ci¹g dalszy)
1a

10

1b

3

9

6

Usuwanie szronu/zaparowania
szyb (przycisk “Dobra widocznoœæ”)
- Pierwsze wciœniêcie przycisku 1 uruchamia funkcjê usuwania szronu/
zaparowania szyby, lampka przycisku zapala siê. Lampka przycisku 6
gaœnie, oznacza to wy³¹czenie automatycznego rozdzia³u nawiewu
powietrza w kabinie.

Drugie wciœniêcie przycisku uruchamia funkcjê “Dobra widocznoœæ”
(œwiec¹ siê 2 lampki). Funkcja ta pozwala na szybkie usuniêcie szronu lub
zaparowania z przedniej szyby oraz
przednich szyb bocznych. Informacja
o temperaturze przestaje siê œwieciæ.
Przycisk ten uruchamia automatycznie wszystkie funkcje, w tym równie¿
klimatyzacjê, pozwalaj¹c na uzyskanie
optymalnej
widocznoœci.
Uniemo¿liwia on natomiast u¿ycie funkcji
recyrkulacji powietrza.
Uruchomione zostaje równie¿ elektryczne odszranianie tylnej szyby, przedniej szyby i zewnêtrznych lusterek
wstecznych.
Optymalny strumieñ powietrza jest
wtedy kierowany do dysz nawiewów
na przedni¹ szybê i przednie szyby boczne.
Po kilku minutach nastêpuje powrót
do funkcji usuwania szronu/zaparowania szyb.
W celu wy³¹czenia funkcji nale¿y ponownie wcisn¹æ przycisk (nastêpuje
powrót do 1a) lub któryœ z przycisków rozdzia³u nawiewu powietrza 3, 9 lub 10.
Aby wróciæ do automatycznego trybu
dzia³ania, nale¿y wcisn¹æ przycisk 6.

Elektryczne odszranianie przedniej i tylnej szyby
Wcisn¹æ przycisk 1b: lampka wbudowana w przycisk zaœwieci siê.
Funkcja ta pozwala na niezwykle szybkie usuniêcie szronu lub zaparowania
z przedniej szyby, tylnej szyby i lusterek wstecznych.
S¹ dwie mo¿liwoœci wy³¹czenia tej funkcji :
• wy³¹cza siê ona automatycznie po:
- maksymalnie 12 minutach dzia³ania, w przypadku przedniej szyby
(okres ten mo¿e byæ ró¿ny, w
zale¿noœci od warunków atmosferycznych);
- 12 minutach dzia³ania, w przypadku tylnej szyby i lusterek wstecznych;
• wciœniêciu przycisku na tablicy rozdzielczej.
Lampka kontrolna gaœnie.
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KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ci¹g dalszy)
Wciœniêcie jednego z nastêpuj¹cych
przycisków powoduje wy³¹czenie
automatycznego trybu dzia³ania.
Lampka przycisku 6 gaœnie.
- Przycisk 3: strumieñ powietrza jest
kierowany wy³¹cznie do nawiewów
bocznych i centralnych.

10

3

9

- Przycisk 9: strumieñ powietrza jest
roz³o¿ony równomiernie na wszystkie dysze nawiewu na przedni¹ szybê
i szyby boczne oraz na stopy
pasa¿erów z przodu i z ty³u.

7

- Przycisk 10: strumieñ powietrza jest
kierowany na stopy pasa¿erów z
przodu i z ty³u, a w niewielkiej iloœci
do dysz nawiewu na szyby przednie.
Pozosta³e parametry s¹ nadal kontrolowane automatycznie.

6

Indywidualny dobór ustawieñ
Ustawienie rozdzia³u nawiewu
powietrza
Normalnie, urz¹dzenie pracuje w trybie automatycznym, istnieje jednak
mo¿liwoœæ zmiany ustawienia parametrów wybranego przez system (si³a
nawiewu).

Zmiana si³y nawiewu powietrza
W trybie automatycznym system ustawia si³ê nawiewu, dostosowuj¹c j¹
do warunków panuj¹cych w kabinie i
utrzymuj¹c tym samym komfortow¹
atmosferê wewn¹trz pojazdu.
Wciœniêcie przycisków 7, powoduje
wy³¹czenie automatycznego trybu
dzia³ania.
Lampka przycisku 6 gaœnie.
Za pomoc¹ tych przycisków mo¿na
zwiêkszaæ lub zmniejszaæ si³ê
nawiewu.
Pozosta³e parametry s¹ nadal kontrolowane automatycznie.

Wy³¹czenie systemu
Wcisn¹æ przycisk 7 (–), przytrzymuj¹c
do chwili zgaœniêcia wszystkich lampek kontrolnych.
System mo¿na ponownie uruchomiæ
w trybie rêcznym, poprzez naciœniêcie
jednego z przycisków steruj¹cych po
stronie kierowcy, lub w trybie automatycznym, poprzez wy³¹czenie zap³onu
na ponad 15 minut.
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KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ci¹g dalszy)

11

2

6

W³¹czenie lub wy³¹czenie klimatyzacji

Wykorzystanie funkcji recyrkulacji powietrza

W automatycznym trybie pracy, system w³¹cza lub wy³¹cza klimatyzacjê
w zale¿noœci od warunków atmosferycznych.
Wciœniêcie przycisku 2 powoduje
wy³¹czenie automatycznego trybu
dzia³ania; lampka przycisku 6 gaœnie.
Przycisk 2 umo¿liwia w³¹czenie lub
wy³¹czenie klimatyzacji.
Wybranie funkcji “Dobra widocznoœæ” lub recyrkulacji powietrza mo¿e
spowodowaæ automatyczne w³¹czenie
klimatyzacji.

- Wcisn¹æ przyicisk 11, lampka kontrolna zapala siê.
Przy tym ustawieniu powietrze jest zatrzymywane w kabinie i nastêpuje jego
recyrkulacja, bez pobierania powietrza
z zewn¹trz.
Recyrkulacja powietrza pozwala na
odizolowanie kabiny od warunków
zewnêtrznego otoczenia (przejazd
przez obszary o du¿ym zanieczyszczeniu powietrza...).
D³u¿sze stosowanie recyrkulacji mo¿e
spowodowaæ powstanie zapachów
charakterystycznych dla zamkniêtych
pomieszczeñ oraz zaparowanie szyb.
Dlatego te¿ zaleca siê przejœcie do normalnego trybu pracy klimatyzacji (pobieranie powietrza z zewn¹trz)
poprzez ponowne wciœniêcie przycisku 11, gdy korzystanie z funkcji recyrkulacji nie bêdzie ju¿ konieczne.
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KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ci¹g dalszy)
Ró¿nice temperatur

Zu¿ycie paliwa

Akumulator

- Jeœli na przyk³ad pasa¿er siedz¹cy z
prawej strony ustawi temperaturê
nawiewu ró¿ni¹c¹ siê w znacznym
stopniu od temperatury nawiewu ustawionej przez kierowcê po lewej
stronie, ten ostatni mo¿e odczuæ
zmianê temperatury otoczenia.
Mo¿na temu zaradziæ przy pomocy
przycisków 5 i 8 regulacji po stronie
kierowcy. Po ustawieniu odpowiedniej temperatury, system zapewnia
stabilnoœæ atmosfery w kabinie.
- Odradza siê jednoczesne w³¹czanie z
jednej strony kabiny minimalnej
temperatury MINI, a z drugiej maksymalnej MAXI.

Przy dzia³aj¹cej klimatyzacji, jest
ca³kowicie normalne, ¿e wzrasta
zu¿ycie paliwa (zw³aszcza w ruchu
miejskim).
Zim¹ nale¿y od czasu do czasu
w³¹czaæ klimatyzacjê w celu zapewnienia prawid³owego dzia³ania systemu.

Nale¿y unikaæ w³¹czania funkcji
odszraniania tylnej szyby i/lub elektrycznego ogrzewania przedniej szyby,
gdy silnik jest wy³¹czony. Tak jak inne
odbiorniki pr¹du, powoduje to niepotrzebne roz³adowanie akumulatora.

Nie nale¿y niepokoiæ siê wod¹
ciekn¹c¹ spod samochodu, która
powstaje w wyniku skraplania siê pary wodnej.

Nieprawid³owoœci w dzia³aniu
Ogólnie bior¹c, zmniejszenie skutecznoœci dzia³ania funkcji usuwania
szronu/zaparowania szyby lub klimatyzacji mo¿e byæ spowodowane przez
zanieczyszczenie wk³adu filtra przeciwpy³owego: nale¿y udaæ siê do Autoryzowanego Partnera RENAULT.

Zapis danych
Po w³¹czeniu zap³onu ustawienia systemu pozostaj¹ takie same, jak przed
wy³¹czeniem silnika, pod warunkiem,
¿e przerwa w jego dzia³aniu by³a krótsza ni¿ 15 minut.
Je¿eli zap³on by³ wy³¹czony przez ponad 15 minut, system odtworzy temperaturê ustawion¹ przez kierowcê dla
obu czêœci kabiny.

Brak nawiewu zimnego powietrza
Sprawdziæ nale¿yte dzia³anie elementów steruj¹cych i dobry stan bezpieczników. Jeœli budz¹ zastrze¿enia,
wy³¹czyæ klimatyzacjê i skontaktowaæ
siê z Partnerem Renault.

Nie nale¿y samodzielnie
demontowaæ elementów
instalacji
klimatyzacji,
p³yn ch³odz¹cy jest niebezpieczny dla oczu i skóry.
3.17
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OŒWIETLENIE WNÊTRZA

1

2

4

3

Lampka sufitowa 1 i œwiat³o punktowe 2

Lampka pod os³on¹ przeciws³oneczn¹

Odpowiednie ustawienie prze³¹cznika 3
powoduje :
- w³¹czenie oœwietlenia na sta³e,
- oœwietlenie w³¹czaj¹ce siê przy
otwarciu drzwi. Lampka gaœnie tylko
wtedy, gdy drzwi s¹ nale¿ycie zamkniête,
- w³¹czenie œwiat³a punktowego 2.

Opuœciæ os³onê przeciws³oneczn¹.
Wcisn¹æ przycisk 4.

Lampka punktowa 2
Ustawiæ kierunek œwiat³a lampki,
zale¿nie od potrzeb.

Automatyczne dzia³anie oœwietlenia wnêtrza (po ustawieniu pozycji
“oœwietlenie w³¹czaj¹ce siê przy
otwarciu drzwi”).
- Odblokowanie drzwi przy pomocy
nadajnika zdalnego sterowania
powoduje zapalenie oœwietlenia na
oko³o 15 sekund.
- Zablokowanie drzwi przy pomocy
nadajnika powoduje natychmiastowe wygaszenie oœwietlenia.
- W przypadku, gdy drzwi s¹ otwarte
(lub niedok³adnie zamkniête),
oœwietlenie zostaje w³¹czone na
oko³o 15 minut).
- Je¿eli w chwili w³¹czenia zap³onu
wszystkie drzwi s¹ prawid³owo zamkniête, nastêpuje stopniowe wygaszenie oœwietlenia.
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OŒWIETLENIE WNÊTRZA (ci¹g dalszy)

5

6

7

Tylna lampka sufitowa 5 i œwiat³o
punktowe 6
Odpowiednie ustawienie prze³¹cznika 7
powoduje :
- w³¹czenie oœwietlenia na sta³e,
- oœwietlenie w³¹czaj¹ce siê przy
otwarciu drzwi. Lampka gaœnie tylko
wtedy, gdy drzwi s¹ nale¿ycie zamkniête,
- w³¹czenie œwiat³a punktowego.

Œwiat³o punktowe 2
Ustawiæ kierunek œwiat³a lampki,
zale¿nie od potrzeb.

Automatyczne dzia³anie oœwietlenia wnêtrza (po ustawieniu pozycji
“oœwietlenie w³¹czaj¹ce siê przy
otwarciu drzwi”).
- Odblokowanie drzwi przy pomocy
nadajnika zdalnego sterowania
powoduje zapalenie oœwietlenia na
oko³o 15 sekund.
- Zablokowanie drzwi przy pomocy
nadajnika powoduje natychmiastowe wygaszenie oœwietlenia.
- W przypadku, gdy drzwi s¹ otwarte
(lub niedok³adnie zamkniête),
oœwietlenie zostaje w³¹czone na
oko³o 15 minut).
- Je¿eli w chwili w³¹czenia zap³onu
wszystkie drzwi s¹ prawid³owo zamkniête, nastêpuje stopniowe wygaszenie oœwietlenia.
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OŒWIETLENIE WNÊTRZA (ci¹g dalszy)

1

2
3

Lampka oœwietlenia wnêki na
stopy
- Oœwietlenie 1 zostaje w³¹czone wraz
z otwarciem drzwi.
Patrz punkt “Pojazdy z automatycznym dzia³aniem oœwietlenia wnêtrza”.

Lampka oœwietlenia pod³ogi

Lampka oœwietlenia baga¿nika

- Lampka oœwietlenia pod³ogi 2,
umieszczona w dolnej czêœci drzwi,
w³¹cza siê w chwili otwarcia drzwi.

- Lampka 3 w³¹cza siê w chwili otwarcia tylnej klapy.
Jeœli tylna klapa pozostaje otwarta
d³u¿ej ni¿ 15 minut, lampka gaœnie
automatycznie.
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PODNOSZENIE SZYB PRZEDNICH

1

2

3

4

Elektryczne podnoszenie przednich szyb
Zasada dzia³ania:
Wcisn¹æ lub poci¹gn¹æ do góry przycisk (1 po stronie kierowcy i 2 po stronie pasa¿era), by ca³kowicie opuœciæ
lub podnieœæ szybê.
Wciœniêcie przycisku 1 podczas podnoszenia lub opuszczania szyby powoduje jej zatrzymanie.

5

Uwaga
Funkcja elektrycznego podnoszenia
szyb mo¿e dzia³aæ jeszcze przez 30
sekund po wy³¹czeniu zap³onu lub
jeœli kluczyk w stacyjce jest ustawiony
w pozycji “Akcesoria”.
Otwarcie drzwi powoduje nieznaczne
opuszczenie szyby.

Ponowne ustawienie parametrów
wyjœciowych
W przypadku przerwy w zasilaniu
(np.: Ÿle na³adowany lub od³¹czony
akumulator, wy³¹czone zasilanie,
wadliwy bezpiecznik)
Po wyeliminowaniu przyczyny przerwy w zasilaniu:
- otworzyæ drzwi
- w³¹czyæ zap³on,
- opuœciæ szybê
- zamkn¹æ drzwi
- poci¹gn¹æ do góry przycisk podnoszenia szyb,
- gdy szyba bêdzie ca³kowicie podniesiona, przytrzymaæ przycisk uniesiony do góry jeszcze co najmniej przez
trzy sekundy, aby ustawienie zosta³o
zapamiêtane.
- powtórzyæ powy¿sze czynnoœci w
przypadku drugich drzwi.
- sprawdziæ prawid³owe dzia³anie.

Bezpieczeñstwo dzieci
Przycisk 5 blokuje dzia³anie funkcji podnoszenia tylnych szyb przy pomocy przycisków znajduj¹cych siê z ty³u.
Nigdy nie nale¿y opuszczaæ pojazdu z kluczykiem w stacyjce, pozostawiaj¹c w nim dziecko (lub zwierzê) bez opieki.
Mog³oby ono uruchomiæ elektryczne podnoszenie szyb, co stwarza niebezpieczeñstwo przytrzaœniêcia wysuniêtej przez okno czêœci cia³a (szyja, ramiê, rêka...) i powa¿nych obra¿eñ.
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PODNOSZENIE SZYB TYLNYCH
Podnoszenie szyby:
Poci¹gn¹æ przycisk 6, przytrzymuj¹c
d³u¿ej.
Na miejscu kierowcy, przyciski 3 i 4
(pokazane na poprzedniej stronie) steruj¹
podnoszeniem/opuszczaniem
tylnych szyb.

6
5

Elektryczne podnoszenie szyb
tylnych
Opuszczanie szyb:
Wciœniêcie przycisku 6 powoduje
ca³kowite opuszczenie szyby.
Wciœniêcie przycisku podczas opuszczania szyby powoduje jej zatrzymanie.

Bezpieczeñstwo dzieci
Przycisk 5 blokuje dzia³anie
funkcji podnoszenia tylnych
szyb przy pomocy przycisków
znajduj¹cych siê z ty³u.
Nigdy nie nale¿y opuszczaæ pojazdu
z kluczykiem w stacyjce, pozostawiaj¹c w nim dziecko (lub zwierzê)
bez opieki.
Mog³oby ono uruchomiæ elektryczne
podnoszenie szyb, co stwarza niebezpieczeñstwo przytrzaœniêcia wysuniêtej przez okno czêœci cia³a (szyja,
ramiê, rêka...) i powa¿nych obra¿eñ.
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PRZEDNIA SZYBA / OS£ONA PRZECIWS£ONECZNA

2

1

Przednia szyba atermiczna

Lusterko

Dziêki wykorzystaniu efektu odblaskowego pozwala ona na ograniczenie
przep³ywu promieni s³onecznych
(zw³aszcza podczerwonych).
Na przedniej szybie znajduje siê miejsce 1 przeznaczone na naklejki uprawniaj¹ce do przejazdu (np.: op³aty za
autostradê, za parking itd.).

Podnieœæ pokrywê 2 w os³onie przeciws³onecznej.
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DACH OTWIERANY ELEKTRYCZNIE
Zamykanie:
Wcisn¹æ krótko przycisk 1. Wciœniêcie
przycisku 1 w czasie podnoszenia lub
opuszczania szyby powoduje jej zatrzymanie.

1

2

Ustawienie “Pe³ny przewiew”

Dach rozsuwany
Dzia³anie automatyczne
Po w³¹czeniu zap³onu.
Otwieranie
Wcisn¹æ krótko przycisk 1. Wciœniêcie
przycisku 1 w czasie podnoszenia lub
opuszczania szyby powoduje jej zatrzymanie.
Otwarcie dachu powoduje zwiniêcie
zas³ony przeciws³onecznej.

Ustawienie to pozwala otworzyæ jednoczeœnie:
- szyby przednie i tylne
- otwierany dach
- przedni¹ zas³onê przeciws³oneczn¹
Wciœniêcie przycisku w czasie otwierania powoduje zatrzymanie tej czynnoœci.

Otwieranie
Wcisn¹æ krótko przycisk 2, w celu
otwarcia wszystkich szyb, otwieranego
dachu i odsuniêcia przedniej zas³ony
przeciws³onecznej.

Zamykanie
Wcisn¹æ przycisk 2 i przytrzymaæ do
chwili ca³kowitego zamkniêcia wszystkich szyb i dachu.
Funkcja otwieranego dachu mo¿e
dzia³aæ jeszcze przez 30 sekund po
wy³¹czeniu zap³onu, lub jeœli kluczyk
w stacyjce jest ustawiony w pozycji
“Akcesoria”.

Wysiadaj¹c z samochodu nale¿y
sprawdziæ, czy dach zosta³ prawid³owo zamkniêty.
Uszczelka
otwieranego
dachu
powinna byæ czyszczona co trzy miesi¹ce przy u¿yciu œrodków wybranych
przez S³u¿by Techniczne Renault.
Dachu nie nale¿y otwieraæ natychmiast po ustaniu deszczu oraz bezpoœrednio po umyciu samochodu

Ponowne ustawienie parametrów
wyjœciowych
W przypadku przerwy w zasilaniu
(np.: Ÿle na³adowany lub od³¹czony
akumulator, wy³¹czone zasilanie,
wadliwy bezpiecznik)
Po wyeliminowaniu przyczyny przerwy w zasilaniu:
- w³¹czyæ zap³on,
- wcisn¹æ przycisk 1, przytrzymuj¹c
do chwili ca³kowitego zamkniêcia
otwieranego dachu. Przytrzymaæ
przycisk jeszcze co najmniej przez
sekundê, w celu zapamiêtania ustawienia przez urz¹dzenie.
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ZAS£ONA OTWIERANEGO DACHU

3
4

Zas³ona otwieranego dachu
Upewniæ siê, czy zamkniêcie
dachu w danej chwili nie stanowi
zagro¿enia
dla
pasa¿erów.
Nigdy nie nale¿y opuszczaæ pojazdu
z kluczykiem w stacyjce, pozostawiaj¹c w nim dziecko (lub zwierzê).
Mog³oby ono uruchomiæ elektryczne
otwieranie dachu, co stwarza niebezpieczeñstwo przytrzaœniêcia wysuniêtej na zewn¹trz czêœci cia³a (szyja,
ramiê, rêka...) i powa¿nych obra¿eñ.

Przy w³aczonym zap³onie:
Zwiniêcie:
Wcisn¹æ krótko przycisk 3.

Tylna zas³ona szklanego dachu
Poci¹gn¹æ uchwyt 4 ku górze, w celu
odblokowania i przytrzymaæ zas³onê
podczas zwijania.

Rozwiniêcie:
Wcisn¹æ przycisk 3 i przytrzymaæ do
chwili uzyskania ¿¹danego rozwiniêcia.

Odradzamy rozwijanie przedniej
zas³ony, gdy pojazd porusza siê z
du¿¹ prêdkoœci¹, przy otwartym
dachu.
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SCHOWKI W KABINIE

4
1

3
2

Schowek w konsoli centralnej

Szuflada

Schowek po stronie pasa¿era

W celu otwarcia schowka podnieœæ pokrywê 1.
Z chwil¹ otwarcia drzwiczek w³¹cza
siê oœwietlenie schowka.
Schowek ten jest zamykany na kluczyk 2.

W celu otwarcia szuflady, nacisn¹æ wskazane miejsce 3 i puœciæ.
W celu zamkniêcia szuflady, pchn¹æ
j¹.

W celu otwarcia schowka, nacisn¹æ pokrywê 4.
Wewn¹trz schowka przewidziano miejsce do przymocowania d³ugopisu.
W pojazdach wyposa¿onych w system
nawigacji, w miejscu schowka znajduje siê czytnik CD-rom.

Na pod³odze (przy fotelu kierowcy) nie nale¿y umieszczaæ ¿adnych przedmiotów. W przypadku gwa³townego hamowania mog³yby one przesun¹æ siê pod peda³y, uniemo¿liwiaj¹c ich u¿ycie.
W czasie jazdy drzwiczki schowka w konsoli centralnej musz¹ byæ koniecznie zamkniête.

3.26

AVANTIME D66 nu647-2 C:\Documentum\Checkout\nu647-2_pol_T3.WIN 22/3/2002 7:21 - page 26

QXBIUDB*T[G      3DJH 

SCHOWKI W KABINIE (ci¹g dalszy)
3

1

2

Schowek w œrodkowym pod³okietniku przednim

Schowki w drzwiach 2

Schowki tylne 3

Podnieœæ pokrywê 1.
Przesun¹æ pod³okietnik, w celu dostosowania jego po³o¿enia do ustawienia
przedniego fotela.
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SCHOWKI / POPIELNICZKA / ZAPALNICZKA

1

2
3
4

Kieszeñ w oparciu fotela

Popielniczka w przedniej konsoli

Gniazdko do akcesoriów

W kieszeni 1 mo¿na przechowywaæ
dokumenty o niewielkiej objêtoœci.

W celu otwarcia popielniczki nale¿y
nacisn¹æ poœrodku klapkê 2. Klapka
otworzy siê samoczynnie.
W celu opró¿nienia popielniczki
nale¿y poci¹gn¹æ do ty³u otwart¹
klapkê. Spowoduje to wysuniêcie popielniczki z obudowy.

(typu zapalniczka)
Po w³¹czeniu zap³onu, unieœæ zaczep 4
i pod³¹czyæ dane urz¹dzenie.
Do gniazdka mo¿na pod³¹czaæ akcesoria o maksymalnej mocy 120 W.
Gniazdko dzia³a tylko przy w³¹czonym zap³onie lub ustawieniu kluczyka
w pozycji “Akcesoria”.

Zapalniczka
Po w³¹czeniu zap³onu, wcisn¹æ zapalniczkê 3.
Gdy tylko zostanie odpowiednio rozgrzana, zapalniczka wysunie siê samoczynnie.
Mo¿na z niej wówczas skorzystaæ, po
czym od³o¿yæ na miejsce, nie wciskaj¹c do oporu.
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TYLNA PÓ£KA

2

1

Tylna pó³ka 1

Funkcja “P³aska pod³oga”

Chc¹c j¹ wyj¹æ, nale¿y odczepiæ
dwie linki œci¹gaj¹ce 2.
Podnieœæ lekko pó³kê i poci¹gn¹æ do
siebie.
Przy jej zak³adaniu, postêpowaæ w odwrotnej kolejnoœci.

Istnieje mo¿liwoœæ u³o¿enia tylnej pó³ki na p³ask w baga¿niku, poprzez jej
odwrócenie. Pozwoli to uzyskaæ p³ask¹ powierzchniê pod³ogi baga¿nika.

Na tylnej pó³ce nie nale¿y
umieszczaæ ciê¿kich lub
twardych przedmiotów. W razie gwa³townego hamowania
lub wypadku mog³yby one stanowiæ
zagro¿enie dla osób podró¿uj¹cych
pojazdem.
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TYLNA £AWKA

2
1
3

Istnieje mo¿liwoœæ z³o¿enia siedzenia
i oparcia (w jedn¹ lub dwie czêœci) w
celu przewiezienia przedmiotów o
znacznej objêtoœci.

Sk³adanie oparcia:
Wyj¹æ tylne zag³ówki.
Nacisn¹æ przycisk 2 i opuœciæ oparcie.

Sk³adanie siedzenia:
Unieœæ siedzenie 1 i oprzeæ o przednie
fotele.

Przy ponownym rozk³adaniu oparcia, nale¿y zwróciæ uwagê, czy jest ono prawid³owo zablokowane w górnej czêœci.
W przypadku wykorzystywania pokrowców na fotele trzeba sprawdziæ, czy nie przeszkadzaj¹ one w zablokowaniu
oparcia.
Przy sk³adaniu tylnej ³awki, nale¿y zwróciæ uwagê na w³aœciwe ustawienie obudowy pasów bezpieczeñstwa, przed
z³o¿eniem siedzenia.
Po ponownym roz³o¿eniu ³awki trzeba w³aœciwie u³o¿yæ pasy bezpieczeñstwa w prowadnicach 3.
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BAGA¯NIK

3

1

Zamek klapy baga¿nika zostaje zablokowany równoczeœnie z zamkniêciem
zamków drzwi.

Otwarcie baga¿nika:
Umieœciæ rêkê na poziomie spojenia
zderzaka 1 i wcisn¹æ przycisk impulsowy, nastêpnie poci¹gn¹æ do siebie,
klapa otworzy siê samoczynnie.

Zamkniêcie baga¿nika:
Opuœciæ klapê baga¿nika, poci¹gaj¹c
za uchwyt 3 umieszczony po wewnêtrznej stronie klapy.
Gdy klapa znajdzie siê na wysokoœci
ramion, puœciæ uchwyt 3 i przytrzymaæ
klapê, naciskaj¹c na jej zewnêtrzn¹
stronê, klapa zamknie siê samoczynnie.

3.31

AVANTIME D66 nu647-2 C:\Documentum\Checkout\nu647-2_pol_T3.WIN 22/3/2002 7:21 - page 31

QXBIUDB*T[G      3DJH 

PRZEWO¯ENIE £ADUNKU W BAGA¯NIKU
Przewo¿one przedmioty powinny byæ
u³o¿one w ten sposób, by ich najwiêksza p³aszczyzna opiera³a siê o :

- oparcie tylnej ³awki, jak w przypadku
zwyk³ego u³o¿enia ³adunku,

- z³o¿on¹ tyln¹ ³awkê, jak w przypadku
maksymalnego obci¹¿enia pojazdu.

Najciê¿sze baga¿e powinny
byæ u³o¿one bezpoœrednio na
pod³odze.
Je¿eli samochód jest w nie
wyposa¿ony, nale¿y skorzystaæ z punktów mocuj¹cych zainstalowanych
w pod³odze baga¿nika. Baga¿e trzeba
u³o¿yæ w taki sposób, by w przypadku
gwa³townego hamowania ¿aden z
przewo¿onych przedmiotów nie stanowi³
zagro¿enia
dla
osób
podró¿uj¹cych pojazdem.
Pasy bezpieczeñstwa tylnych foteli
powinny byæ zapiête, nawet jeœli fotele
s¹ puste.

3.32

AVANTIME D66 nu647-2 C:\Documentum\Checkout\nu647-2_pol_T3.WIN 22/3/2002 7:21 - page 32

nu647-2_fra_G4.qxd

26/02/02

16:48

Page 4.01

Rozdzia³ 4: Obs³uga samochodu

Pokrywa silnika ............................................................................................................................................... 4.02
Poziom oleju w silniku .......................................................................................................................... 4.03 - 4.04
Wymiana oleju silnikowego ............................................................................................................................ 4.05
Jakoœæ oleju silnikowego ....................................................................................................................... 4.06 - 4.07
Poziom: p³ynu hamulcowego .......................................................................................................................... 4.08
p³ynu w uk³adzie ch³odzenia ............................................................................................................. 4.09
p³ynu w uk³adzie wspomagania kierownicy ....................................................................................... 4.10
elektrolitu w akumulatorze ................................................................................................................ 4.10
p³ynu w zbiorniku spryskiwacza szyb ................................................................................................ 4.11
Filtr powietrza ................................................................................................................................................ 4.12
Konserwacja nadwozia .......................................................................................................................... 4.13 - 4.14
Konserwacja obiæ tapicerskich ........................................................................................................................ 4.15
4.01

AVANTIME D66 nu647-2 C:\Documentum\Checkout\nu647-2_pol_T4.WIN 22/3/2002 11:51 - page 1

nu647-2_fra_G4.qxd

26/02/02

16:48

Page 4.02

POKRYWA SILNIKA
Zamykanie pokrywy silnika
2
4

1
3
5

Otwieranie pokrywy silnika

Blokada zabezpieczaj¹ca

W celu otwarcia, poci¹gn¹æ za dŸwigniê 1.

W celu odblokowania zamka, poci¹gn¹æ przycisk 2 znajduj¹cy siê na wierzcho³ku maski.
Podnieœæ pokrywê, wysun¹æ podporê 3
z obejmy 4 i, dla w³asnego bezpieczeñstwa, umieœciæ w miejscu 5.

W celu zamkniêcia maski, wsun¹æ
podporê 3 w obejmê 4, chwyciæ maskê
poœrodku jej przedniej krawêdzi,
obni¿yæ do wysokoœci oko³o 20 cm nad
przednim pasem i puœciæ. Zamek zostanie zablokowany samoczynnie pod
ciê¿arem maski.
Przed zamkniêciem maski nale¿y
sprawdziæ, czy wszystkie narzêdzia lub
inne przedmioty zosta³y wyjête z komory silnika.

Sprawdziæ odpowiednie
zablokowanie pokrywy silnika.

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac pod
mask¹ silnika nale¿y pamiêtaæ, ¿e w ka¿dej chwili
mo¿e nast¹piæ samoczynne w³¹czenie wentylatora ch³odnicy.
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POZIOM OLEJU W SILNIKU
W trakcie normalnej eksploatacji pojazdu silnik zu¿ywa olej niezbêdny do
smarowania i ch³odzenia ruchomych
czêœci, w zwi¹zku z czym, co pewien
czas, nale¿y liczyæ siê z koniecznoœci¹
dolania oleju miêdzy kolejnymi wymianami oleju. W przypadku dotartego ju¿ samochodu, jeœli zu¿ycie oleju
oka¿e siê wiêksze ni¿ 1 litra na
1 000 km, nale¿y skontaktowaæ siê z
autoryzowan¹
stacj¹
obs³ugi
RENAULT.
Czêstotliwoœæ: nie nale¿y zapominaæ
o regularnym sprawdzaniu poziomu
oleju, szczególnie przed ka¿d¹
d³u¿sz¹ podró¿¹. Ma to na celu unikniêcie ryzyka uszkodzenia silnika.
Poziom:
Odczyt jest miarodajny, jeœli samochód stoi na p³askim pod³o¿u i silnik
nie pracuje od d³u¿szego czasu.

Odczyt poziomu
wskaŸników

na

tablicy

Odczekaæ co najmniej 1 minutê przed
w³¹czeniem zap³onu, aby odczytaæ poziom na tablicy rozdzielczej.
Po w³¹czeniu zap³onu:
- Je¿eli poziom jest prawid³owy, na tablicy rozdzielczej nie wyœwietla siê
¿adna informacja na ten temat
(wyœwietla siê jedynie temperatura
p³ynu, patrz rozdzia³ 1).
- Je¿eli poziom opadnie poni¿ej minimum, wskaŸnik wyœwietla siê przez
oko³o 20 sekund, a na wyœwietlaczu
wielofunkcyjnym œwieci siê kontrolka poziomu oleju. Pomiar poziomu
oleju zostaje uruchomiony w chwili
otwarcia drzwi po stronie kierowcy.
Nale¿y jak najszybciej uzupe³niæ poziom oleju i sprawdziæ go przy pomocy bagnetu pomiarowego.

B
A

Odczyt poziomu na bagnecie pomiarowym
Poziom nie powinien nigdy spadaæ
poni¿ej oznaczenia “mini” (B), ani
przekraczaæ oznaczenia “maxi” (A).
Nie nale¿y uruchamiaæ
silnika w pomieszczeniu
zamkniêtym: spaliny s¹
truj¹ce.
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POZIOM OLEJU W SILNIKU (ci¹g dalszy)

1

1
2

1

2
2

V6 L7X

2l F4R

2.2 dCi

Uzupe³nianie/wymiana oleju
Przez wlew z korkiem1. Uzupe³niæ poziom oleju.
Sprawdziæ poziom przy pomocy bagnetu 2. Nie wolno przekroczyæ oznaczenia “maxi” (B); nie nale¿y te¿ zapomnieæ o dokrêceniu korka.
Iloœæ oleju: ró¿nica miêdzy poziomem mini i maxi bêdzie wynosiæ œrednio od 1,5 do 2 litrów.
Jakoœæ oleju: patrz nastêpne strony.

B
A

Przy uzupe³nianiu poziomu
oleju nale¿y zwróciæ uwagê,
by cz¹steczki oleju nie dosta³y siê do elementów silnika,
gdy¿ mo¿e to spowodowaæ po¿ar.
Nie wolno zapomnieæ o dok³adnym
dokrêceniu korka, w przeciwnym razie istnieje równie¿ ryzyko po¿aru,
je¿eli cz¹steczki oleju przedostan¹ siê
do rozgrzanych czêœci silnika.
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WYMIANA OLEJU W SILNIKU

1

1

1

V6 L7X

2l F4R

Korek spustowy oleju 1 - (zdj¹æ os³onê zabezpieczaj¹c¹, by uzyskaæ do niego dostêp).
W przypadku intensywnej eksploatacji
samochodu, nale¿y czêœciej wymieniaæ olej.

Pojemnoœæ uk³adu
(w przybli¿eniu)
silnik V6 L7X
: 4,9 litra
silnik 2L F4R
: 5 litrów
silnik 2.2 dCi G9T : 8,3 litra
£¹cznie z filtrem olejowym.

Filtr oleju:
W przypadku wymiany
oleju przy rozgrzanym silniku istnieje niebezpieczeñstwo poparzeñ na
skutek wycieku oleju.

Filtr oleju nale¿y wymieniaæ przy
ka¿dym przegl¹dzie pojazdu (patrz
Ksi¹¿ka Przegl¹dów pojazdu).

Przy uruchamianiu silnika, po dokonaniu wymiany oleju i filtra oleju,
kontrolka ciœnienia oleju œwieci siê na
tablicy rozdzielczej podczas odpowietrzania uk³adu.
Wy³¹czyæ i jeszcze raz w³¹czyæ silnik,
w celu ponownego uruchomienia systemu kontroli ciœnienia oleju.
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JAKOŒÆ OLEJU DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH
Temperatura
zewnêtrzna

-30°C

-20°C

-15°C

-10°C

0°C

+10°C

ACEA A2/A3
Kraje
Wspólnoty
Europejskiej

ACEA A1*/A2/A3
ACEA A1*/A2/A3

+20°C

+25°C

+30°C

15W40-15W50

10W30-10W40-10W50

0W30-5W30

ACEA A1*/A2/A3

0W40-5W40-5W50

* Olej umo¿liwiaj¹cy oszczêdniejsze zu¿ycie paliwa.
Temperatura
zewnêtrzna

-30°C

-20°C

-15°C

-10°C

Pozosta³e
kraje

API SH/SJ

0°C

+10°C

+20°C

API SH/SJ

15W40-15W50

API SH/SJ

10W40-10W50

API SH/SJ

10W30

+25°C

5W30
API SH/SJ

5W40-5W50

Olej umo¿liwiaj¹cy oszczêdniejsze zu¿ycie paliwa.: norma API SJ.ILSAC GF2.
4.06
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JAKOŒÆ OLEJU DO SILNIKÓW WYSOKOPRÊ¯NYCH
Temperatura
zewnêtrzna

-30°C

-20°C

-15°C

-10°C

0°C

+10°C

ACEA B2/B3
Kraje
Wspólnoty
Europejskiej

ACEA B2/B3
ACEA B2/B3

+20°C

+25°C

+30°C

15W40-15W50

10W40-10W50

5W30

ACEA B2/B3

5W40-5W50

* Olej umo¿liwiaj¹cy oszczêdniejsze zu¿ycie paliwa.
Temperatura
zewnêtrzna

-30°C

-20°C

-15°C

-10°C

Pozosta³e
kraje

API CF

0°C

+10°C

+15°C

API CF

15W40-15W50

API CF

10W40-10W50

+20°C

+30°C

10W30
API CF

5W40-5W50

Olej umo¿liwiaj¹cy oszczêdniejsze zu¿ycie paliwa.: norma API SJ.ILSAC GF2.
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POZIOM OLEJÓW I P£YNÓW
Nape³nianie:

1

Ka¿da naprawa uk³adu hamulcowego
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ wymiany
p³ynu hamulcowego, przeprowadzon¹
przez specjalistê.
Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie p³yn posiadaj¹cy atest s³u¿b technicznych
Renault (pochodz¹cy z oryginalnie
zamkniêtej puszki).

Poziom p³ynu w uk³adzie hamulcowym
Nale¿y czêsto kontrolowaæ poziom
p³ynu, szczególnie w przypadku
zauwa¿enia
najmniejszej
nawet
ró¿nicy w skutecznoœci hamowania.

Poziom 1
Obni¿anie siê poziomu p³ynu wraz z
zu¿ywaniem siê klocków hamulcowych jest zjawiskiem normalnym, poziom ten nie powinien jednak nigdy
spadaæ poni¿ej znaku ostrzegawczego
“MINI”.

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac pod
mask¹ silnika nale¿y pamiêtaæ, ¿e w ka¿dej chwili
mo¿e nast¹piæ samoczynne w³¹czenie wentylatora ch³odnicy.
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POZIOM OLEJÓW I P£YNÓW (ci¹g dalszy)
P³yn w uk³adzie ch³odzenia

W trudnych warunkach ch³odzenia silnika

Czêstotliwoœæ
Poziom p³ynu w uk³adzie ch³odzenia
nale¿y kontrolowaæ systematycznie
(brak p³ynu w uk³adzie ch³odzenia
mo¿e spowodowaæ powa¿ne uszkodzenie silnika).
W razie koniecznoœci uzupe³nienia
p³ynu nale¿y stosowaæ wy³¹cznie produkty posiadaj¹ce atest s³u¿b technicznych Renault, które gwarantuj¹:
- zabezpieczenie przed zamarzaniem
- ochronê antykorozyjn¹ uk³adu ch³odzenia.

(Holowanie przyczepy, jazda w terenie
górzystym, strome podjazdy, zjazdy,
itp.)
Samochód jest wyposa¿ony w wentylator ch³odnicy o napêdzie elektrycznym, nie ma wiêc potrzeby
redukowania biegu w celu polepszenia
warunków ch³odzenia silnika, poprzez
zwiêkszenie jego prêdkoœci obrotowej;
elektrycznie napêdzany wentylator
w³¹cza siê automatycznie w chwili,
gdy istnieje potrzeba obni¿enia temperatury w uk³adzie ch³odzenia.

1

Poziom
Poziom p³ynu przy zimnym silniku
powinien znajdowaæ siê pomiêdzy oznaczeniami “MIINI” i “MAXI” na
zbiorniczku wyrównawczym 1.
Uzupe³nienie
p³ynu
powinno
odbywaæ siê przy zimnym silniku, zanim poziom spadnie poni¿ej znaku
“MINI”.
Przy rozgrzanym silniku
nie wolno przeprowadzaæ
¿adnych napraw uk³adu
ch³odzenia.
Niebezpieczeñstwo poparzenia.

Pojemnoœæ uk³adu
(w przybli¿eniu)
oko³o 10 litrów
Przy wykonywaniu jakichkolwiek prac pod mask¹ silnika
nale¿y pamiêtaæ, ¿e w
ka¿dej chwili mo¿e nast¹piæ
samoczynne w³¹czenie wentylatora
ch³odnicy.
4.09
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POZIOM OLEJÓW I P£YNÓW (ci¹g dalszy)

2
1

Poziom oleju w uk³adzie wspomagania kierownicy

Akumulator 2

Czêstotliwoœæ
Patrz Ksi¹¿ka Przegl¹dów pojazdu.

Uwaga: przy wy³¹czonym silniku zbyt
d³ugie korzystanie z odbiorników pr¹du mo¿e doprowadziæ do nadmiernego roz³adowania akumulatora, a w
efekcie uniemo¿liwiæ uruchomienie
silnika.

Poziom:
Jest prawid³owy, jeœli przy nierozgrzanym silniku znajduje siê pomiêdzy oznaczeniami Mini i Maxi na zbiorniku 1.
Przy uzupe³nianiu poziomu oleju lub
jego wymianie, zaleca siê stosowanie
produktów posiadaj¹cych atest s³u¿b
technicznych Renault.

Akumulator nie wymaga obs³ugi.
Z akumulatorem nale¿y obchodziæ siê w ostro¿ny
sposób, ze wzglêdu na znajduj¹cy siê w nim kwas
siarkowy, którego kontakt ze skór¹
lub oczami jest bardzo niebezpieczny. W razie koniecznoœci, dane miejsce nale¿y obficie sp³ukaæ wod¹.
Otwarty ogieñ, wszelkie roz¿arzone i
iskrz¹ce przedmioty nale¿y utrzymywaæ w bezpiecznej odleg³oœci od
akumulatora, z uwagi na mo¿liwoœæ
wybuchu.
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POZIOM OLEJÓW I P£YNÓW (ci¹g dalszy)
1
2

3

Zbiornik p³ynu do spryskiwaczy
szyb

Pojemnoœæ:
- oko³o: 8 litrów

Nape³nianie: zdj¹æ korek 1, umieszczaj¹c palec na otworze 2. Poziom
okreœla iloœæ p³ynu zawarta w przewodzie 3.
Zbiornik ten obs³uguje równie¿ uk³ad
spryskiwaczy reflektorów.
P³yn: Woda zmieszana z p³ynem do
mycia szyb (p³yn niezamarzaj¹cy).

Podczas nape³niania zbiornika
spryskiwacza szyb nale¿y zwróciæ
uwagê, by nie rozlaæ p³ynu obok.

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac pod mask¹
silnika nale¿y pamiêtaæ, ¿e w
ka¿dej chwili mo¿e nast¹piæ
samoczynne w³¹czenie wentylatora
ch³odnicy.
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FILTR POWIETRZA
1

Silnik V6 i L7X
Radzimy skontaktowaæ siê ze stacj¹
obs³ugi Partnera Renault.
Czêstotliwoœæ
Patrz Ksi¹¿ka Przegl¹dów samochodu.

Filtr przeciwpy³owy
Czêstotliwoœæ wymiany wk³adu filtra: patrz Ksi¹¿ka Przegl¹dów pojazdu.
Wymiana: Radzimy skontaktowaæ siê
z
Autoryzowanym
Partnerem
Renault.

G9T-V6-L7X

Wymontowaæ trzy œruby mocuj¹ce 1,
odchyliæ pokrywê w kierunku przodu
pojazdu, wymieniæ wk³ad filtra, a nastêpnie zamontowaæ ponownie pokrywê.

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac pod
mask¹ silnika nale¿y pamiêtaæ, ¿e w ka¿dej chwili
mo¿e nast¹piæ samoczynne w³¹czenie wentylatora ch³odnicy.
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KONSERWACJA NADWOZIA
Zabezpieczenie przed czynnikami powoduj¹cymi korozjê
Zakupiony przez Pañstwa pojazd w toku procesu produkcyjnego zosta³ skutecznie
zabezpieczony
przed
dzia³aniem korozji, co nie oznacza jednak, ¿e zupe³nie nie jest on nara¿ony na
dzia³anie nastêpuj¹cych czynników:
• czynniki atmosferyczne powoduj¹ce korozjê
- zanieczyszczenie powietrza (miasta
i tereny wysokouprzemys³owione),
- du¿e stê¿enie soli w powietrzu (tereny nadmorskie, szczególnie w
czasie upa³ów),
- zmienne warunki klimatyczne, w
tym, zale¿nie od pory roku,
zró¿nicowany stopieñ wilgotnoœci
powietrza (sól sypana zim¹ na
jezdniê, woda pozosta³a po myciu
nawierzchni drogi...)
• czynniki powoduj¹ce niszczenie
pow³ok ochronnych na skutek
œcierania,
- kurz w powietrzu i piach niesiony
przez wiatr, b³oto, ¿wir i kamyki
wydostaj¹ce siê spod kó³ innych
pojazdów.
• Wypadki drogowe
Aby móc w pe³ni wykorzystaæ zalety
zastosowanych
w
samochodzie
pow³ok ochronnych, niezbêdne jest
przedsiêwziêcie minimum œrodków
ostro¿noœci celem mo¿liwie pe³nego
zabezpieczenia siê przed oddzia³ywaniem opisanych powy¿ej czynników.

Czego nale¿y unikaæ
• Mycia samochodu w pe³nym s³oñcu
lub w czasie mrozu.
• Usuwania b³ota lub brudu bez uprzedniego zwil¿enia ich wod¹.
• Dopuszczania do nadmiernego
osadzenia siê brudu na nadwoziu.
• Rozprzestrzeniania siê procesu korozji, którego przyczyn¹ s¹ niewielkie uszkodzenia lakieru.
• Usuwania plam przy zastosowaniu
rozpuszczalników nie zalecanych
przez Producenta, mog¹cych uszkodziæ lakier.
• Czêstej jazdy po œniegu i b³ocie, bez
mo¿liwoœci natychmiastowego umycia samochodu, a zw³aszcza wnêk
kó³ i podwozia.
• Stosowania œrodków poleruj¹cych
do czêœci pojazdu bêd¹cych w kolorze aluminium.

• Odt³uszczania i czyszczenia podzespo³ów mechanicznych (np. komory
silnika), podwozia, elementów z
zawiasami (np. korka wlewu paliwa,
wnêtrza wlewu paliwa, otwieranego
dachu) i lakierowanych elementów
z tworzyw sztucznych (np. zderzaków) przy pomocy wysokociœnieniowych urz¹dzeñ myj¹cych lub z
zastosowaniem œrodków chemicznych nie posiadaj¹cych atestu s³u¿b
technicznych Renault. Niesie to ze
sob¹ ryzyko utleniania i wadliwej
pracy mechanizmów.
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KONSERWACJA NADWOZIA (ci¹g dalszy)
Œrodki zapobiegawcze
• Mo¿liwie czêsto myæ samochód, najlepiej specjalnie dobranymi szamponami zalecanymi przez s³u¿by
techniczne firmy Renault, sp³ukuj¹c nadwozie obfitym strumieniem
wody i zwracaj¹c szczególn¹ uwagê
na nadkola i elementy podwozia celem usuniêcia:
- plam z ¿ywicy, jeœli samochód by³
zaparkowany przez d³u¿szy okres
czasu pod drzewami oraz opadów
przemys³owych;
- ptasich odchodów , zawieraj¹cych
substancje chemiczne, powoduj¹ce odbarwienia lakieru, mog¹ce
nawet doprowadziæ do jego
z³uszczenia ;
Nale¿y bezzw³ocznie usuwaæ tego
typu zanieczyszczenia, bowiem im
d³u¿ej pozostan¹ na powierzchni lakieru, tym trudniejsze bêdzie póŸniejsze ich usuniêcie, nawet przez
polerowanie.
- soli z podwozia i nadkoli po przejechaniu dróg, gdzie zosta³y rozsypane œrodki zapobiegaj¹ce go³oledzi;
- b³ota, gromadz¹cego siê w postaci
wilgotnych bry³ek w nadkolach i
na elementach podwozia.

• Zachowywaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ
miêdzy pojazdami, szczególnie na
drogach pokrytych ¿wirem, w celu
unikniêcia uszkodzeñ pow³oki lakierniczej lub zbicia przedniej szyby.
• Natychmiast po zauwa¿eniu uszkodzenia lakieru, nale¿y zrobiæ zaprawkê, aby zapobiec rozwojowi
zjawiska korozji (maska).
• W przypadku, gdy samochód posiada gwarancjê antykorozyjn¹ firmy
RENAULT nale¿y pamiêtaæ o okresowych przegl¹dach. Patrz Ksi¹¿ka
Przegl¹dów.
• Pamiêtaæ o przestrzeganiu obowi¹zuj¹cych w danym kraju przepisów,
dotycz¹cych mycia pojazdów (np.
niedopuszczalne jest mycie pojazdu
na drogach publicznych).

• Przed wjazdem do myjni* nale¿y
sprawdziæ zamocowanie zewnêtrznych elementów wyposa¿enia samochodu, dodatkowych reflektorów,
lusterek wstecznych; zaleca siê
przyklejenie piór wycieraczek taœm¹
samoprzylepn¹.
• W przypadku, gdyby zaistnia³a koniecznoœæ usuniêcia zanieczyszczeñ
z podzespo³ów mechanicznych,
zawiasów itp., nale¿y bezwzglêdnie
zabezpieczyæ je na nowo, wykorzystuj¹c do tego celu preparaty atestowane przez s³u¿by techniczne
Renault..

* UWAGA: dla uzyskania lepszego
efektu radzimy myæ pojazd przy
pomocy
wysokociœnieniowego
urz¹dzenia myj¹cego.

W “Renault Boutique” znajd¹ Pañstwo
odpowiednio
dobrane,
specjalne œrodki czyszcz¹ce.
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KONSERWACJA OBIÆ TAPICERSKICH
Do usuwania wszelkiego rodzaju plam
nale¿y u¿ywaæ wody mydlanej (w razie
potrzeby ciep³ej), zawieraj¹cej :
• naturalne myd³o,
• myd³o w p³ynie (0,5% myd³a i 99,5%
wody),
Zmywaæ miêkk¹, wilgotn¹ szmatk¹.
Przypadki szczególne
• Szyby wskaŸników (np. tablicy rozdzielczej, zegara, wyœwietlacza klimatyzacji).
U¿ywaæ miêkkiej szmatki lub wacika.
Jeœli œrodki te nie skutkuj¹, u¿ywaæ
miêkkiej szmatki (lub wacika) lekko
zwil¿onej wod¹ mydlan¹, a nastêpnie zmyæ wilgotn¹ szmatk¹ lub wacikiem.
Po umyciu, szybê nale¿y delikatnie
przetrzeæ such¹, miêkk¹ szmatk¹.

• Pasy bezpieczeñstwa
Nale¿y staraæ siê utrzymywaæ je w
czystoœci.
Do ich konserwacji nale¿y u¿ywaæ
preparatów zalecanych przez firmê
Renault, dostêpnych w Renault
Boutique. W razie ich braku u¿ywaæ
letniej wody z myd³em i g¹bki, nastêpnie przetrzeæ oczyszczon¹ tkaninê such¹ szmatk¹.
Nie nale¿y stosowaæ detergentów
lub wybielaczy.

Nie nale¿y stosowaæ œrodków z dodatkiem alkoholu.

W “Renault Boutique” znajd¹ Pañstwo
odpowiednio
dobrane,
specjalne œrodki czyszcz¹ce.
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Rozdzia³ 5: Rady praktyczne
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Œwiece - Nadajnik zdalnego sterowania centralnym zamkiem (baterie) ........................................................... 5.19
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PODNOŒNIK-KORBA-OZDOBNE KO£PAKI KÓ£

1

2

Podnoœnik - korba

Ozdobny ko³pak

Narzêdzia te s¹ umieszczone pod
tyln¹ ³awk¹.

Zdj¹æ ko³pak przy pomocy zaczepu
znajduj¹cego siê w wyposa¿eniu pojazdu.
Przy zak³adaniu ko³paka, nale¿y go
wcisn¹æ w obrêcz ko³a zwracaj¹c
uwagê na ustawienie wzglêdem
zaworu 2.

Demonta¿:
Z³o¿yæ siedzenie ³awki (czêœæ 1/3).
Zdj¹æ taœmê 1.
Wyj¹æ korbê i podnoœnik w celu
poluzowania kó³.
Przy odk³adaniu podnoœnika na miejsce nale¿y koniecznie ponownie
za³o¿yæ taœmê.

Podnoœnik s³u¿y wy³¹cznie
do zmiany ko³a. W ¿adnym
wypadku nie wolno go stosowaæ do dokonywania napraw
lub w celu uzyskania lepszego dostêpu do elementów podwozia.

5.02
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00082M

ZMIANA KO£A

1

R 1 3 5

2 4 6
Postawiæ samochód na twardym i p³askim pod³o¿u (w razie potrzeby pod
podstawê podnoœnika nale¿y wsun¹æ
deskê).
- W³¹czyæ œwiat³a awaryjne.
Zaci¹gn¹æ hamulec rêczny i w³¹czyæ
pierwszy bieg.
- Wszyscy pasa¿erowie powinni opuœciæ pojazd i pozostawaæ w bezpiecznej odleg³oœci od strefy ruchu.

Poluzowaæ œruby ko³a przy pomocy
klucza do kó³ w taki sposób, aby krêciæ
nim w dó³, a nie do góry.

Ustawiæ podnoœnik:
Ustawiæ poziomo podnoœnik, jego
wypust musi siê znajdowaæ naprzeciwko czopa centruj¹cego 1. Wykonaæ
kilka obrotów korb¹ tak, aby ko³o oderwa³o siê od ziemi.

Nale¿y upewniæ siê, czy
usytuowanie
pojazdu
pozwala na zachowanie
bezpieczeñstwa podczas
wymiany ko³a.

5.03
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ZMIANA KO£A (ci¹g dalszy)
3
3
1

Odkrêciæ œruby i zdj¹æ ko³o.
Za³o¿yæ ko³o zapasowe na piastê i
obracaæ nim, a¿ gwintowane otwory w
piaœcie pokryj¹ siê z otworami w tarczy
ko³a.
Wkrêciæ œruby przy pomocy korby i
opuœciæ podnoœnik.

2

Ko³o zapasowe
Ko³o zapasowe jest przymocowane
pod pojazdem.
W celu wyjêcia ko³a zapasowego:
- podnieœæ os³onê 1
- zdj¹æ zaœlepkê 2
- odkrêciæ ca³kowicie œruby mocuj¹ce
przy pomocy korby 3.

Poci¹gn¹æ ko³o do siebie i lekko
odchyliæ, z³o¿yæ wspornik, naciskaj¹c
w sposób pokazany powy¿ej, wyj¹æ
wspornik z obrêczy ko³a.
W celu od³o¿enia kola zapasowego
na miejsce:
Postêpowaæ w odwrotnej kolejnoœci,
umieszczaj¹c ko³o wentylem do do³u.
Sprawdziæ wyœrodkowanie wspornika,
staraj¹c siê, by ko³o by³o w³aœciwie
u³o¿one.

W przypadku przebicia
opony ko³o nale¿y natychmiast wymieniæ.
Przedziurawiona opona
musi byæ dok³adnie sprawdzona (i
jeœli jest to mo¿liwe naprawiona)
przez fachowca.
Przebit¹ oponê nale¿y umieœciæ w
baga¿niku. Nie wolno mocowaæ
jej pod pojazdem.
W przypadku, gdy ko³o zapasowe
by³o przechowywane przez wiele
lat, nale¿y sprawdziæ w stacji obs³ugi, czy zachowa³o ono w³aœciwe
parametry i czy mo¿na go bezpiecznie u¿ywaæ.
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ZMIANA KO£A (ci¹g dalszy)

Gdy ko³o bêdzie siê opiera³o o ziemiê,
dokrêciæ œruby.
Umieœciæ wymienione ko³o w miejscu
ko³a zapasowego.
Po przejechaniu kilku kilometrów,
sprawdziæ w³aœciwe dokrêcenie œrub
ko³a.

Pojazd jest wyposa¿ony w
ko³o zapasowe o ograniczonym czasie eksploatacji,
wymagaj¹ce
ograniczenia
prêdkoœci do 120 km/h.
Ko³a zapasowego mo¿na u¿ywaæ
tylko przez krótki okres czasu i jedynie w wyj¹tkowych sytuacjach, gdy
konieczna jest zmiana ko³a.
W takim przypadku nie powinno siê
przekraczaæ prêdkoœci 120 km/h, ani
jechaæ z wiêcej ni¿ jednym ko³em o
ograniczonym czasie eksploatacji.
Maj¹c na wzglêdzie w³asne bezpieczeñstwo,
nale¿y
przestrzegaæ
powy¿szych warunków eksploatacji.

5.05

AVANTIME D66 nu647-2 C:\Documentum\Checkout\nu647-2_pol_T5.WIN 22/3/2002 8:00 - page 5

QXBIUDB*T[G      3DJH 

OGUMIENIE
Zasady bezpiecznej eksploatacji
opon - kó³
Opony s¹ jedynym elementem samochodu, maj¹cym bezpoœredni¹ stycznoœæ z nawierzchni¹ drogi.
Dlatego te¿ nies³ychanie du¿e znaczenie ma dba³oœæ o ich dobry stan.
Niezbêdne jest przestrzeganie zasad
kodeksu drogowego, obowi¹zuj¹cych
w danym kraju.
Ponadto, w razie koniecznoœci dokonania wymiany opon w samochodzie,
nale¿y montowaæ wy³¹cznie opony
tego samego rozmiaru, typu i struktury.
Powinny to byæ opony identyczne jak
te, które stanowi³y oryginalne
wyposa¿enie samochodu lub inne,
dobrane przez pracownika autoryzowanej stacji obs³ugi RENAULT.

1
2

Eksploatacja opon
Nale¿y dbaæ o dobry stan opon. Ich
bie¿nik powinien mieæ okreœlon¹
g³êbokoœæ. Opony atestowane przez
s³u¿by techniczne Renault s¹
wyposa¿one we wskaŸniki zu¿ycia 1 :
s¹ to specjalne nadlewy gumowe
wtopione w bie¿nik opony.

W miarê œcierania bie¿ników opon,
nadlewy te staj¹ siê coraz bardziej
widoczne 2 : nale¿y wówczas koniecznie wymieniæ oponê, poniewa¿ g³êbokoœæ bie¿nika nie przekracza 1,6 mm,
co powoduje, ¿e opony trac¹ przyczepnoœæ na mokrej nawierzchni.
Nieuwa¿na jazda, obijanie opon o
krawê¿niki mog¹ spowodowaæ ich
uszkodzenie, co mo¿e doprowadziæ do
zmiany wartoœci parametrów geometrii przedniego zawieszenia.
Opony mog¹ ulec uszkodzeniu na skutek przeci¹¿enia samochodu, b¹dŸ te¿
w wyniku pokonywania d³ugich tras
po autostradach w czasie upa³u, jak
równie¿ wskutek czêstej jazdy po
z³ych nawierzchniach.
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OGUMIENIE (ci¹g dalszy)
Ciœnienie powietrza w oponach
Wa¿ne jest utrzymywanie w³aœciwego
ciœnienia w oponach (dotyczy to tak¿e
ko³a zapasowego) - nale¿y je kontrolowaæ co najmniej raz w miesi¹cu, a
dodatkowo przed wyruszeniem w
ka¿d¹ d³u¿sz¹ trasê (Patrz tabela “Ciœnienie powietrza w ogumieniu”).

Wymiana opon
Sprawdzanie ciœnienia powinno siê
odbywaæ przy zimnych oponach: nie
nale¿y braæ pod uwagê wy¿szych wartoœci ciœnienia, mog¹cych wyst¹piæ
podczas upa³ów lub po przebyciu
d³u¿szej trasy ze znaczn¹ szybkoœci¹.
W przypadku, gdy nie ma mo¿liwoœci
sprawdzenia ciœnienia w oponach zimnych, nale¿y uwzglêdniæ poprawkê w
granicach od 0,2 do 0,3 bara powy¿ej
wartoœci nominalnej.
Nie wolno spuszczaæ powietrza z
rozgrzanych opon.

Zbyt niskie ciœnienie
mo¿e doprowadziæ do
zu¿ycia i przegrzania siê
opon oraz mieæ negatywny
wp³yw na bezpieczeñstwo jazdy :
- grozi pogorszeniem przyczepnoœci opony do nawierzchni drogi
- powoduje ryzyko pêkniêcia lub
rozwarstwienia opony.
Ciœnienie w oponach zale¿y od
obci¹¿enia samochodu i szybkoœci
jazdy; nale¿y je dostosowywaæ do
sposobu eksploatacji pojazdu
(patrz akapit “Ciœnienie w ogumieniu”).

Uwaga: Na obrze¿u drzwi kierowcy
znajduje siê naklejka, na której
podano prawid³owe wartoœci ciœnienia
powietrza w oponach.

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa czynnoœæ ta powinna
byæ przeprowadzana wy³¹cznie przez specjalistê.
Zamontowanie opon w sposób
niezgodny z powy¿szymi zaleceniami mo¿e ponadto doprowadziæ
do :
- niezgodnoœci pojazdu z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
- pogorszenia jego przyczepnoœci
na zakrêtach;
- utrudnienia manewrów kierownic¹;
- zwiêkszenia szumów ogumienia;
- utrudnieñ przy zak³adaniu ³añcuchów œniegowych.

Obrêcze na ko³a
Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie obrêczy na
ko³a homologowanych dla pojazdu
danego typu. Zasiêgn¹æ w tym celu rady
Autoryzowanego Partnera Renault.

Przek³adanie kó³
Ten zwyczaj nie
praktykowany.

powinien

byæ

Ko³o zapasowe
Jego eksploatacja podlega œcis³ym
ograniczeniom: patrz paragraf “Ko³o
zapasowe”.
5.07
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OGUMIENIE (ci¹g dalszy)
• Opony “œniegowe” lub “wielosezonowe”
Radzimy za³o¿yæ tego typu opony
na cztery ko³a, dla zapewnienia
optymalnej przyczepnoœci samochodu.

Jazda zim¹
• £añcuchy na ko³a:
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa
zabronione jest zak³adanie ³añcuchów na tylne ko³a.
Za³o¿enie opon wiêkszych ni¿
opony montowane fabrycznie w
samochodzie uniemo¿liwia za³o¿enie ³añcuchów.

Za³o¿enie ³añcuchów œniegowych jest mo¿liwe tylko w
przypadku opon, których rozmiar jest identyczny z rozmiarem opon zamontowanych fabrycznie w samochodzie.
Nie mo¿na jednak zak³adaæ ³añcuchów na:
- opony o rozmiarze: 235 / 50 / 17
- ko³o zapasowe o ograniczonym czasie eksploatacji.

We wszystkich przypadkach zalecamy zasiêgn¹æ informacji u Partnera RENAULT, który doradzi,
jaki rodzaj wyposa¿enia jest najlepiej dostosowany do Pañstwa
samochodu.

W przypadku przebicia przedniej
opony z ³añcuchem, w miejsce uszkodzonego ko³a konieczne jest
za³o¿enie jednego z kó³ tylnych, które
z kolei nale¿y zast¹piæ ko³em zapasowym.

Uwaga: Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e
monta¿ tych opon wymaga:
- Zachowania odpowiedniego kierunku obrotu ko³a
- Przestrzegania maksymalnej prêdkoœci dla opon, która mo¿e byæ
mniejsza ni¿ maksymalna prêdkoœæ samochodu.
• Opony z kolcami
Mog¹ byæ stosowane tylko przez
czas ograniczony i zgodnie z lokalnie obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Nale¿y zawsze stosowaæ siê do
lokalnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
reguluj¹cych kwestiê dopuszczalnej
maksymalnej prêdkoœci.
Opony tego typu nale¿y zak³adaæ co
najmniej na oba przednie ko³a.
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WYCIERACZKI

3

2
1

Wymiana
piór
przednich 1 :

wycieraczek

Zak³adanie wycieraczki przedniej.

Wymiana pióra wycieraczki tylnej

Podnieœæ ramiê wycieraczki.
Od³¹czyæ przewód spryskiwacza.
Ustawiæ poziomo pióro wycieraczki.
Wcisn¹æ zaczep 1 i przesun¹æ wycieraczkê lekko w dó³.
- Poci¹gn¹æ zaczep 2 i wysun¹æ wycieraczkê w dó³ a¿ do wyjêcia zaczepu 3
ramienia wycieraczki.
- Zdj¹æ pióro wycieraczki.
- Odsun¹æ pióro wycieraczki, nastêpnie ponownie je zamontowaæ w celu
wyjêcia.

Wykonaæ wy¿ej opisane czynnoœci w
odwrotnej kolejnoœci. Sprawdziæ, czy
ramiê wycieraczki zosta³o zablokowane.

- Podnieœæ ramiê wycieraczki.
- Ustawiæ poziomo pióro wycieraczki.
- Zdj¹æ je, poci¹gaj¹c w górê.

-

- W czasie mrozów nale¿y upewniæ siê, czy piórka wycieraczek nie zosta³y unieruchomione przez osadzaj¹cy siê na szybach szron (ryzyko
uszkodzenia silnika mechanizmu wycieraczek).
- Nale¿y kontrolowaæ stan piór wycieraczek. Gdy tylko czyszczenie szyb przestaje byæ dok³adne, nale¿y je wymieniæ : z regu³y raz w roku.
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ŒWIAT£A PRZEDNIE: wymiana ¿arówek

1

3

2

Œwiat³a mijania z ¿arówkami
wy³adowczymi
Mo¿na je rozpoznaæ dziêki naklejce 1
znajduj¹cej siê na reflektorze.
Wymiana ¿arówki tego typu musi
byæ koniecznie dokonywana w stacji
obs³ugi upowa¿nionego Partnera
RENAULT.

¯arówki œwiate³ drogowych

Przednie œwiat³a pozycyjne

Zdj¹æ os³onê plastikow¹, obracaj¹c j¹
o æwieræ obrotu.
- Od³¹czyæ z³¹cze ¿arówki.
- Odpi¹æ sprê¿ynê 2 i wyj¹æ ¿arówkê.

- Zdj¹æ oprawkê 3, obracaj¹c j¹ o
æwieræ obrotu, by uzyskaæ dostêp do
¿arówki.
- Wymieniæ ¿arówkê.

Typ ¿arówek jodowych: H7.

Typ ¿arówki: W 5 W.

Nie dotykaæ szk³a ¿arówki jodowej.
Nale¿y j¹ trzymaæ za trzonek.
W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac pod
mask¹ silnika nale¿y
pamiêtaæ, ¿e w ka¿dej
chwili mo¿e nast¹piæ samoczynne
w³¹czenie wentylatora ch³odnicy.
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ŒWIAT£A PRZEDNIE: wymiana ¿arówek (ci¹g dalszy)
Czyszczenie reflektorów
1
A

2

5
3

Œwiat³o kierunkowskazu
Demonta¿:
- Odpi¹æ zaczep A, naciskaj¹c w kierunku wskazanym strza³kami 1 i 2 i
pomagaj¹c sobie jednoczeœnie drug¹
rêk¹, pchn¹æ zewnêtrzn¹ obudowê
kierunkowskazu w kierunku wskazanym przez strza³kê 3.
- Wyj¹æ przedni kierunkowskaz.
- Obróciæ oprawkê i wyj¹æ ¿arówkê.
Typ ¿arówki: ¿arówka pomarañczowa, gruszkowata, bagnetowa
21W

4

Monta¿:
- Umieœciæ zaczep 4 w prowadnicy.
- Umieœciæ zaczepy znajduj¹ce siê z
boku kierunkowskazu w prowadnicach 3 na reflektorze.
- Pchn¹æ kierunkowskaz a¿ do zatrzaœniêcia siê zaczepu.

Poniewa¿ reflektory s¹ wyposa¿one w
klosze z tworzywa sztucznego
(poliwêglanowe), pokryte specjalnym
lakierem zabezpieczaj¹cym, nale¿y
przetrzeæ je wacikiem lub miêkk¹
szmatk¹, zwil¿on¹ wod¹ z myd³em,
nastêpnie sp³ukaæ.
Osuszyæ delikatnie za pomoc¹ suchej,
miêkkiej szmatki.
W celu usuniêcia g³êbszych zarysowañ nale¿y skonsultowaæ siê z Partnerem Renault.

Nie nale¿y stosowaæ œrodków z
dodatkiem alkoholu.

Œlady skraplania w reflektorach:
Nie œwiadcz¹ o wyst¹pieniu nieprawid³owoœci. Obecnoœæ œladów skraplania w reflektorach jest zjawiskiem naturalnym, zwi¹zanym ze zmianami temperatury.
Znikaj¹ one wkrótce po w³¹czeniu reflektorów.
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REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE: wymiana ¿arówek

W celu dokonania wymiany ¿arówek i
regulacji reflektorów nale¿y udaæ siê
do Autoryzowanego Partnera Renault.
Wszelkie
naprawy
(jak
równie¿ modyfikacje) instalacji elektrycznej musz¹ byæ
dokonywane przez specjalistê zatrudnionego w stacji obs³ugi,
autoryzowanej przez firmê Renault,
gdy¿ nieprawid³owe pod³¹czenie
mo¿e spowodowaæ uszkodzenie instalacji (przewodów, urz¹dzeñ, w
szczególnoœci alternatora). Ponadto
dysponuje on czêœciami niezbêdnymi
do dokonania takiej adaptacji.
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KIERUNKOWSKAZY BOCZNE: wymiana ¿arówek

1

Wyj¹æ kierunkowskaz 1 (przy pomocy
p³askiego œrubokrêta).

Obróciæ o æwieræ obrotu oprawkê i
wyj¹æ ¿arówkê.
Typ ¿arówki: W 5 W.
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ŒWIAT£A TYLNE: wymiana ¿arówek

2
1

Trzecie œwiat³o stop
Otworzyæ tyln¹ klapê
- Wymontowaæ œwiat³o, odkrêcaj¹c
obydwie œruby 1 (przy pomocy klucza znajduj¹cego siê w teczce z dokumentami pojazdu).

Oœwietlenie tablicy rejestracyjnej
Wymieniæ niesprawn¹ ¿arówkê.
Typ ¿arówki: W 5 W.

- Odpi¹æ lampkê, przy pomocy p³askiego œrubokrêta, wk³adaj¹c go w
rowek 2.
- Zdj¹æ oprawkê i wyj¹æ ¿arówkê.
Typ ¿arówki: W 5 W.
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ŒWIAT£A TYLNE: wymiana ¿arówek (ci¹g dalszy)
A Kierunkowskazy.
¯arówka gruszkowata, bagnetowa
P 21W.

A
B
C
D

1

E

- Wymontowaæ œwiat³o, odkrêcaj¹c
obydwie œruby 1 (przy pomocy klucza znajduj¹cego siê w teczce z dokumentami pojazdu).

- Obróciæ o æwieræ obrotu oprawkê i
wyj¹æ ¿arówkê.

B Œwiat³a przeciwmgielne.
¯arówka gruszkowata, bagnetowa
P 21 W
C Œwiat³a cofania.
¯arówka gruszkowata, bagnetowa
P 21 W.
D Œwiat³a pozycyjne.
¯arówka gruszkowata, bagnetowa
P 5 W.
E Œwiat³a pozycyjne i stop.
¯arówka gruszkowata, bagnetowa
dwuw³óknowa P 5/21W.
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OŒWIETLENIE WNÊTRZA: wymiana ¿arówek

2

1

Lampka oœwietlenia baga¿nika
- Odpi¹æ lampkê, przy pomocy p³askiego œrubokrêta, wk³adaj¹c go w
rowek 1.
- Obróciæ o æwieræ obrotu oprawkê i
wyj¹æ ¿arówkê.

Lampka oœwietlenia wnêki na
stopy
- Odpi¹æ lampkê, przy pomocy p³askiego œrubokrêta, wk³adaj¹c go w
rowek 2.
- Obróciæ o æwieræ obrotu oprawkê i
wyj¹æ ¿arówkê.

Lampka oœwietlenia pod³ogi
W celu wymiany ¿arówki nale¿y skontaktowaæ siê z Partnerem Renault.
Typ ¿arówki: W 5 W.

Typ ¿arówki: W 5 W.
Typ ¿arówki: W 5 W.
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OŒWIETLENIE WNÊTRZA: wymiana ¿arówek (ci¹g dalszy)

3

4

5

1
2

Tylna lampka sufitowa

Przednia lampka sufitowa
Odpi¹æ lampkê, przy pomocy p³askiego œrubokrêta, wk³adaj¹c go w
rowek 1.

- Obróciæ o æwieræ obrotu oprawkê 2
lub 3, by uzyskaæ dostêp do ¿arówki.
Typ ¿arówki: W 5 W.

Odpi¹æ lampkê (przy pomocy p³askiego œrubokrêta).
- Obróciæ o æwieræ obrotu oprawkê 4
lub 5, by uzyskaæ dostêp do ¿arówki.
Typ ¿arówki: W 5 W.
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OŒWIETLENIE WNÊTRZA: wymiana ¿arówek (ci¹g dalszy)
1

1

Oœwietlenie schowka
- Odpi¹æ lampkê, przy pomocy p³askiego œrubokrêta, wk³adaj¹c go w
rowek 1.
- Obróciæ o æwieræ obrotu oprawkê i
wyj¹æ ¿arówkê.
Typ ¿arówki: W 5 W.

Lampka pod os³on¹ przeciws³oneczn¹
- Odpi¹æ lampkê (przy pomocy p³askiego œrubokrêta).
- Obróciæ ¿arówkê o æwieræ obrotu i
wyj¹æ.
Typ ¿arówki: bagnetowa W 5 W.
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ŒWIECE - NADAJNIK ZDALNEGO STEROWANIA CENTRALNYM ZAMKIEM
Œwiece zap³onowe
Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie œwiece
zalecane dla typu silnika, w jaki
wyposa¿ony jest Pañstwa samochód.
Ich typ jest okreœlony na etykietce
naklejonej na pokrywie g³owicy silnika. Jeœli tak nie jest, nale¿y skonsultowaæ siê z autoryzowan¹ stacj¹ obs³ugi Renault.
Monta¿ œwiec niew³aœciwych dla
danego typu pojazdu mo¿e staæ siê
przyczyn¹ uszkodzenia silnika lub
katalizatora

1

2

Nadajnik zdalnego sterowania
centralnym zamkiem
Wymiana baterii: Odkrêciæ wkrêt 1,
otworzyæ plastikowy uchwyt kluczyka
i wymieniæ obie baterie 2, pamiêtaj¹c
o w³aœciwym dobraniu biegunów, zaznaczonych na obudowie.
Wymiana nadajnika:
W przypadku wymiany nadajnika centralnego zamka (zagubienie lub awaria), zachodzi koniecznoœæ odprowadzenia pojazdu do stacji obs³ugi
Partnera Renault, poniewa¿ do uruchomienia urz¹dzenia potrzebny jest
pojazd z nadajnikiem.

Stosowaæ baterie alkaliczne CR 2016
3 V, dostêpne u Autoryzowanego Partnera Renault.
Okres trwa³oœci baterii wynosi oko³o 2
lat.
5.19
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BEZPIECZNIKI
Skrzynka na bezpieczniki w kabinie A
znajduje siê pod stopami pasa¿era.
W celu otwarcia jej nale¿y podnieœæ
wyk³adzinê i zdj¹æ pokrywkê (przy
pomocy monety).
W celu wymiany bezpiecznika
skorzystaæ ze wskazówek podanych na
naklejce B umieszczonej w skrzynce
bezpieczników (szczegó³owy opis na
nastêpnej stronie).

B
A

1

Wymiana bezpiecznika
Wyj¹æ bezpiecznik przy pomocy pincety 1. Aby wyj¹æ bezpiecznik z pincety, nale¿y wysun¹æ go w bok.
Bezpieczniki R s¹ bezpiecznikami
zamiennymi.

R

Skrzynka bezpieczników w kabinie A
W przypadku awarii któregokolwiek
urz¹dzenia elektrycznego, przed
przyst¹pieniem do ustalania przyczyny, nale¿y przede wszystkim
sprawdziæ bezpieczniki
Nale¿y równie¿ skontrolowaæ stan
zacisków przewodów zasilaj¹cych
W przypadku zwarcia od³¹czyæ akumulator, odkrêcaj¹c zacisk ujemny. W
¿adnym wypadku nie nale¿y od³¹czaæ
zacisku dodatniego przed ujemnym.

Rada: W celu zabezpieczenia siê
przed przykrymi niespodziankami,
nale¿y zawczasu zaopatrzyæ siê
u
Autoryzowanego
Partnera
RENAULT w komplet zapasowych
¿arówek i bezpieczników.

1

DOBRY

PRZEPALONY

Sprawdziæ stan bezpiecznika w razie potrzeby wymieniæ na bezpiecznik
o identycznym ampera¿u.
Bezpiecznik o zbyt wysokim ampera¿u mo¿e doprowadziæ do stopienia
instalacji elektrycznej (ryzyko po¿aru) w przypadku jej nadmiernego
obci¹¿enia.
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BEZPIECZNIKI (ci¹g dalszy)
Wystêpowanie bezpieczników zale¿y od poziomu wyposa¿enia samochodu Etykieta B
Symbol

Przeznaczenie
Przednie œwiat³a przeciwmgielne

Kontrola wyœwietlaczy
Kontrola wnêtrza pojazdu

Symbol

Przeznaczenie

Podnoszenie szyb przednich
Instalacja do monta¿u radia
- telefonu

Radio z ³adowark¹ CD
Instalacja do monta¿u
alarmu

Przeznaczenie

A.B.S. - E.S.P.

Lampy wy³adowcze

Airbag

System nawigacji / Radio
Obrotomierz
Od³¹czenie E.S.P.

Spryskiwacz przedniej i tylnej szyby
Kontrola wnêtrza pojazdu

Podnoszenie tylnych szyb
lewej i prawej

Tylne wycieraczki

Przednie wycieraczki

Symbol

Zapalniczka
Œwiat³o stop
Instalacja do monta¿u
alarmu
(CAD)
Radio
Klimatyzacja/Wzmacniacz
anteny radiowej

Modu³ steruj¹cy oœwietleniem
Sterowanie sygna³em
dŸwiêkowym
Tylne œwiat³a przeciwmgielne

Gniazdko do akcesoriów
Lusterka ogrzewane

Oœwietlenie wnêtrza

Klimatyzacja z regulacj¹
System nawigacji
Zewnêtrzne lusterko wsteczne

Sygna³y dŸwiêkowe
Kierunkowskazy lewe
Kierunkowskazy prawe
5.21
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BEZPIECZNIKI (ci¹g dalszy)
Symbol

Przeznaczenie
Zwora lub pomoc przy
parkowaniu

C

+ po w³¹czeniu zap³onu
Instalacja do monta¿u telefonu
PrzekaŸnik obwodu bezpieczeñstwa dzieci
PrzekaŸnik ogrzewania tylnej szyby
Lusterka wsteczne chromowane

B

Ogrzewanie tylnej szyby

Skrzynka bezpieczników w kabinie B
W celu uzyskania dostêpu do skrzynki
bezpieczników nale¿y podnieœæ tyln¹
³awkê w sposób przedstawiony w rozdziale 3.

Ogrzewane fotele
Dach rozsuwany
Przednia zas³ona
Podnoszenie tylnych szyb
Elektryczna regulacja fotela
pasa¿era

Skrzynka
bezpieczników
komorze silnika C

w

Bezpieczniki o du¿ym ampera¿u
W skrzynce tej znajduj¹ siê bezpieczniki przednich œwiate³. S¹ to bezpieczniki o du¿ym ampera¿u, które mog¹
byæ wymieniane tylko przez Autoryzowanego Partnera Renault.

Elektryczna regulacja fotela
kierowcy
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G£OŒNIKI

1

G³oœniki w desce rozdzielczej
(tweeter)
Odpi¹æ kratkê 1, ci¹gn¹c za zaczep
przedni, by uzyskaæ dostêp do z³¹cza
g³oœnika.

G³oœniki w drzwiach

Tylne g³oœniki

Obróciæ kratkê o æwieræ obrotu w
sposób pokazany powy¿ej.

Obróciæ kratkê o æwieræ obrotu w
sposób pokazany powy¿ej.

- We wszystkich przypadkach, bardzo wa¿ne jest postêpowanie zgodne z instrukcj¹ monta¿u dostarczon¹ przez producenta radia.
- Charakterystyka elementów mocuj¹cych i przewodów (dostêpnych w RENAULT Boutique) mo¿e byæ ró¿na w
zale¿noœci od typu radia.
W celu bli¿szego jej poznania, nale¿y skontaktowaæ siê z Autoryzowanym Partnerem RENAULT.
- Wszelkie naprawy instalacji elektrycznej musz¹ byæ dokonywane przez specjalistê zatrudnionego w stacji obs³ugi, autoryzowanej przez firmê Renault, gdy¿ nieprawid³owe pod³¹czenie mo¿e spowodowaæ uszkodzenie instalacji i/lub pod³¹czonych do niej podzespo³ów.
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INSTALACJA DO MONTA¯U TELEFONU
3

4

Instalacja do monta¿u telefonu

Miejsce na mikrofon

- Z³¹cze anteny “FME”;
- Z³¹cze zasilaj¹ce (+ sta³e + akcesoria,
masa, wy³¹czanie dŸwiêku radia)
znajduj¹ siê w schowku 3 pod przednim, œrodkowym pod³okietnikiem.
W celu odpowiedniego dostosowania
telefonu radzimy skontaktowaæ siê z
Autoryzowanym Partnerem Renault.

Odpi¹æ kratkê 4 i umieœciæ mikrofon z
zestawu g³oœnomówi¹cego.
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AKCESORIA
U¿ywanie radiotelefonów i
odbiorników CB.
Radiotelefony i odbiorniki
CB z wbudowan¹ anten¹
mog¹ powodowaæ zak³ócenia w kontakcie z systemami elektronicznymi
montowanymi fabrycznie w samochodzie, w zwi¹zku z tym zaleca siê
korzystanie wy³¹cznie z urz¹dzeñ z
anten¹ zewnêtrzn¹.
Ponadto, radzimy zwracaæ uwagê
na warunki ruchu drogowego i nie
u¿ywaæ tego typu urz¹dzeñ podczas
jazdy.

Monta¿
dodatkowych
urz¹dzeñ elektrycznych i
elektronicznych
• Wszelkie naprawy instalacji elektrycznej pojazdu lub
radioodbiornika mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez personel
autoryzowanej stacji RENAULT:
nieprawid³owe po³¹czenie mog³oby
spowodowaæ uszkodzenie instalacji
elektrycznej i/lub pod³¹czonych do
niej urz¹dzeñ.
• W przypadku monta¿u urz¹dzeñ
elektrycznych nale¿y upewniæ siê,
czy instalacja jest chroniona
odpowiednim
bezpiecznikiem.
Trzeba równie¿ ustaliæ ampera¿
tego bezpiecznika i jego lokalizacjê.

Uwaga: Gniazdko do akcesoriów
(patrz rozdzia³ 3) umo¿liwia pod³¹czenie urz¹dzeñ o maksymalnej
mocy 120 V i dzia³a tylko przy w³¹czonym zap³onie, lub gdy kluczyk znajduje siê w pozycji “Akcesoria”.

Monta¿
innych
akcesoriów
(baga¿nik dachowy, hak holowniczy
itd.)
Oryginalne akcesoria RENAULT s¹
opracowywane na podstawie bardzo
œcis³ych za³o¿eñ technicznych i
podlegaj¹ regularnej kontroli; zalecamy ich stosowanie (zw³aszcza akcesoriów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem jazdy), poniewa¿ s¹ wyj¹tkowo
bezpieczne i odpowiednio dostosowane do samochodów marki Renault.
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BAGA¯NIK DACHOWY

Baga¿nik dachowy
Pañstwa samochód jest wyposa¿ony w
cztery punkty mocowania umo¿liwiaj¹ce monta¿ baga¿nika dachowego.
Nale¿y udaæ siê do Autoryzowanego
Partnera RENAULT.

Nale¿y upewniæ siê, czy przewóz
baga¿u odbywa siê w warunkach zgodnych z obowi¹zuj¹cymi w danym
kraju przepisami.
Przed
wyruszeniem
w
drogê
u¿ytkownik pojazdu powinien sprawdziæ, czy ³adunek jest nale¿ycie przymocowany.
Niew³aœciwie przymocowany ³adunek
mo¿e zsun¹æ siê w czasie jazdy i
spowodowaæ powa¿ne szkody.
W trakcie podró¿y, w czasie postojów
nale¿y
sprawdzaæ
zamocowanie
³adunku.
Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie systemów
mocowania baga¿nika zatwierdzonych przez s³u¿by techniczne
Renault.
Nie wolno przekraczaæ maksymalnego, dopuszczalnego
obci¹¿enia baga¿nika dachowego, które wynosi 80kg.
Nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê na
równomierne rozmieszczenie ³adunku na relingach i jego prawid³owe
zamocowanie.
Przy przewo¿eniu p³askich lub
wyj¹tkowo ciê¿kich ³adunków, styl
jazdy musi byæ dostosowany do
obci¹¿enia samochodu. Nale¿y ograniczyæ prêdkoœæ i prowadziæ pojazd w
sposób “elastyczny”.
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AKUMULATOR: postêpowanie w razie awarii
W przypadku awarii:
od³¹czyæ akumulator,
zacisk ujemny.

odkrêcaj¹c

Od³¹czanie akumulatora
Wy³¹czyæ zap³on i poczekaæ na zgaœniêcie czerwonej diody czytnika CDRom systemu nawigacji.

Celem unikniêcia zjawiska iskrzenia nale¿y:
- Przed przyst¹pieniem do od³¹czania
lub pod³¹czania akumulatora nale¿y
sprawdziæ, czy urz¹dzenia pobieraj¹ce pr¹d s¹ wy³¹czone.
- W czasie ³adowania, przed pod³¹czeniem lub od³¹czeniem przewodów
prostownika do zacisków akumulatora, prostownik nale¿y wy³¹czyæ z
sieci.
- Pamiêtaæ, ¿e na akumulatorze nie
mog¹ znajdowaæ siê ¿adne przedmioty metalowe; nie wolno dopuœciæ
do powstania obwodu zamkniêtego
miêdzy zaciskami.

Z akumulatorem nale¿y
obchodziæ siê w ostro¿ny
sposób, ze wzglêdu na znajduj¹cy siê w nim kwas
siarkowy, którego kontakt ze skór¹
lub oczami jest bardzo niebezpieczny. W razie koniecznoœci, dane miejsce nale¿y obficie sp³ukaæ wod¹.
Otwarty ogieñ, wszelkie roz¿arzone i
iskrz¹ce przedmioty nale¿y utrzymywaæ w bezpiecznej odleg³oœci od
akumulatora, z uwagi na mo¿liwoœæ
wybuchu.
W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac pod mask¹ silnika nale¿y
pamiêtaæ, ¿e w ka¿dej chwili mo¿e
nast¹piæ samoczynne w³¹czenie wentylatora ch³odnicy.
5.27
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AKUMULATOR: postêpowanie w razie awarii (ci¹g dalszy)
Pod³¹czanie prostownika:
Przy wy³¹czonym silniku nale¿y od³¹czyæ oba przewody pod³¹czone do
zacisków akumulatora, zaczynaj¹c od
zacisku ujmnego.
Nie wolno od³¹czaæ akumulatora, gdy
silnik pracuje. Nale¿y przestrzegaæ
zasad podanych w instrukcji obs³ugi
prostownika ³aduj¹cego akumulator.
Jedynie dobrze na³adowany i w³aœciwie konserwowany akumulator
mo¿e prawid³owo spe³niaæ swoj¹ funkcjê podczas uruchamiania silnika.
Akumulator powinien byæ zawsze
czysty i suchy.
Czêste kontrolowanie stanu na³adowania akumulatora jest konieczne szczególnie w nastêpuj¹cych sytuacjach:
- W przypadku, gdy samochód jest eksploatowany na krótkich trasach lub w
mieœcie.

- W przypadku nag³ego spadku temperatury powietrza, gdy w naturalny
sposób zachodzi zjawisko spadku
stopnia na³adowania akumulatora.
Szczególnie w zimie nale¿y w³¹czaæ
w czasie jazdy jedynie niezbêdnie
potrzebne urz¹dzenia elektryczne.
- W przypadku wyst¹pienia nadmiernego zu¿ywania siê elektrolitu.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e “sta³e odbiorniki
energii elektrycznej” (np. zegar, elementy wyposa¿enia dodatkowego
pojazdu, itp.) powoduj¹ automatycznie obni¿enie stopnia na³adowania
akumulatora.
Je¿eli w samochodzie zainstalowano
wiele dodatkowych urz¹dzeñ elektrycznych, nale¿y je po³¹czyæ z dodatnim
biegunem akumulatora +, przy czym
powinny byæ zasilane dopiero po
w³¹czeniu zap³onu. W takim przypadku nale¿y jednak zamontowaæ
akumulator o wiêkszej pojemnoœci
znamionowej. Wszelkich wskazówek
w tej sprawie udzieli Pañstwu Autoryzowany Partner RENAULT.

Jeœli samochód nie jest eksploatowany
przez d³u¿szy czas, akumulator powinien byæ od³¹czony b¹dŸ regularnie
do³adowywany, szczególnie, gdy
d³u¿szy postój samochodu ma miejsce
w okresie zimowym. Przy ponownym
pod³¹czaniu akumulatora nale¿y
zaprogramowaæ na nowo wszystkie
elementy wyposa¿enia pojazdu, których prawid³owe dzia³anie jest uwarunkowane sta³ym zasilaniem w energiê
elektryczn¹. Akumulator powinien
byæ przechowywany w pomieszczeniu
suchym i ch³odnym; nie wolno wystawiaæ go na mróz.

Niektóre typy akumulatorów
mog¹
wymagaæ
specjalnego sposobu ³adowania - w takim przypadku
nale¿y zwróciæ siê o radê do Partnera
Renault. Wszelkie roz¿arzone i
iskrz¹ce przedmioty nale¿y utrzymywaæ w bezpiecznej odleg³oœci od
akumulatora, z uwagi na mo¿liwoœæ
wybuchu. Ponadto, ³adowanie akumulatora powinno byæ przeprowadzane w pomieszczeniu posiadaj¹cym
dobr¹ wentylacjê. W przypadku nieprzestrzegania tych zaleceñ istnieje
niebezpieczeñstwo powa¿nych obra¿eñ cia³a.
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AKUMULATOR: postêpowanie w razie awarii (ci¹g dalszy)
Uruchamianie
silnika
przy
pomocy akumulatora innego
samochodu
W razie koniecznoœci pos³u¿enia siê
innym samochodem w celu uruchomienia silnika w³asnego pojazdu,
nale¿y postêpowaæ w nastêpuj¹cy
sposób:
Zaopatrzyæ siê u Autoryzowanego Partnera firmy Renault w przewody rozruchowe o odpowiednio du¿ym
przekroju, a jeœli je ju¿ Pañstwo posiadaj¹ - skontrolowaæ ich stan techniczny przed u¿yciem.
Oba akumulatory powinny mieæ identyczne napiêcie znamionowe - 12V.
Pojemnoœæ akumulatora (Ah), z
którego czerpany jest pr¹d powinna
byæ co najmniej równa pojemnoœci
znamionowej akumulatora roz³adowanego.
Zamarzniêty akumulator nale¿y najpierw rozmroziæ, zanim podejmie siê
próbê jego ponownego na³adowania.
Konieczne jest dok³adne sprawdzenie,
czy obydwa pojazdy nie stykaj¹ siê ze
sob¹ bezpoœrednio (w razie po³¹czenia
biegunów dodatnich istnieje ryzyko
zwarcia) oraz czy roz³adowany akumulator zosta³ prawid³owo pod³¹czony.
Wy³¹czyæ zap³on samochodu pobieraj¹cego pr¹d.
Uruchomiæ silnik samochodu dostarczaj¹cego pr¹d - powinien on pracowaæ
na œrednich obrotach.

1

Nale¿y sprawdziæ, czy przewody A i B
nie stykaj¹ siê ze sob¹ oraz czy
przewód A (+) nie znajduje siê w bezpoœrednim kontakcie z ¿adn¹ metalow¹ czêœci¹ samochodu dostarczaj¹cego pr¹d.
Uruchomiæ silnik w zwyk³y sposób. W
momencie, gdy zacznie samodzielnie
pracowaæ, od³¹czyæ przewody A i B w
odwrotnej kolejnoœci (4-3-2-1).

4

B
A
3
2
Po³¹czyæ przewodem (+) A biegun
dodatni (+) 1 akumulatora roz³adowanego z biegunem dodatnim (+) 2 akumulatora, z którego czerpana bêdzie
energia elektryczna.
Podobnie - przy pomocy przewodu (–)
B po³¹czyæ biegun ujemny (–) 3 akumulatora dostarczaj¹cego energiê z
biegunem ujemnym (–) 4 akumulatora roz³adowanego.

Ponowne ustawianie parametrów
pocz¹tkowych funkcji:
- elektrycznego podnoszenia przednich szyb
- otwierany dach
(patrz rozdzia³ 3).
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HOLOWANIE: w przypadku awarii na drodze
1

2

A

B

Podczas holowania kierownica nie
mo¿e byæ zablokowana; kluczyk w
stacyjce, znajduj¹cy siê w po³o¿eniu
“M” (w³¹czone oœwietlenie) umo¿liwia sygnalizowanie manewrów pojazdu innym u¿ytkownikom drogi
(œwiat³a “Stop”, kierunkowskazy).
Podczas jazdy noc¹ samochód musi
byæ oœwietlony
Ponadto, nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ przepisów dotycz¹cych holowania obowi¹zuj¹cych w kraju, w którym
samochód jest eksploatowany. Nie
wolno przekraczaæ obowi¹zuj¹cej,
dopuszczalnej masy holowanego pojazdu. Dlatego te¿ najlepiej jest zwróciæ
siê do autoryzowanego punktu
sprzeda¿y
oryginalnych
czêœci
RENAULT.

Punkt holowniczy z przodu A

Punkt holowniczy z ty³u B

Wyj¹æ os³onê 1, przy pomocy p³askiego œrubokrêta, wk³adaj¹c go w
rowek 2.

Odpi¹æ os³onê, wyjmuj¹c j¹ od spodu
zderzaka.
Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie punktów do
holowania z przodu A i z ty³u B (nigdy
nie wykorzystywaæ do tego celu
pó³osi). Punkty te mog¹ byæ wykorzystywane jedynie do holowania pojazdu;
w ¿adnym wypadku nie wolno pos³ugiwaæ siê nimi przy próbie bezpoœredniego lub poœredniego podnoszenia
pojazdu.

U¿ywanie podnoœnika w
serwisie:
Do tego celu mo¿na
wykorzystywaæ jedynie te
punkty pojazdu, które s¹ wskazane
przez s³u¿by techniczne Renault.
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HOLOWANIE: w przypadku awarii na drodze (ci¹g dalszy)

Renault zaleca stosowanie
sztywnego holu. W przypadku u¿ywania linki z
w³ókien naturalnych lub
sztucznych (je¿eli zezwalaj¹ na to
przepisy) powinna istnieæ mo¿liwoœæ
zatrzymania holowanego pojazdu
przy pomocy hamulca.
Nie nale¿y holowaæ pojazdu, którego
uk³ady jezdne s¹ uszkodzone.
Przy przyspieszaniu i hamowaniu
nale¿y unikaæ gwa³townych szarpniêæ, gdy¿ mog³oby to uszkodziæ
pojazd.
We wszystkich przypadkach prêdkoœæ
nie powinna przekraczaæ 25 km/
godz.
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FILTR OLEJU NAPÊDOWEGO (wersja diesel)

A

B

4

Wersja dCi
Brak paliwa w zbiorniku
Pojazdy wyposa¿one w zawór 4
umieszczony pod pokryw¹ silnika:
- dolaæ paliwa (co najmniej 5 litrów);
- zamkn¹æ zawór 4;
- uruchomiæ silnik;
- koniecznie odkrêciæ zawór ponownie
4 (wypuk³oœæ B naprzeciwko oznaczenia A);
- zamkn¹æ pokrywê silnika;
- zatankowaæ paliwo, gdy tylko bêdzie
to mo¿liwe.

Wskazówki dotycz¹ce eksploatacji w
okresie zimowym
Chc¹c unikn¹æ problemów w okresie
mrozów nale¿y :
• sprawdzaæ czy akumulator jest
odpowiednio na³adowany.
• uwa¿aæ,
by
poziom
oleju
napêdowego nie by³ zbyt niski, co
mog³oby spowodowaæ gromadzenie
siê skroplonych oparów wody na
dnie zbiornika paliwa.
Wszystkie
wersje
diesel
s¹
wyposa¿one w podgrzewacz oleju
napêdowego
Urz¹dzenie to pozwala na stosowanie
oleju napêdowego bez dodatków do
–18°C, lub, w przypadku czêstej eksploatacji pojazdu na krótkich dystansach (przy nierozgrzanym silniku), do
–5°C.
RADA
W ¿adnym wypadku nie wolno
samodzielnie dokonywaæ regulacji
uk³adu zasilania w paliwo ; wszystkie tego typu czynnoœci wymagaj¹
du¿ej precyzji i wiedzy, dlatego te¿
powinny byæ wykonywane przez
fachowy personel autoryzowanych
stacji obs³ugi RENAULT.
Alternator, rozrusznik i elementy
zawieszenia silnika nale¿y chroniæ
przed bezpoœrednim kontaktem z
olejem napêdowym.

Utrzymuj¹cy siê zapach paliwa
Jak wszystkie nowoczesne pojazdy,
równie¿ Pañstwa samochód jest
wyposa¿ony w obwód zasilania
paliwem pod ciœnieniem. W razie
pojawienia siê i utrzymywania zapachu
paliwa, nale¿y :
- zatrzymaæ pojazd, je¿eli pozwalaj¹ na
to warunki ruchu drogowego i wy³¹czyæ zap³on;
- w³¹czyæ œwiat³a awaryjne i poprosiæ
wszystkich pasa¿erów o opuszczenie
pojazdu i pozostawanie w bezpiecznej
odleg³oœci od strefy ruchu;
- nie dokonywaæ samodzielnie napraw,
ani nie uruchamiaæ ponownie silnika,
zanim pojazd nie zostanie skontrolowany przez wykwalifikowany personel
Sieci RENAULT.
Jakakolwiek naprawa lub modyfikacja
elementów uk³adu zasilania paliwem
(modu³y elektroniczne, przewody,
obwód paliwowy, wtryskiwacz, os³ony
ochronne, itd.) jest surowo wzbroniona
ze wzglêdów bezpieczeñstwa (za wyj¹tkiem wykonywania jej przez wykwalifikowany personel Sieci Renault).
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Rozdzia³ 6: Dane techniczne

Masa pojazdu i przyczepy/holowanie przyczepy .................................................................................... 6.02 Dane techniczne silników ...............................................................................................................................
Wymiary .........................................................................................................................................................
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MASA POJAZDU I HOLOWANEJ PRZYCZEPY
MASA POJAZDU (w kg) - Pojazd w wersji podstawowej, bez wyposa¿enia dodatkowego, mo¿liwoœæ wyst¹pienia zmian w
modelu: szczegó³owych informacji udzieli Autoryzowany Partner RENAULT.
Wersje
(zale¿nie od kraju)

2.0 16V

2.2 dCi

V6

V6

Typ pojazdu
(zaznaczony na tabliczce znamionowej producenta)

DEOU06
DEOU02

DEOK06

DEOT06

DEOT02

Ca³kowita
Przód
Ty³

1 641
1 026
615

1 753
1 124
629

1 741
1 124
617

1 761
1 124
629

Przód
Ty³

1 230
1 060

1 320
1 250

1 310
1 060

1 320
1 060

2 220

2 510

2 300

2 310

750

750

750

750

2 000
3 830

2 000
3 940

2 000
3 890

2 000
3 910

Masa w³asna pojazdu gotowego
do drogi bez ³adunku
Bez kierowcy
Maksymalny dopuszczalny
nacisk na oœ
Dopuszczalny ciê¿ar ca³kowity (A)

Maksymalna dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca
Maksymalna dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem, nachylenie 12 %
Maksymalna dopuszczalna masa przyczepy
Dopuszczalna masa ca³kowita zestawu
Dopuszczalne obci¹¿enie baga¿nika dachowego

80

Dopuszczalny nacisk na
hak holowniczy (B)

85
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W celu wybrania odpowiedniego haka
holowniczego i dokonania po³¹czeñ
elektrycznych nale¿y udaæ siê do
Autoryzowanego Partnera Renault.
Masa przyczepy (holowanie przyczepy
kempingowej, ³odzi itp.):
- Nale¿y stosowaæ siê do przepisów
obowi¹zuj¹cych w kraju, w którym
pojazd jest eksploatowany, szczególnie do przepisów Kodeksu Drogowego
- Pojazd ci¹gn¹cy przyczepê: w przypadku, gdy dopuszczalny ciê¿ar
ca³kowity (A) zostanie przekroczony
o wartoœæ mniejsz¹ lub równ¹
dopuszczalnemu naciskowi na hak
holowniczy (B), maksymalna szybkoœæ pojazdu powinna byæ ograniczona do 100 km/h.
- Osi¹gi silnika i jego zdolnoœæ do
pokonywania znacznego nachylenia
drogi malej¹ im wy¿ej po³o¿ony jest
teren, po którym porusza siê pojazd.
Radzimy zmniejszyæ maksymalne
obci¹¿enie pojazdu o 10 % na wysokoœci 1 000m n.p.m., a nastêpnie o
kolejne 10 % przy pokonaniu ró¿nicy
wzniesieñ o kolejne 1 000 m n.p.m.
979

350 > 420 (1)

MASA POJAZDU I HOLOWANEJ PRZYCZEPY (ci¹g dalszy) / HOLOWANIE PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ

(1) Zale¿nie od obci¹¿enia pojazdu.
6.03
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DANE TECHNICZNE SILNIKÓW
Wersje

2.0 16V

V6

2.2 dCi

Typ pojazdu
(zaznaczony na tabliczce znamionowej producenta)

DEOU06
DEOU02

DEOT06
DEOT02

DEOOK06

F4R

L7X

G9T

82,7×93

87×82,6

87×92

Pojemnoœæ skokowa (cm3)

1 998

2 946

2 188

Stopieñ sprê¿ania

10: 1

10,5: 1

18: 1

Typ silnika
Œrednica cylindra × Skok t³oka (mm)

Wielopunktowy

Wtrysk paliwa

Tak

Katalizator

Benzyna bezo³owiowa 95 lub 98

Rodzaj paliwa
Prêdkoœæ obrotowa biegu ja³owego (obr./min)

Olej napêdowy

Bez regulacji
*(1)

Œwiece zap³onowe
Kolejnoœæ zap³onu

Diesel

1-3-4-2

–
1-6-3-5-2-4

1-3-4-2

*(1) Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie œwiece zalecane dla typu silnika, w jaki wyposa¿ony jest Pañstwa samochód. Ich typ powinien byæ
oznaczony na etykietce naklejonej w komorze silnika - w przeciwnym wypadku, nale¿y zwróciæ siê o poradê do Autoryzowanego Partnera Renault. Monta¿ niew³aœciwych œwiec mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia silnika.
6.04
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WYMIARY (w metrach)

4,642

1,550
1,835 (2)

Œrednica skrêtu
1,627 (1)

• miêdzy œcianami: 11,7 m

1,556

(1) Baga¿nik dachowy: dodaæ oko³o 11,1 cm
(2) Lusterka wsteczne: dodaæ oko³o 25,8 cm
6.05
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TABLICZKI ZNAMIONOWE
A

1

6
A

7
8

Przy prowadzeniu korespondencji i
sk³adaniu zamówieñ nale¿y zawsze
powo³ywaæ siê na informacje podane
na tabliczce producenta A i na tabliczce silnika.

2

3

5

4

9 10
12
11

6
7
8
9
10
11

Typ techniczny pojazdu
Numer wyposa¿enia
Numer oryginalnego lakieru.
Numer fabryczny
Seria limitowana i wyposa¿enie
Oznaczenie kodowe typu obiæ tapicerskich.
12 Kod kolorystyki wnêtrza.

1 Typ pojazdu i numer seryjny typu.
2 Dopuszczalna masa ca³kowita pojazdu.
3 Dopuszczalna masa ca³kowita zestawu - w pe³ni obci¹¿ony samochód
z przyczep¹
4 Dopuszczalny nacisk na przedni¹ oœ
5 Dopuszczalny nacisk na tyln¹ oœ.

6.06
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TABLICZKI ZNAMIONOWE (ci¹g dalszy)

Oznaczenie podwozia

Przypomnienie:
“Véhicule Identification Number”.

6.07
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TABLICZKI ZNAMIONOWE (ci¹g dalszy)

B
B
B

L7X

G9T

F4R

Przy prowadzeniu korespondencji
i sk³adaniu zamówieñ nale¿y zawsze
siê powo³ywaæ na informacje podane
na tabliczce znamionowej producenta i tabliczce znamionowej silnika.
Tabliczka znamionowa silnika B
(umiejscowienie zale¿nie od typu silnika)
1 Typ silnika
2 Oznaczenie silnika
3 Numer fabryczny silnika

B
1
2

3

6.08
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CZÊŒCI ZAMIENNE I NAPRAWY
Czêœci zamienne i naprawy
Oryginalne
czêœci
zamienne
RENAULT s¹ opracowywane na podstawie bardzo œcis³ych za³o¿eñ
technicznych i podlegaj¹ regularnej
kontroli. Dziêki temu poziom jakoœci
ich wykonania nie ustêpuje jakoœci
czêœci montowanych w fabrycznie
nowych samochodach.
Systematyczne stosowanie oryginalnych czêœci zamiennych RENAULT
gwarantuje utrzymanie parametrów
eksploatacyjnych pojazdu na niezmiennie wysokim poziomie. Ponadto
na naprawy dokonywane w sieci autoryzowanych stacji obs³ugi RENAULT,
z zastosowaniem oryginalnych czêœci
zamiennych udzielana jest roczna
gwarancja.
Oryginalne akcesoria RENAULT s¹
opracowywane na podstawie bardzo
œcis³ych za³o¿eñ technicznych i podlegaj¹ regularnej kontroli; zalecamy ich
stosowanie (zw³aszcza akcesoriów
zwi¹zanych
z
bezpieczeñstwem
jazdy), poniewa¿ s¹ wyj¹tkowo bezpieczne i odpowiednio dostosowane
do samochodów marki Renault.

6.09
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NOTATKI

6.10
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SKOROWIDZ ALFABETYCZNY
A ABS (system zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³) .............
airbag (poduszka powietrzna) ........................ 1.13 ¬
akcesoria ...................................................................
akumulator ............................................ 4.10 - 5.27 automatyczna skrzynia biegów ....................... 2.24 ¬

B baga¿nik (tylna klapa) ...............................................
baga¿nik dachowy .....................................................
bagnet do pomiaru oleju w silniku ......... 1.44 - 4.03 bezpieczeñstwo dzieci .................................... 1.22 ¬
bezpieczniki ................................................... 5.20 ¬

2.13
1.18
5.25
5.29
2.26

3.31
5.26
4.04
1.31
5.22

C cechy szczególne wersji z silnikiem benzynowym ...... 2.04
cechy szczególne wersji z silnikiem wysokoprê¿nym . 2.06
centralny zamek ............................................ 1.02 ¬ 1.04
ciê¿ar ........................................................................ 6.02
ciœnienie w oponach ........................................ 0.04 - 5.07

D dach otwierany .......................................................... 3.24
dane techniczne silnika ............................................. 6.04
docieranie ................................................................. 2.02
drzwi ............................................................. 1.03 ¬ 1.05
dŸwignia zmiany biegów ............................................ 2.11

E elektryczne blokowanie zamków drzwi .......... 1.02 ¬ 1.04

F filtr oleju ................................................................... 4.05
filtr oleju napêdowego ............................................... 5.32
filtr powietrza ............................................................ 4.12
fotele: regulacja ............................................... 1.09 - 1.10

G g³oœniki ..................................................................... 5.23

H hamulec rêczny ......................................................... 2.10
holowanie niesprawnego pojazdu ..................... 5.30 - 5.31
holowanie przyczepy kempingowej ............................ 6.03

I identyfikacja pojazdu ..................................... 6.06 ¬ 6.08
informacje dotycz¹ce radia ........................................ 1.45

J jakoœæ oleju ..................................................... 4.06 - 4.07
jakoœæ paliwa ............................................................. 1.58

K katalizator ................................................................. 2.04
kierownica ................................................................. 1.50
kierunkowskazy ............................................... 1.39 - 1.57
klimatyzacja .................................................. 3.04 ¬ 3.17
kluczyki ..................................................................... 1.02
ko³o zapasowe ............................................... 5.02 ¬ 5.08
ko³paki kó³ ................................................................ 5.02
komputer pok³adowy ..................................... 1.46 ¬ 1.48
konserwacja nadwozia ..................................... 4.13 - 4.14
konserwacja obiæ tapicerskich .................................... 4.15
kontrola toru jazdy .......................................... 2.20 - 2.21
korba ......................................................................... 5.02
korek zbiornika paliwa .............................................. 1.58
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SKOROWIDZ ALFABETYCZNY
L lakier (numer katalogowy) ......................................... 6.06
lampka punktowa oœwietlenia wnêtrza ............. 3.18 - 3.19
lampki kontrolne ........................................... 1.36 ¬ 1.40
lampki sufitowe ............................................... 3.18 - 3.19
lusterka ..................................................................... 3.23
lusterka wsteczne ...................................................... 1.49

£ ³añcuchy na ko³a ....................................................... 5.08

Mmasa holowanej przyczepy ............................... 6.02 - 6.03
miejsce kierowcy ........................................... 1.32 ¬ 1.35
mycie pojazdu ........................................................... 4.12

N nadajnik zdalnego sterowania:
elektryczne blokowanie zamków drzwi ...................
wymiana baterii .....................................................
napinacze pasów .......................................................
nawiewy ........................................................... 3.02 -

1.02
5.19
1.13
3.03

O obs³uga mechaniczna ..................................... 4.03 ¬ 4.11
ochrona œrodowiska ....................................... 2.09 ¬ 2.07
ogranicznik prêdkoœci .................................... 2.17 ¬ 2.19
ogrzewanie .................................................... 3.02 ¬ 3.10
ogumienie ............................................ 0.04 - 5.06 ¬ 5.08
olej silnikowy .................................................. 4.03 - 4.06
os³ona przeciws³oneczna ............................................ 3.23
oszczêdnoœæ paliwa .......................................... 2.07 - 2.09
oœwietlenie centralnego schowka ............................... 3.26
oœwietlenie tablicy rozdzielczej (regulacja) ................ 1.55
oœwietlenie wnêtrza .................. 3.18 ¬ 3.20 - 5.16 ¬ 5.18

P paliwo .............................................................. 1.58 - 6.04
pasy bezpieczeñstwa tylne ............................. 1.19 ¬ 1.21
p³yn hamulcowy ........................................................ 4.07
p³yn w uk³adzie ch³odzenia silnika ............................ 4.09
podnoszenie szyb ............................................. 3.21 - 3.22
podnoœnik ................................................................. 5.02
pokrywa silnika ......................................................... 4.02
pokrywa wlewu paliwa ............................................... 1.58
pomoc przy parkowaniu ............................................ 2.27
pompowanie opon .................................. 0.04 - 2.06 - 5.07
popielniczki ............................................................... 3.28
poziom olejów i p³ynów ............. 4.03 - 4.04 - 4.07 ¬ 4.10
poziom paliwa ............................................... 1.43 ¬ 1.45
przednia szyba .......................................................... 3.23
przednie pasy bezpieczeñstwa .......................... 1.11 - 1.12
przewo¿enie przedmiotów w baga¿niku ..................... 3.32

R regulator prêdkoœci ........................................ 2.14 ¬ 2.16
rozruch ............................................................ 1.06 - 2.03

S schowek w konsoli centralnej .................................... 3.26
schowki ......................................................... 3.26 ¬ 3.28
silnik (dane techniczne) ............................................ 6.04
spryskiwacz reflektorów ............................................. 1.53
spryskiwacze szyb .................................. 1.52 - 1.54 - 4.11
stacyjka ........................................................... 2.02 - 2.03
sterowanie ogrzewaniem po stronie pasa¿era ... 3.06 - 3.13
sygnalizacja oœwietlenia ................................. 1.55 ¬ 1.57
sygna³ ostrzegawczy ................................................... 1.57
system antypoœlizgowy ..................................... 2.22 - 2.23
system blokady zap³onu ............................................ 1.06
system odcinaj¹cy dop³yw paliwa podczas zderzenia. 1.48
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SKOROWIDZ ALFABETYCZNY
Œ œrednica skrêtu .......................................................... 6.05
œrodowisko ................................................................ 2.10
œwiat³a:
awaryjne ................................................................ 1.57
drogowe ....................................................... 1.55 - 5.10
kierunkowskazy .................................. 1.57 - 5.11 - 5.15
mijania ........................................................ 1.55 - 5.10
pozycyjne ........................................... 1.55 - 5.10 - 5.15
przeciwmgielne ................................ 1.56 - 5.12 ¬ 5.15
stop .............................................................. 5.14 - 5.15
œwiece ....................................................................... 5.19

T tablica wskaŸników ........................................ 1.36 ¬
telefon (instalacja do monta¿u) .................................
tylna kanapa ..............................................................
tylna klapa ................................................................
tylna pó³ka ................................................................
tylne szyby ................................................................

1.45
5.24
3.30
3.31
3.29
3.22

U uruchamianie silnika ....................................... 2.03 - 2.04
usuwanie zaparowania
przedniej szyby ......................... 1.51 - 3.04 - 3.05 - 3.10
usuwanie zaparowania tylnej szyby ........................... 1.51

W wa¿niejsze informacje ............................................... 0.02
wentylacja-klimatyzacja .................................. 3.02 ¬ 3.17
wspomaganie uk³adu kierowniczego ................ 2.12 - 4.10
wycieraczki ...................................................... 1.52 - 5.09
wymiana oleju silnikowego ........................................ 4.05
wymiana ¿arówek .......................................... 5.10 ¬ 5.18
wymiary .................................................................... 6.05
wyposa¿enie do jazdy zim¹ ....................................... 5.08

Z zabezpieczenia dodatkowe ............................. 1.13 ¬ 1.18
zag³ówek .......................................................... 1.07 - 1.08
zapalniczka ............................................................... 3.28
zas³ony otwieranego dachu ........................................ 3.25
zbiornik:
paliwa (pojemnoœæ) ................................................ 1.58
p³ynu w uk³adzie ch³odzenia ................................. 4.08
spryskiwacza przedniej szyby ................................. 4.10
zegar ......................................................................... 1.41
zmiana ko³a ................................................... 5.03 ¬ 5.05

¯ ¿arówki .......................................................... 5.10 ¬ 5.18
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SZTUKA TWORZENIA SAMOCHODÓW
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