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odporúèa ELF

Všetky typy motorov

ACEA A3 / B3 / B4

ELF EXCELLIUM LDX 5W-40
Optimálne výkony, maximálna ochrana v najnepriaznivejších podmienkach

Všetky typy jazdy
ACEA A3 / B3 / B4

ELF EVOLUTION SXR 5W-40
Optimálne výkony

Všetky typy jazdy
Všetky typy
benzínových motorov

ACEA A5 / B5

ELF EVOLUTION SXR 5W-30
Úspora paliva, ochrana motora a Şivotného prostredia.

Všetky typy jazdy
Všetky typy motorov
okrem 3.0 dCi
a 2.2 dCi s filtrom
pevných èastíc

ELF COMPETITION ST 10W-40
ACEA A3 / B3 / B4
ELF TURBO DIESEL 10W-40
ACEA B3 / B4
Ostatné mazacie prostriedky homologované firmou RENAULT, pre normálne pouŞívanie.

Mechanická prevodovka
Automatická prevodovka

TRANSELF TRP 75W-80

API GL5

Poraïte sa v servise RENAULT

RENAULT vám odporúèa tieto homologované mazacie prostriedky ELF.
Na dopåòanie a výmenu vám odporúèame pouŞívaı oleje pôvodných znaèiek.
Poraïte sa v servise RENAULT, alebo si pozrite www.lubrifiants.elf.com
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Vitajte vo svojom novom vozidle RENAULT
Tento návod na pouŞívanie a údrŞbu vám poskytne všetky potrebné informácie na to, aby ste mohli:
• dobre spoznaı svoje vozidlo RENAULT a potom v plnej miere a èo najlepšie vyuŞívaı všetky jeho technické prednosti.
• dosahovaı trvale optimálnu prevádzku pri jednoduchom, ale dôslednom dodrŞiavaní našich pokynov na údrŞbu,
• vyriešiı bez zbytoènej straty èasu všetky drobné problémy, ktoré si nevyŞadujú zásah odborníka.
Tých nieko¾ko okamihov, ktoré venujete èítaniu tohto návodu, vám bohato vynahradia získané informácie a technické novinky,
ktoré objavíte. Ak by predsa ešte zostali nejaké nejasnosti, odborníci našej siete RENAULT vám vŞdy ochotne poradia a pomôŞu.

Na pomoc pri èítaní tohto návodu je pouŞitý nasledujúci symbol:
Oznaèuje riziko, nebezpeèenstvo alebo bezpeènostné opatrenie.

Opis modelov v tomto návode bol vypracovaný na základe technických údajov známych v èase jeho spracovania. Návod zahàòa
všetku výbavu (sériovú alebo na objednávku), ktorá je pri týchto modeloch k dispozícii, jej prítomnosı vo vozidle závisí od
modelu vozidla, volite¾nej výbavy a krajiny urèenia.
Okrem toho v tomto návode môŞe byı opísaná aj výbava, ktorá sa má objaviı na trhu v priebehu roka.

Šıastnú cestu za volantom vášho vozidla RENAULT.
RozmnoŞovanie alebo preklad celého textu èi jeho èastí je zakázaný bez písomného súhlasu RENAULT, 92100 Billancourt 2005.

0.01
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Struèný preh¾ad
Tlak vzduchu v pneumatikách ................................................................... 0.04 ➟ 0.07
Karta RENAULT: pouŞívanie .................................................................... 1.02 ➟ 1.09
Systémy pripútania detí ............................................................................. 1.35 ➟ 1.46
Svetelné kontrolky (prístrojová doska) ....................................................... 1.50 ➟ 1.65
Riadenie ..................................................................................................... 2.02 ➟ 2.42
Štartovanie / vypnutie motora ................................................................... 2.03 ➟ 2.06
Parkovacia brzda ................................................................................... 2.11 ➟ 2.13
Systém kontroly tlaku v pneumatikách ................................................. 2.18 ➟ 2.21
Elektronický stabilizaèný program: ESP ................................................. 2.22 - 2.23
Systém proti prešmykovaniu kolies ......................................................... 2.24 - 2.25
Podpora brzdenia v núdzovej situácii ............................................................... 2.28
Regulátor - obmedzovaè rýchlosti ......................................................... 2.29 ➟ 2.35
Pomoc pri parkovaní ............................................................................. 2.36 ➟ 2.39
• Klimatizácia ............................................................................................... 3.02 ➟ 3.13
• Kapota motora / údrŞba ............................................................................ 4.02 ➟ 4.12
• Praktické rady (výmena Şiaroviek, poistky, opravy,
poruchy prevádzky) .................................................................................... 5.02 ➟ 5.35

•
•
•
•
•
•

0.02

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T1-SLK.win 24/3/2006 12:42 - page 2

NU739_4_G1-FRA.qxd 19/01/06 11:56 Page 0.03

O

B

S

A

H
Kapitola

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

1

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

2

Zoznámte sa so svojím vozidlom
Jazda

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

3

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

4

Pre vaše pohodlie
ÚdrŞba

Praktické rady

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

Technické údaje

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

Abecedný register

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

5
6
7

0.03

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T1-SLK.win 24/3/2006 12:42 - page 3

NU739_4_G1-FRA.qxd 19/01/06 11:56 Page 0.04

TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH v baroch alebo kg/cm2 (za studena)
2.0 T

3.5 V6

2.0 dCi
2.2 dCi

3.0 dCi

PouŞívanie mimo dia¾nice
• Predné
• Zadné

2,1
2,0

2,2
2,0

2,2
2,0

2,3
2,0

PouŞívanie na dia¾nici (1)
• Predné
• Zadné

2,2
2,0

2,5
2,0

2,3
2,0

2,4
2,0

Verzie s kolesami 17”

Rezervné koleso

3,7

Rozmery diskov

7 J 17 - 5,5 J 17 (rezervné koleso)

Rozmery pneumatík

225/55 R 17 W - 185/60 R 17 C (rezervné koleso)

Bezpeènosı pneumatík a pouŞitie snehových reıazí
Pozrite v kapitole 5, v èasti “Pneumatiky”, kde sú uvedené podmienky údrŞby a, pod¾a verzie, spôsob pouŞívania snehových reıazí.

(1) Osobitosı vozidiel pouŞívaných pri plnom zaıaŞení (maximálna povolená celková hmotnosı) a s prívesom.
Maximálna rýchlosı nesmie presiahnuı 100 km/h a tlak vzduchu v pneumatikách treba zvýšiı o 0,2 baru.
Hmotnosti pozrite v kapitole 6, v èasti „Hmotnosti”.
0.04
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TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH v baroch alebo kg/cm2 (za studena) (pokraèovanie)
2.0 T

3.5 V6

2.0 dCi
2.2 dCi

3.0 dCi

PouŞívanie mimo dia¾nice
• Predné
• Zadné

2,1
2,0

2,3
2,0

2,3
2,0

2,4
2,0

PouŞívanie na dia¾nici (1)
• Predné
• Zadné

2,2
2,0

2,6
2,0

2,4
2,0

2,5
2,0

Verzie s kolesami 18”

Rezervné koleso

3,7

Rozmery diskov

7,5 J 18 - 5,5 J 17 (rezervné koleso)

Rozmery pneumatík

245/45 R 18 W - 185/60 R 17 C (rezervné koleso)

Bezpeènosı pneumatík a pouŞitie snehových reıazí
Pozrite v kapitole 5, v èasti “Pneumatiky”, kde sú uvedené podmienky údrŞby a, pod¾a verzie, spôsob pouŞívania snehových reıazí.

(1) Osobitosı vozidiel pouŞívaných pri plnom zaıaŞení (maximálna povolená celková hmotnosı) a s prívesom.
Maximálna rýchlosı nesmie presiahnuı 100 km/h a tlak vzduchu v pneumatikách treba zvýšiı o 0,2 baru.
Hmotnosti pozrite v kapitole 6, v èasti „Hmotnosti”.
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TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH v PSI (za studena)
2.0 T

3.5 V6

2.0 dCi
2.2 dCi

3.0 dCi

PouŞívanie mimo dia¾nice
• Predné
• Zadné

30
29

32
29

32
29

33
29

PouŞívanie na dia¾nici (1)
• Predné
• Zadné

32
29

36
29

33
29

35
29

Verzie s kolesami 17”

Rezervné koleso

47

Rozmery diskov

7 J 17 - 5,5 J 17 (rezervné koleso)

Rozmery pneumatík

225/55 R 17 W - 185/60 R 17 C (rezervné koleso)

Bezpeènosı pneumatík a pouŞitie snehových reıazí
Pozrite v kapitole 5, v èasti “Pneumatiky”, kde sú uvedené podmienky údrŞby a, pod¾a verzie, spôsob pouŞívania snehových reıazí.

(1) Osobitosı vozidiel pouŞívaných pri plnom zaıaŞení (maximálna povolená celková hmotnosı) a s prívesom.
Maximálna rýchlosı nesmie presiahnuı 100 km/h a tlak vzduchu v pneumatikách treba zvýšiı o 3 PSI.
Hmotnosti pozrite v kapitole 6, v èasti „Hmotnosti”.
0.06
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TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH v PSI (za studena) (pokraèovanie)
2.0 T

3.5 V6

2.0 dCi
2.2 dCi

3.0 dCi

PouŞívanie mimo dia¾nice
• Predné
• Zadné

30
29

33
29

33
29

35
29

PouŞívanie na dia¾nici (1)
• Predné
• Zadné

32
29

38
29

35
29

36
29

Verzie s kolesami 18”

Rezervné koleso

47

Rozmery diskov

7,5 J 18 - 5,5 J 17 (rezervné koleso)

Rozmery pneumatík

245/45 R 18 W - 185/60 R 17 C (rezervné koleso)

Bezpeènosı pneumatík a pouŞitie snehových reıazí
Pozrite v kapitole 5, v èasti “Pneumatiky”, kde sú uvedené podmienky údrŞby a, pod¾a verzie, spôsob pouŞívania snehových reıazí.

(1) Osobitosı vozidiel pouŞívaných pri plnom zaıaŞení (maximálna povolená celková hmotnosı) a s prívesom.
Maximálna rýchlosı nesmie presiahnuı 100 km/h a tlak vzduchu v pneumatikách treba zvýšiı o 3 PSI.
Hmotnosti pozrite v kapitole 6, v èasti „Hmotnosti”.
0.07
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Kapitola 1: Zoznámte sa so svojím vozidlom
Karta RENAULT: všeobecné informácie, pouŞívanie, bezpeènostné zamykanie ................................. 1.02 ➟ 1.09
Dvere .................................................................................................................................................. 1.10 ➟ 1.15
Systém blokovania štartovania ............................................................................................................... 1.16 - 1.17
Opierky hlavy - Sedadlá ...................................................................................................................... 1.18 ➟ 1.23
Bezpeènostné pásy .............................................................................................................................. 1.24 ➟ 1.27
Bezpeènostné systémy dopåòajúce ....................................................................................................... 1.28 ➟ 1.34
pásy vpredu ..................................................................................................................................... 1.28 ➟ 1.31
pásy vzadu .................................................................................................................................................. 1.32
Postranné bezpeènostné systémy ..................................................................................................................... 1.33
Bezpeènosı detí .................................................................................................................................. 1.35 ➟ 1.46
Vypnutie airbagu pre spolujazdca vpredu .......................................................................................... 1.40 - 1.41
Volant ............................................................................................................................................................. 1.47
Riadiaci modul ..................................................................................................................................... 1.48 - 1.49
Prístrojová doska ................................................................................................................................. 1.50 ➟ 1.55
Matrica ............................................................................................................................................ 1.61 ➟ 1.56
Palubný poèítaè ............................................................................................................................... 1.65 ➟ 1.62
Syntetizátor reèi .................................................................................................................................... 1.66 - 1.67
Èas a vonkajšia teplota ................................................................................................................................... 1.68
Spätné zrkadlá ...................................................................................................................................... 1.69 - 1.70
Zvukové a svetelné výstraŞné znamenie .......................................................................................................... 1.71
Osvetlenie vozidla a vonkajšia signalizácia .......................................................................................... 1.72 ➟ 1.75
Nastavenie svetlometov ................................................................................................................................... 1.76
Stieraèe / Ostrekovaèe skiel ................................................................................................................. 1.77 ➟ 1.79
Palivová nádrŞ (èerpanie paliva) .......................................................................................................... 1.82 ➟ 1.80
1.01
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KARTY RENAULT: všeobecné informácie
1

2

A

UmoŞòuje:
- odomykanie alebo zamykanie dverí
(boèných dverí a batoŞinového priestoru) a zátky palivovej nádrŞe
(pozrite na nasledujúcich stranách);
- v závislosti od vozidla, automatické
zatváranie okien a strešného okna
(pozrite v kapitole 3, v èastiach
“Otváranie okien s automatickým
zatváraním” a “Strešné okno”);
- uvedenie niektorých zariadení do
èinnosti (napr.: autorádio, sedadlá s
elektrickým ovládaním, ...);
- naštartovanie motora (pozrite v kapitole 2, v èasti „Štartovanie motora“).

Karta RENAULT s dia¾kovým
ovládaním A
MoŞno ho rozpoznaı vïaka dvom
tlaèidlám 1 a 2.

1.02
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KARTY RENAULT: všeobecné informácie (pokraèovanie)

1

3
2

B

Karta RENAULT v reŞime s vo¾nými rukami B
MoŞno ju rozpoznaı vïaka trom
tlaèidlám 1, 2 a 3.

UmoŞòuje:
- automatické odomykanie alebo
zamykanie dverí (boèných dverí a
batoŞinového priestoru) a zátky palivovej nádrŞe, pod¾a Şelania;
- úmyselné odomykanie alebo zamykanie dverí a zátky palivovej nádrŞe
(pozrite na nasledujúcich stranách);
- v závislosti od vozidla, automatické
zatváranie okien a strešného okna
(pozrite v kapitole 3, v èastiach
“Otváranie okien s automatickým
zatváraním” a “Strešné okno”);
- uvedenie niektorých zariadení do
èinnosti (napr.: autorádio, sedadlá s
elektrickým ovládaním, ...);
- naštartovanie motora (pozrite v kapitole 2, v èasti „Štartovanie motora“);
- ovládaı funkciu “sprievodné vonkajšie osvetlenie” (pozrite v kapitole 1, v
èasti “Osvetlenie a vonkajšia signalizácia”).

1.03
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KARTY RENAULT: všeobecné informácie (pokraèovanie)
Dosah dia¾kového ovládania
Závisí od prostredia: s kartou
RENAULT manipulujte opatrne, aby
ste omylom nezamkli alebo neodomkli dvere!

4

A

Karty RENAULT A a B sú napájané
batériou, ktorú treba vymeniı, ak sa
kontrolka 4 nerozsvecuje (pozrite v
kapitole 5, v èasti “Karta RENAULT:
batéria”).

4

B

Osobitosı niektorých vozidiel: karta
RENAULT zaznamenáva parametre
nastavené pouŞívate¾om karty: niektoré nastavenia automatickej klimatizácie, rádia, elektrického sedadla (ak
je s pamäıou), polohy spätných zrkadiel, ... Preto vám odporúèame
pouŞívaı stále tú istú kartu
RENAULT, èo vám umoŞní uchovaı
si osobné nastavenia.

Zodpovednosı vodièa
Nikdy nenechávajte kartu
RENAULT vloŞenú do
èítaèa karty, keï opúšıate
vozidlo, v ktorom je dieıa (alebo
zviera). Mohlo by naštartovaı
motor alebo uviesı do chodu elektrické prístroje, napr. otváranie
okien a privrieı si èası tela (hrdlo,
rameno, ruku, ...), èím by si mohlo
spôsobiı váŞne poranenie.

1.04
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KARTY RENAULT: všeobecné informácie (pokraèovanie)

5
6

Integrovaný rezervný k¾úè 5
alebo samostatný 6 (v závislosti od
vozidla)
Jeho pouŞívanie je výnimoèné. Ak
nefunguje karta RENAULT, slúŞi na
odomykanie alebo zamykanie ¾avých
predných dverí:
- vozidlo sa nachádza v oblasti silného
elektromagnetického Şiarenia;
- pouŞívanie zariadení fungujúcich na
rovnakej frekvencii ako karta;
- slabá batéria v karte RENAULT,
vybitý akumulátor, ...

O pouŞívaní rezervného k¾úèa sa viac
dozviete v èasti „Zamykanie/odomykanie dverí“.
Odomknite vozidlo pomocou rezervného k¾úèa a vsuòte kartu
RENAULT do èítaèa, aby ste mohli
naštartovaı.

Výmena, potreba druhej karty
RENAULT
V prípade straty, alebo ak potrebujete
ešte jednu kartu RENAULT, obráıte
sa výluène na autorizovaný servis
RENAULT.
V prípade výmeny karty RENAULT
bude potrebné pristaviı vozidlo a
predloŞiı všetky karty RENAULT,
ktoré k nemu patria, v servise
RENAULT na oŞivenie systému.
Na jedno vozidlo moŞno pouŞívaı
štyri karty RENAULT.
Porucha karty RENAULT.
Kontrolujte stav batérie, jej Şivotnosı
je pribliŞne dva roky.
Pozrite v kapitole 5, v èasti „Karta
RENAULT: batérie“.

1.05
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KARTA RENAULT S DIA¼KOVÝM OVLÁDANÍM: pouŞívanie
Zamykanie dverí
1

2

Zamknite stlaèením tlaèidla 2.
Zamknutie je sprevádzané dvojitým
zablikaním výstraŞných svetiel:
- ak sú predné dvere otvorené alebo zle
zatvorené, dvere sa nezamknú a výstraŞné svetlá nezablikajú,
- ak sú niektoré dvere alebo batoŞinový priestor otvorené alebo zle
zatvorené, výstraŞné svetlá nezablikajú.

Odomykanie dverí
Odomknite stlaèením tlaèidla 1.
Odomknutie dverí sa indikuje jedným
bliknutím výstraŞných svetiel.
Osobitosı (pre niektoré krajiny):
- jedným stlaèením tlaèidla 1 je moŞné
odomknúı len dvere vodièa,
- ak stlaèíte tlaèidlo 1 dvakrát po sebe,
otvoria sa všetky dvere.

1.06
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KARTA RENAULT V REğIME S VO¼NÝMI RUKAMI: pouŞívanie
Ak ste vozidlo zamkli stlaèením tlaèidla 2 na karte RENAULT, reŞim s vo¾nými rukami uŞ nie je aktívny. Odomknúı môŞete len stlaèením tlaèidla 1
na karte RENAULT.

1

3
2

Zamykanie dverí
Zavrite dvere a vzdia¾te sa od vozidla
spolu s kartou RENAULT: dvere sa
automaticky zamknú.
Poznámka: vzdialenosı, pri ktorej sa
vozidlo zamkne, závisí od prostredia.

Zamknutie je sprevádzané dvojitým
zablikaním výstraŞných svetiel, trvalým rozsvietením boèných blikaèov
(pribliŞne na 10 sekúnd) a zvukovým
signálom.
Tento zvukový signál si môŞete zvoliı
spomedzi viacerých moŞností alebo
ho vypnúı, poraïte sa v servise
RENAULT.
Poznámka: Ak ste vozidlo odomkli
stlaèením tlaèidla odomykania na
karte RENAULT a ak ste sa nevrátili
do reŞimu s vo¾nými rukami, vozidlo
sa nezamkne automaticky. Je potrebné stlaèiı tlaèidlo zamykania 2 na
karte RENAULT.

ReŞim s vo¾nými rukami
Odomykanie dverí
PriblíŞte sa k vozidlu a majte kartu
RENAULT pri sebe.
Akonáhle vloŞíte ruku za rukoväı
niektorej otvárate¾nej èasti (dverí
alebo dverí batoŞinového priestoru),
zámky sa automaticky odomknú.
Odomknutie je sprevádzané jedným
zablikaním výstraŞných svetiel.
Nikdy nenechávajte kartu
RENAULT vo vozidle,
keï ho opúšıate.
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KARTA RENAULT V REğIME S VO¼NÝMI RUKAMI: pouŞívanie (pokraèovanie)
Návrat do reŞimu s vo¾nými
rukami
Návrat do tohto reŞimu je moŞný pri
kaŞdom zapnutí kontaktu vozidla.

1

3

UmoŞòuje zistiı polohu odstaveného
vozidla na parkovisku.
Stlaèením tlaèidla 3 sa rozsvietia
obrysové svetlá, boèné blikaèe a vnútorné osvetlenie vozidla poèas cca 30
sekúnd.

2

Opustenie
reŞimu

Funkcia “osvetlenie na dia¾ku”

automatického

Poznámka: opätovným stlaèením
tlaèidla 3 osvetlenie zhasne poèas
30 sekúnd.

Ak si to Şeláte, reŞim s vo¾nými
rukami môŞete vypnúı stlaèením tlaèidla 1 alebo 2: tým sa karta RENAULT
prepne na ruèné ovládanie a bude fungovaı tak, ako je opísané v predchádzajúcej èasti “Karta RENAULT s
dia¾kovým ovládaním: pouŞívanie”.

Nikdy nenechávajte kartu
RENAULT vo vozidle, keï
ho opúšıate.
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BEZPEÈNOSTNÉ ZAMYKANIE
Osobitosı reŞimu s vo¾nými
rukami

1
2
2

Bezpeènostné zamykanie dverí (pre
niektoré krajiny)
UmoŞòuje zamknúı všetky dvere a
zabrániı ich otvoreniu pomocou
k¾uèiek zvnútra (napríklad v prípade
rozbitia okna s následným pokusom o
otvorenie dverí zvnútra).

Pri aktivácii bezpeènostného zamykania sa opustí reŞim s vo¾nými rukami.
Aby ste mohli odomknúı dvere,
musíte stlaèiı tlaèidlo 1 (pozrite v èasti
karta RENAULT v reŞime s vo¾nými
rukami: pouŞívanie).
Návrat do tohto reŞimu je moŞný pri
kaŞdom zapnutí kontaktu vozidla.

Aktivácia bezpeènostného zamykania:
- buï dvakrát krátko stlaète tlaèidlo 2 ;
- alebo dlhšie tlaèidlo 2.
Pri zamknutí výstraŞné svetlá zablikajú štyrikrát.
Osobitosı: bezpeènostné zamknutie
nie je moŞné, keï sú rozsvietené výstraŞné alebo obrysové svetlá vozidla.
Nikdy nepouŞívajte bezpeènostné
zamykanie
dverí, ak je niekto vo vozidle!
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OTVÁRANIE A ZATVÁRANIE DVERÍ

2

1

Otváranie zvonku

Otváranie zvnútra

Po
odomknutí
dverí
kartou
RENAULT uchopte k¾uèku 1 a dvere
otvorte potiahnutím k sebe.

K¾uèkou 2.

Zvukový signál zapnutých svetiel
Pri otvorení dverí sa ozve zvukový
alarm signalizujúci, Şe svetlá zostali
rozsvietené, prièom motor je vypnutý
(hrozí vybitie akumulátora…).
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OTVÁRANIE A ZATVÁRANIE DVERÍ (pokraèovanie)

3

Bezpeènosı detí
Vozidlá vybavené spínaèom 3 so
zabudovanou kontrolkou
Funkcia otvárania zadných okien (v
závislosti od typu vozidla) a otvárania
zadných dverí sa zapína spínaèom 3.
Zablokovanie dverí sa potvrdí rozsvietením kontrolky zabudovanej v spínaèi.

Bezpeènosı
vzadu
Vodiè môŞe
otváranie okien
dverí stlaèením spínaèa
symbolu.

cestujúcich

4

zablokovaı
a zadných
3 na strane

Zodpovednosı vodièa
Nikdy
nenechávajte
kartu
RENAULT vloŞenú do èítaèa karty,
keï opúšıate vozidlo, v ktorom je
dieıa (alebo zviera). Mohlo by uviesı
do chodu elektrické ovládanie okien a
privrieı si èası tela (krk, rameno,
ruku...), èím by si mohlo spôsobiı
váŞne poranenie. Pri pricviknutí
okamŞite zmeòte smer pohybu okna
stlaèením príslušného spínaèa.

Ostatné prípady
Otvoreniu zadných dverí zvnútra
zabránite prepnutím páèky 4 na kaŞdých dverách a skontrolujte zvnútra, èi
sú dvere správne zatvorené.

V prípade poruchy vás
upozorní zvukový signál a
kontrolka sa nerozsvieti.
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ZAMYKANIE / ODOMYKANIE DVERÍ
Zamykanie/odomykanie
zvonka.

dverí

Pomocou karty RENAULT: pozrite v
kapitole 1, v èastiach “Karty
RENAULT”.
Niekedy karta RENAULT nemusí
fungovaı:
- vozidlo sa nachádza v oblasti silného
elektromagnetického Şiarenia;
- pouŞívanie prístrojov fungujúcich na
rovnakej frekvencii ako karta
(mobilné telefóny...);
- slabá batéria v karte RENAULT,
vybitý akumulátor, ...
Vtedy moŞno:
- pouŞiı rezervný k¾úè (v závislosti od
vozidla, samostatný alebo integrovaný) na ¾avé predné dvere;
- odomknúı všetky dvere manuálne;
- pouŞiı ovládanie zamykania/odomykania dverí zvnútra (pozrite v
kapitole 1, v èasti “ovládanie zamykania/odomykania zvnútra”).

A

1

PouŞívanie integrovaného rezervného k¾úèa 2
VloŞte koniec rezervného k¾úèa 2 na
úrovni zárezu 1.
Pohybujte smerom hore, aby ste odstránili kryt A.

2

Vsuòte k¾úè 2 do zámku a zamknite
alebo odomknite dvere.

Kartu RENAULT neodkladajte v
blízkosti elektronických prístrojov
(prenosný poèítaè…): riziko vybitia batérie.
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ZAMYKANIE / ODOMYKANIE DVERÍ (pokraèovanie)

4

3

PouŞívanie samostatného rezervného k¾úèa 3 (v závislosti od
vozidla)
K¾úè 3 zasuòte do zámku ¾avých dverí
a dvere zamknite alebo odomknite,

Manuálne zamykanie dverí
Pri otvorených dverách otoète skrutku
4 (pomocou plochého nástroja, napr.
skrutkovaèa) a dvere zatvorte.
Zostanú zamknuté voèi prístupu
zvonku.
Otvoriı ich moŞno len zvnútra vozidla.
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ZAMYKANIE / ODOMYKANIE DVERÍ (pokraèovanie)
Zamykanie
RENAULT

5

Ovládanie zamykania/odomykania dverí zvnútra.
Spínaèe 5 a 6 ovládajú súèasne dvere,
batoŞinový priestor a otvor palivovej
nádrŞe.
Ak sú niektoré z dverí (kabíny alebo
batoŞinového priestoru) otvorené
alebo zle zatvorené, dôjde k rýchlemu
zamknutiu a odomknutiu dverí.

dverí

bez

karty

Pri vypnutom zapa¾ovaní a otvorených predných dverách zatlaète spínaè 5 na viac ako päı sekúnd.
Zatvorením dverí sa všetky dvere
zamknú.
Odomknutie vozidla zvonku je moŞné
len kartou RENAULT.

Nikdy nenechávajte kartu
RENAULT vo vozidle,
keï ho opúšıate.

Ak sa rozhodnete jazdiı so
zamknutými
dverami,
uvedomte si, Şe sa tým
môŞe
sıaŞiı
prístup
záchranárov do kabíny vozidla v
prípade nehody.

6

Kontrolka stavu dverí
Pri zapnutom zapa¾ovaní kontrolka v
spínaèi 5 a 6 signalizuje stav uzamknutia dverí:
- rozsvietená kontrolka - dvere sú
uzamknuté;
- zhasnutá kontrolka - dvere sú odomknuté.
Ak zamykáte dvere zvonku, kontrolka
5 zostane rozsvietená pribliŞne jednu
minútu.
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AUTOMATICKÉ ZAMKNUTIE DVERÍ POÈAS JAZDY
Najprv sa rozhodnite, èi chcete túto
funkciu aktivovaı.
Aktivácia
Pri zapnutom zapa¾ovaní stlaète
tlaèidlo elektrického zamykania dverí
1 na strane zamykania (symbol
zámku) a podrŞte ho stlaèené cca
5 sekúnd, aŞ kým nezaznie zvukový
signál.
Zrušenie aktivácie
Pri zapnutom zapa¾ovaní stlaète
tlaèidlo elektrického zamykania dverí
1 na strane odomykania (oproti symbolu zámku) a podrŞte ho stlaèené cca
5 sekúnd, aŞ kým nezaznie zvukový
signál.

Ak sa rozhodnete jazdiı so
zamknutými
dverami,
uvedomte si, Şe sa tým
môŞe
sıaŞiı
prístup
záchranárov do kabíny vozidla v
prípade nehody.

1
2

Princíp èinnosti

Porucha èinnosti

Po rozjazde vozidla systém automaticky uzamkne dvere, akonáhle dosiahnete rýchlosı pribliŞne 10 km/h.
Dvere sa odomknú:
- po zastavení vozidla, otvorením niektorých predných dverí.
Poznámka: ak sa otvoria niektoré
dvere, automaticky sa uzamknú,
hneï ako vozidlo dosiahne rýchlosı
pribliŞne 10 km/h.
- stlaèením tlaèidla odomknutia dverí
1 alebo 2.

Ak zistíte poruchu fungovania (dvere
sa automaticky nezamknú, kontrolky
zabudované v spínaèoch 1 a 2 sa pri
zamknutí dverí nerozsvietia, ...) skontrolujte predovšetkým, èi sú všetky
dvere dobre zatvorené. Ak sú dobre
zatvorené a problém pretrváva,
obráıte sa na servis RENAULT.
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SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO BLOKOVANIA ŠTARTOVANIA
Zabraòuje spusteniu motora osobám, ktoré nevlastnia kartu
RENAULT od vozidla.
Nieko¾ko sekúnd po vypnutí motora
sa automaticky aktivuje ochrana
vozidla.

Kontrolky

1

Kontrolka ochrany vozidla
Nieko¾ko sekúnd po vypnutí zapa¾ovania bude kontrolka 1 nepretrŞite blikaı.
Kontrolka èinnosti systému
Po zopnutí kontaktu môŞete naštartovaı motor. Kontrolka 1 sa rozsvieti pribliŞne na tri sekundy, potom zhasne.

Princíp èinnosti

KaŞdý zásah alebo úprava
v systéme blokovania štartovania
(elektronické
skrinky, káblové zapojenie
atï.) môŞe byı nebezpeèný. Do
systému môŞe zasahovaı len kvalifikovaný
technik
firmy
RENAULT.

Po zapnutí zapa¾ovania (úplné zasunutie karty RENAULT do èítaèa) sa
na nieko¾ko sekúnd rozsvieti kontrolka 1 a potom zhasne.
Tým sa potvrdí, Şe vozidlo identifikovalo kód a motor moŞno naštartovaı.
Ak vozidlo nerozpozná kód, kontrolka
1 a snímaè zaène blikaı (rýchle blikanie), vozidlo sa nedá naštartovaı.
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SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO BLOKOVANIA ŠTARTOVANIA (pokraèovanie)

1

2

Kontrolka poruchy èinnosti
Ak po zopnutí zapa¾ovania kontrolka
1 naïalej bliká alebo zostane rozsvietená, znamená to poruchu systému.
V prípade perturbácie a/alebo nerozpoznania karty RENAULT hands free
vloŞte kartu do èítaèa karty 2.

V prípade poruchy karty RENAULT
(rýchle blikanie kontrolky 1 a èítaèa
karty), pouŞite pokia¾ moŞno druhú
kartu RENAULT (dodanú spolu s
vozidlom).
V kaŞdom prípade sa bezpodmieneène obráıte na servis RENAULT,
ktorý jediný je oprávnený na opravu
systému blokovania štartovania.
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OPIERKY HLAVY VPREDU

A

1

1

Nastavovanie výšky
Sadnite si na sedadlo, potiahnite
opierku hlavy k sebe a súèasne ju
vysúvajte.
DemontáŞ
Opierku hlavy èiastoène vytiahnite,
nadvihnite jazýèek 1 a úplne ju
vysuòte.

Nastavenie sklonu
Sklon opierky hlavy je moŞné nastaviı. Prednú èası A opierky hlavy
nakloòte dopredu alebo dozadu aŞ do
poŞadovanej polohy.
Spätná montáŞ
Nasaïte tyèe do vodiacich rúrok, ozubením smerom dopredu.
Opierku hlavy zatlaète, aŞ kým nezapadne.

Opierky hlavy sú jedným z
prvkov bezpeènosti, dbajte
preto, aby boli súèasıou
výbavy vášho vozidla a aby
boli správne nastavené: vzdialenosı
medzi hlavou a opierkou má byı èo
najmenšia, horná èası opierky hlavy
má byı èo najbliŞšie k temenu hlavy.
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OPIERKY HLAVY VZADU
1

1

Nastavovanie výšky
Potiahnite opierku k sebe a pomaly ju
zasúvajte z hora nadol.
Je normálne, Şe opierka neklesne
úplne dole. Súèasne stlaète jazýèek 1 a
opierku hlavy.
DemontáŞ
Stlaète jazýèek 1.
Spätná montáŞ
Nasaïte tyèky do vodiacich rúrok ozubením smerom dopredu a zatlaète
opierku hlavy aŞ do poŞadovanej
výšky.

Poloha opierok hlavy vzadu
mimo pouŞívania
Stlaète jazýèek 1 a opierku úplne
stlaète nadol.
Opierka hlavy zasunutá úplne dolu
je v polohe mimo pouŞívania: túto
polohu nepouŞívajte, keï na zadnom
sedadle sedí cestujúci.

Opierky hlavy sú jedným z
prvkov bezpeènosti, dbajte
preto, aby boli súèasıou
výbavy vášho vozidla a aby
boli správne nastavené: vzdialenosı
medzi hlavou a opierkou má byı èo
najmenšia, horná èası opierky hlavy
má byı èo najbliŞšie k temenu hlavy.
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PREDNÉ SEDADLÁ S RUÈNÝM OVLÁDANÍM
Vyhrievané sedadlá
1

2

3

4

5

6

Pri zapnutom zapa¾ovaní zatlaète spínaè 6 . Na prístrojovej doske sa rozsvieti kontrolka.
Systém je vybavený termostatom,
ktorý urèí, èi je vyhrievanie potrebné
alebo nie.

Z bezpeènostných dôvodov sedadlo nenastavujte
poèas jazdy.
Posunutie dopredu alebo dozadu
Nadvihnite páèku 1, èím odistíte
sedadlo. Sedadlo posuòte do
poŞadovanej polohy a páèku uvo¾nite.
Skontrolujte, èi je sedadlo dobre
zaistené.
Nastavenie sklonu operadla
Nadvihnite páèku 5 a sklopte operadlo
do poŞadovanej polohy.
Nastavenie sklonu sedadla vodièa:
Kolieskom 2.

Nastavenie výšky sedadla vodièa:
Pohybujte páèkou 3 dovtedy, kým
nedosiahnete potrebné nastavenie:
- smerom hore, ak chcete daı sedadlo
vyššie;
- smerom dolu, ak chcete daı sedadlo
niŞšie.
Nastavenie hornej èasti operadla:
Vypínaè 4 preklopte do poŞadovaného
smeru.

Operadlá sedadiel poriadne
zaistite.
Na podlahe nesmú byı
nijaké predmety (v priestore pred vodièom): v prípade prudkého zabrzdenia by sa totiŞ tieto
predmety mohli zošmyknúı pod
pedále a znemoŞniı ich pouŞitie.
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PREDNÉ SEDADLÁ S ELEKTRICKÝM OVLÁDANÍM
Spínaèe 1, 3 a 4 predstavujú príslušné
èasti sedadla: spínaè 1 slúŞi na nastavovanie sedáka, spínaèe 3 a 4 na nastavovanie operadla.
Niektoré vozidlá sú vybavené tlaèidlom 2, ktoré slúŞi na uloŞenie zvolenej
polohy pri jazde do pamäte. Polohu
sedadla pri riadení je moŞné uloŞiı do
pamäte pomocou karty RENAULT.

Zvýšenie
Nadvihnite zadnú èası spínaèa.
ZníŞenie
ZníŞte zadnú èası spínaèa.

2
1

3
4

Systém funguje:
- karta RENAULT v polohe “príslušenstvo” (prvá zaráŞka);
- vo vozidlách vybavených tlaèidlom 2
aj pri otvorení dverí vodièa, pri vypnutom zapa¾ovaní, pribliŞne poèas
40 minút.

Sklon
Nadvihnite alebo zatlaète prednú èası
spínaèa.

5

Nastavenie sedadla: spínaè 1
Posunutie dopredu
Zatlaète spínaè dopredu.
Posunutie dozadu
Zatlaète spínaè dozadu.

V záujme zachovania úèinnosti
bezpeènostných
pásov vám odporúèame,
aby ste príliš nesklápali
operadlá sedadiel dozadu.
Operadlá sedadiel poriadne zaistite.
Na podlahe nesmú byı nijaké predmety (v priestore pred vodièom): v
prípade prudkého zabrzdenia by sa
totiŞ tieto predmety mohli zošmyknúı pod pedále a znemoŞniı
ich pouŞitie.

Z bezpeènostných dôvodov sedadlo nenastavujte
poèas jazdy.
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PREDNÉ SEDADLÁ S ELEKTRICKÝM NASTAVOVANÍM (pokraèovanie)
Nastavenie sklonu operadla:
Potlaète spínaè 4 smerom dopredu
alebo dozadu.

Vyhrievanie sedadiel
2
1

3
4

5

Nastavenia operadla
Nastavenie sklonu hornej èasti operadla:
Potlaète spínaè 3 smerom dopredu
alebo dozadu.

Pri zapnutom zapa¾ovaní zatlaète spínaè 5. Na prístrojovej doske sa rozsvieti kontrolka.
Systém je vybavený termostatom,
ktorý urèí, èi je vyhrievanie potrebné
alebo nie.

V záujme bezpeènosti tieto
nastavenia
nevykonávajte
poèas jazdy.

V záujme zachovania úèinnosti bezpeènostných pásov
vám odporúèame, aby ste
príliš nesklápali operadlá
sedadiel dozadu.
Operadlá sedadiel poriadne zaistite.
Na podlahe nesmú byı nijaké predmety (v priestore pred vodièom): v prípade prudkého zabrzdenia by sa totiŞ
tieto predmety mohli zošmyknúı pod
pedále a znemoŞniı ich pouŞitie.
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ULOğENIE POLOHY SEDADLA VODIÈA DO PAMÄTE
Polohu sedadla pri riadení je moŞné
uloŞiı do pamäte pomocou karty
RENAULT.
Poloha pri riadení je súbor všetkých
nastavení sedadla vodièa a nastavení
vonkajších spätných zrkadiel.
Ak je poloha pri riadení uloŞená v
pamäti, odomknutím dverí pomocou
karty RENAULT a otvorením dverí
sa automaticky vyvolajú nastavenia
sedadla a vonkajších spätných
zrkadiel súvisiace s pouŞitou kartou
RENAULT.
Systém funguje:
- karta RENAULT v polohe “príslušenstvo” (prvá zaráŞka);
- pri otvorení dverí vodièa, pri vypnutom zapa¾ovaní, pribliŞne poèas
40 minút.

Vyvolanie polohy z pamäte
Pri odstavenom vozidle krátko stlaète
tlaèidlo 2.
Poznámka: vyvolávanie polohy uloŞenej v pamäti moŞno prerušiı stlaèením
niektorého z tlaèidiel nastavovania.

2
3
1

4

Poèas jazdy moŞno nastaviı polohu
pri riadení, ale nemoŞno vyvolaı
polohu uloŞenú v pamäti.

Postup pri ukladaní polohy
sedadla vodièa do pamäte
Úplne zasunutá karta RENAULT v
èítaèi kariet, sedadlo nastavte pomocou spínaèov 1, 3 a 4 (pozrite v kapitole 1, v èasti “sedadlá s elektrickým
ovládaním”).
Stlaète tlaèidlo 2, aŞ kým nezaznie
zvukový signál: poloha pri riadení je
uloŞená v pamäti.
Tento postup zopakujte s kaŞdou kartou RENAULT.
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BEZPEÈNOSTNÉ PÁSY
V záujme vlastnej bezpeènosti si zapínajte bezpeènostné pásy pri kaŞdej
jazde. Okrem toho dodrŞiavajte platné
predpisy krajiny, v ktorej sa práve
nachádzate.
Skôr ako naštartujete motor:
- najskôr si nastavte správnu polohu
pri riadení.
- potom si upravte bezpeènostný pás
v záujme èo najväèšej bezpeènosti.

Nastavenie správnej polohy pri
riadení
• Poriadne sa usaïte v sedadle (najskôr si vyzleète kabát, vetrovku, ...).
Je to ve¾mi dôleŞité pre správnu
polohu chrbta.
• Sedadlo posuòte dopredu alebo
dozadu
pod¾a
vzdialenosti
pedálov.
Sedadlo musíte maı èo najïalej, ale
tak, aby ste mohli úplne zošliapnuı
pedál spojky. Operadlo musí byı
nastavené tak, aby ste mali ramená
mierne ohnuté.
• Nastavte polohu opierky hlavy.
Pre maximálnu bezpeènosı musí
byı horná èası opierky hlavy v
rovnakej výške ako vrchol hlavy.

Zle nastavené bezpeènostné pásy môŞu pri nehode
spôsobiı poranenia.
Tehotné Şeny sú taktieŞ
povinné pouŞívaı bezpeènostný
pás. V tomto prípade dbajte, aby
panvový pás netlaèil príliš na
spodnú èası brucha, ani aby v tejto
èasti nebola príliš ve¾ká vô¾a.

• Nastavte výšku sedáka.
Týmto nastavením dosiahnete
optimálny výh¾ad pri riadení.
• Nastavte polohu hornej èasti operadla

1

Nastavenie bezpeènostných
pásov
Dobre sa oprite o operadlo.
Panvový pás 1 musí naplocho obopínaı stehná a panvu.
Pás má èo najtesnejšie priliehaı na
telo. Nenoste napríklad príliš hrubý
odev, nevkladajte nijaké predmety
medzi pás a telo atï.

• Nastavte polohu volantu
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BEZPEÈNOSTNÉ PÁSY (pokraèovanie)
Zapínanie (pokraèovanie)
• Ak sa bezpeènostný pás úplne
zablokuje:
- pomaly, ale silno ho potiahnite a
vytiahnite asi 3 cm;
- potom ho popusıte, aby sa sám
navinul;
- znovu ho odvíjajte;
- ak problém pretrváva, obráıte sa
na servis RENAULT.
2
4

3
4

Zapínanie
Pomaly, bez trhavých pohybov odvíjajte pás a dobre zasuòte jazýèek 2 do
zámky 4 (skontrolujte pripnutie potiahnutím jazýèka 2). Ak sa pás zablokuje pred zapnutím, povo¾te ho, aby sa
znova navinul a pomaly, bez trhania
ho opäı odvíjajte.

• Ak sa pás zablokuje poèas zapínania
a/alebo po zasunutí jazýèka 2 do
zámky 4, aj napriek tomu bude
funkèný, avšak menej pohodlný. Èo
najskôr sa obráıte na servis
RENAULT.

• Ak po odstavení vozidla necháte pás
zapnutý (karta RENAULT je vytiahnutá), pribliŞne po 40 minútach sa
zablokuje.
Odopnite ho, napríklad stlaèením
tlaèidla na zámke, otvorením dverí
alebo vloŞením karty RENAULT do
èítacieho zariadenia atï.

Odomykanie
Stlaète tlaèidlo 3 zámky 4, pás sa sám
navinie do navíjacieho zariadenia.
Pritom z¾ahka pridrŞiavajte jazýèek.
Kontrolka
nezapnutého
bezpeènostného pásu vodièa
a, v závislosti od vozidla,
spolujazdca vpredu
Svieti permanentne. Ak vozidlo dosiahne rýchlosı cca 20 km/h, kontrolka
zaène blikaı a 120 sekúnd sa bude
ozývaı zvukový signál. Potom zaène
znovu neprerušovane svietiı.
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BEZPEÈNOSTNÉ PÁSY VZADU
Zapínanie (pokraèovanie)
Ak sa pás úplne zablokuje:
- pomaly, ale silno ho potiahnite a
vytiahnite asi 3 cm;
- potom ho popusıte, aby sa sám navinul;
- znovu ho odvíjajte;
- ak problém pretrváva, obráıte sa na
servis RENAULT.

1
3

2

2

1
2

Bezpeènostné pásy na zadných
boèných sedadlách
Zapínanie
Pomaly, bez trhavých pohybov
odvíjajte pás a dobre zasuòte jazýèek
1 do zámky 2 (skontrolujte pripnutie
potiahnutím jazýèka 1). Ak sa pás
zablokuje pred zapnutím, povo¾te ho,
aby sa znova navinul a pomaly, bez
trhania ho opäı odvíjajte.

Odomykanie
Stlaète tlaèidlo 3 zámky 2, pás sa sám
navinie do navíjacieho zariadenia.
Pritom z¾ahka pridrŞiavajte jazýèek.

Odkladanie jazýèka stredného
bezpeènostného pásu vzadu
Na odkladanie pásu je urèené miesto
za puzdrom 2.
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BEZPEÈNOSTNÉ PÁSY
Nasledujúce informácie sa týkajú predných a zadných bezpeènostných pásov vozidla.

• Je neprípustné uskutoèòovaı akéko¾vek úpravy na pôvodnom systéme bezpeènostných pásov, na ich kotevných miestach, ako aj na sedadlách.
S osobitnými poŞiadavkami (napr. montáŞ detskej sedaèky a pod.) sa obráıte na servis RENAULT.
• NepouŞívajte nijaké predmety, ktoré by mohli zväèšiı vô¾u bezpeènostných pásov (štipce na bielizeò, svorky a pod.): príliš
vo¾ný bezpeènostný pás môŞe v prípade nehody spôsobiı zranenie.
• Prieèny ramenný pás si nikdy neprevliekajte popod paŞu ani poza chrbát.
• Nikdy nepouŞívajte jeden pás na pripútanie viacerých osôb a nikdy nedrŞte bábätko alebo dieıa v lone tak, aby bolo pripútané
pásom spoloène s vami.
• Pás nesmie byı prekrútený.
• Po nehode si dajte pásy skontrolovaı a ak je to potrebné, vymeòte ich. Pásy vymeòte aj pri ich poškodení.
• Pri spätnom sklopení zadného sedadla dbajte na to, aby boli bezpeènostné pásy v správnej polohe a dali sa správne pouŞívaı.
• Bezpeènostné pásy si pri jazde nastavte a dotiahnite zakaŞdým, keï je to potrebné.
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BEZPEÈNOSTNÉ SYSTÉMY DOPÅÒAJÚCE PÁSY VPREDU
Pozostávajú z:
- predpínaèov sluèky,
- predpínaèa brušného pásu na sedadle vodièa,
- obmedzovaèov napnutia,
- èelných airbagov pre vodièa a spolucestujúceho.
Tieto systémy fungujú spoloène alebo
samostatne v prípade èelných nárazov.
V závislosti od sily nárazu systém
môŞe uviesı do èinnosti:
- zablokovanie bezpeènostného pásu;
- predpínaè sluèky (spustí sa, aby
zabezpeèil správnu vô¾u bezpeènostného pásu);
- predpínaè brušného pásu (na sedadle
vodièa), èelný airbag s malým objemom a obmedzovaè napnutia;
- èelný airbag s ve¾kým objemom

- Po nehode dajte preveriı
systémy pripútania.
- Akýko¾vek zásah do celého systému (predpínaèe, airbagy, elektronické skrinky, káblové zapojenia),
alebo ich pouŞitie v inom vozidle,
aj rovnakého typu, sú prísne zakázané.

2

1

Predpínaèe
Pri zapnutom zapa¾ovaní, v prípade
èelného nárazu v závislosti od jeho sily
systém môŞe uviesı do èinnosti:
- piest 1, ktorý okamŞite pritiahne bezpeènostný pás;
- piest 2 na sedadle vodièa.
Predpínaèe slúŞia na pritiahnutie bezpeènostného pásu tesnejšie k telu, a
tým zvyšujú jeho úèinnosı.

- Aby nedošlo k náhodnému uvedeniu do èinnosti a prípadným následným zraneniam, do systému
predpínaèov a airbagov môŞu zasahovaı výluène kvalifikovaní pracovníci servisov RENAULT.
- Kontrolu elektrických parametrov
rozbušky môŞu vykonávaı len osobitne zaškolení pracovníci pri
pouŞití špeciálneho vybavenia.
- Pri likvidácii vozidla poŞiadajte servis RENAULT o odstránenie plynového generátora predpínaèov a
airbagov.
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BEZPEÈNOSTNÉ SYSTÉMY DOPÅÒAJÚCE PÁSY VPREDU (pokraèovanie)
Obmedzovaè napnutia

Airbag pre vodièa a spolujazdca

Ak sila nárazu prekroèí urèitú intenzitu, tento mechanizmus obmedzí tlak
bezpeènostného pásu na telo na znesite¾nú mieru.

MôŞu ním byı vybavené miesta vodièa
a spolucestujúceho.
Na prítomnosı bezpeènostných systémov (airbagy, predpínaèe, ...) vo
vozidle upozoròuje nápis “Airbag” na
volante a palubnej doske (zóna airbagu A) a štítok nalepený v dolnej
èasti èelného skla.
KaŞdý systém airbagu pozostáva:
- z airbagu s generátorom plynu
namontovanom na strane vodièa vo
volante a na strane spolucestujúceho
v palubnej doske;
- zo spoloènej elektronickej skrinky
obsahujúcej detektor nárazu a kontrolu systému ovládajúceho elektrickú rozbušku plynového generátora;
- z kontrolky
na prístrojovej
doske.

A

Systém airbagu vyuŞíva pyrotechnický princíp, preto pri jeho nafúknutí dochádza k uvo¾neniu tepla,
tvorbe dymu (èo neznamená zaèiatok
poŞiaru) a k detonácii. Vzh¾adom na
okamŞité nafúknutie airbagu môŞe
dôjsı k menším povrchovým zraneniam na koŞi alebo iné nepríjemnosti.
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BEZPEÈNOSTNÉ SYSTÉMY DOPÅÒAJÚCE PÁSY VPREDU (pokraèovanie)

1

Opis èinnosti

Osobitosı èelného airbagu

Poruchy èinnosti

Tento systém je funkèný len pri zapnutom zapa¾ovaní.
Pri prudkom èelnom náraze sa airbag(y) rýchlo nafúkne(nu) a zmierni(a) tak náraz hlavy vodièa na volant
a spolucestujúceho na palubnú dosku;
ihneï po náraze sp¾asne(nú), aby
nebránil(i) pri opúšıaní vozidla.

V závislosti od sily nárazu má dva
objemy nafúknutia:
- airbag s malým objemom je prvý stupeò nafúknutia;
- airbag s ve¾kým objemom, keï sa švy
airbagu rozpárajú a uvo¾nia väèší
objem vaku (v prípade najsilnejších
nárazov).

Kontrolka 1 na prístrojovej doske sa
rozsvieti po zapnutí zapa¾ovania a po
nieko¾kých sekundách zhasne.
Ak sa nerozsvieti po zapnutí zapa¾ovania alebo ak zaène blikaı, znamená to
poruchu systému (predpínaèe, airbag).
Èo
najskôr
navštívte
servis
RENAULT. Akýko¾vek odklad môŞe
maı za následok stratu úèinnosti vašej
ochrany.
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BEZPEÈNOSTNÉ SYSTÉMY DOPÅÒAJÚCE PÁSY VPREDU (pokraèovanie)
Všetky nasledujúce upozornenia slúŞia na to, aby sa mohol airbag vo¾ne nafúknuı a aby nedošlo k váŞnym poraneniam v
dôsledku nárazu pri jeho nafúknutí.

Upozornenia týkajúce sa airbagu pre vodièa
- Na volante ani na jeho stredovom paneli nerobte nijaké úpravy.
- Zakrývaı strednú èası volantu je zakázané.
- Na stredový panel volantu nepripevòujte nijaké predmety (spinky, logo, hodinky, drŞiak telefónu atï.).
- Demontovaı volant je zakázané (s výnimkou kvalifikovaných pracovníkov servisov RENAULT).
- Pri riadení nebuïte príliš blízko volantu: zaujmite polohu tak, aby ste mali ramená mierne zohnuté (pozrite v èasti „Nastavenie polohy pri riadení” v kapitole 1). Tak bude zabezpeèený dostatoèný priestor na nafúknutie a správnu úèinnosı airbagu.
Upozornenia týkajúce sa airbagu pre spolucestujúceho:
- Na palubnú dosku v mieste airbagu neprilepujte ani nepripevòujte nijaké predmety (spinky, logo, hodinky, stojan na telefón
atï.).
- Medzi palubnú dosku a cestujúceho niè nedávajte (zviera, dáŞdnik, palicu, balíky atï.).
- Nevykladajte si nohy na prístrojovú dosku, pri nehode by to mohlo spôsobiı váŞne zranenia. Všetky èasti tela majte ïalej od
prístrojovej dosky (kolená, ruky, hlavu, …).
- Hneï po demontáŞi detskej sedaèky znovu zapnite airbag, aby ste zabezpeèili ochranu spolujazdca pri náraze.
INŠTALOVAĞ DETSKÚ SEDAÈKU NA PREDNÉ SEDADLO SPOLUJAZDCA CHRBTOM V SMERE JAZDY,
POKIA¼ NIE SÚ VYRADENÉ Z ÈINNOSTI BEZPEÈNOSTNÉ SYSTÉMY
DOPÅÒAJÚCE PÁSY VPREDU JE ZAKÁZANÉ.
Pozrite v èasti “Vypnutie airbagu cestujúceho vpredu” v kapitole 1.)
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BEZPEÈNOSTNÉ SYSTÉMY DOPÅÒAJÚCE PÁSY VZADU
Pozostávajú z:
■ predpínaèov bezpeènostných pásov zabudovaných v navíjacích
zariadeniach (pásy na boèných
sedadlách).
■ obmedzovaèa sily napnutia,

• Po nehode dajte preveriı
systémy pripútania.
• Akýko¾vek zásah do celého
systému (predpínaèe, airbagy, elektronické skrinky, káblové
zapojenia), alebo ich pouŞitie v
inom vozidle, aj rovnakého typu, sú
prísne zakázané.

Tieto systémy fungujú súèasne alebo
jednotlivo pri èelných nárazoch.
V závislosti od sily nárazu sú moŞné
dva prípady:
- ochranu zabezpeèuje len bezpeènostný pás;
- uvedie sa do èinnosti predpínaè, aby
zabezpeèil správnu polohu a vô¾u
pásu.

• Aby nedošlo k náhodnému uvedeniu do èinnosti a prípadným následným zraneniam, do systému
predpínaèov a airbagov môŞu
zasahovaı výluène kvalifikovaní
pracovníci servisov RENAULT.

Predpínaèe bezpeènostných pásov
vzadu (pásy na boèných sedadlách)
Pri zopnutom kontakte, pri silnom
èelnom náraze piest okamŞite stiahne
pracku pásu, èím ho pritlaèí k telu a
zvýši jeho úèinok.
Na prítomnosı bezpeènostných zariadení (airbagy, predpínaèe, ...) vo
vozidle upozoròuje oznaèenie na èelnom skle.

• Pri likvidácii vozidla poŞiadajte servis RENAULT o odstránenie plynového generátora predpínaèov a
airbagov.

Obmedzovaè napnutia
Ak sila nárazu prekroèí urèitú intenzitu, tento mechanizmus obmedzí tlak
bezpeènostného pásu na telo na znesite¾nú mieru.

• Kontrolu elektrických parametrov
rozbušky môŞu vykonávaı len osobitne zaškolení pracovníci pri
pouŞití špeciálneho vybavenia.
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POSTRANNÉ BEZPEÈNOSTNÉ SYSTÉMY
Roletové airbagy B

B
A

Ide o airbag, ktorým je vybavená kaŞdá
strana vozidla v hornej èasti a ktorý sa
nafúkne pozdåŞ predných a zadných
boèných okien, aby chránil cestujúcich v prípade silného boèného
nárazu.

B
A

- Medzi dvere, operadlo a èalúnenie
interiéru neklaïte nijaké príslušenstvo, predmety èi zvieratá.
Nezakrývajte operadlo sedadla
predmetmi ako je obleèenie alebo
príslušenstvo. Mohlo by to obmedziı èinnosı airbagu a spôsobiı
poranenia pri jeho nafúknutí.

Boèné airbagy A
Ide o airbag, ktorý tvorí príslušenstvo
predných sedadiel a v niektorých
vozidlách aj zadných sedadiel, ktorý
sa nafúkne po bokoch sedadiel (na
strane dverí), aby chránil cestujúcich v
prípade silného boèného nárazu.

Medzery pri sedadlách (na
strane dvier) sú miestom
aktivácie airbagu: vkladaı
sem predmety je zakázané.

Upozornenia týkajúce sa
boèného airbagu
- PouŞívanie poıahov: na
sedadlách vybavených airbagom moŞno pouŞívaı len poıahy
špeciálne urèené pre vaše vozidlo.
Informujte
sa
v
servisoch
RENAULT o vhodnom type
poıahu. PouŞívanie iných poıahov
(prípadne poıahov urèených pre
iný typ vozidla) môŞe narušiı funkciu airbagov a ohroziı vašu bezpeènosı.

- DemontáŞ a akýko¾vek iný zásah
do sedadiel a èalúnenia je prísne
zakázaný s výnimkou kvalifikovaných
pracovníkov
firmy
RENAULT.
Na prítomnosı bezpeènostných
zariadení (airbagy, predpínaèe, ...)
vo vozidle upozoròuje oznaèenie
na èelnom skle.
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PRÍDAVNÉ BEZPEÈNOSTNÉ SYSTÉMY
Všetky nasledujúce upozornenia slúŞia na to, aby sa mohol airbag vo¾ne nafúknuı a aby nedošlo k váŞnym poraneniam v
dôsledku nárazu pri jeho nafúknutí.

Airbag má za úlohu dopåòaı funkciu bezpeènostného pásu. Airbag a bezpeènostný pás predstavujú neoddelite¾né
prvky toho istého ochranného systému. Preto je nevyhnutné pouŞívaı bezpeènostný pás sústavne. NepouŞívanie bezpeènostného pásu vystavuje cestujúcich nebezpeèenstvu váŞnejších poranení v prípade nehody a môŞe dokonca zhoršiı povrchové poranenia pokoŞky v súvislosti so samotným nafúknutím airbagu.
Pri prevrátení vozidla a pri náraze zozadu, hoci aj silnom, nemusí vŞdy dôjsı k spusteniu napínaèov alebo airbagov. Nárazy pod
vozidlom ako napr. vysoké obrubníky, jamy na vozovkách, kamene, … môŞu vyvolaı spustenie týchto systémov
• Akéko¾vek zásahy do systému airbagu (airbagy, predpínaèe, elektronické skrinky, káble, ...) sú prísne zakázané (okrem kvalifikovaných pracovníkov servisov RENAULT);
• Aby nedošlo k narušeniu funkènosti alebo k náhodnému uvedeniu do èinnosti, do systému airbagov môŞu zasahovaı výluène
kvalifikovaní pracovníci servisov RENAULT.
• Z bezpeènostných dôvodov si nechajte skontrolovaı systém airbagov v prípade poškodenia vozidla po nehode, krádeŞi, alebo
pokuse o krádeŞ.
• Ak poŞièiate alebo predáte vozidlo, informujte o týchto podmienkach nového majite¾a a odovzdajte mu tento návod na
pouŞívanie a údrŞbu;
• Pri likvidácii vozidla poŞiadajte servis RENAULT o odstránenie plynového generátora (generátorov).
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BEZPEÈNOSĞ DETÍ
PouŞívanie prostriedkov na pripútanie
bábätiek a detí je upravené zákonom.
V Európe deti do 10 rokov(1) musia byı
povinne pripútané na homologovanej
sedaèke primeranej hmotnosti a výške
dieıaıa.
Za správne pouŞívanie týchto zariadení zodpovedá vodiè.
Prostriedky homologované po januári
1992 poskytujú vyššiu bezpeènosı ako
tie, ktoré boli homologované pred
týmto dátumom.
Preto vám radíme zvoliı si zariadenie
homologované v súlade s európskym
predpisom ECE 44.
Tieto zariadenia sú povinne oznaèené
oranŞovou nálepkou s písmenom E a
èíslom (oznaèujúcim krajinu, v ktorej
bolo zariadenie homologované) a rok
homologácie.
Pozrite v broŞúre „Výbava pre bezpeènosı detí“, ktorá je k dispozícii v sieti
predajcov RENAULT, kde si vyberiete
vhodnú detskú sedaèku pre vaše dieıa
a odporúèanú pre vaše vozidlo.

Pripomíname, Şe náraz pri rýchlosti 50
km/h má rovnaký úèinok ako pád z
výšky 10 m. Inými slovami, nechaı
dieıa nepripútané, to je ako nechaı
ho, aby sa hralo na štvrtom poschodí
na balkóne bez zábradlia!

V nijakom prípade sa
bábätká a deti nesmú prepravovaı na kolenách cestujúcich vo vozidle.
V prípade èelného nárazu v rýchlosti
50 km/h bude dieıa s hmotnosıou
30 kg vymrštené silou jednej tony: aj
keï budete pripútaní, nedokáŞete ho
udrŞaı.
TaktieŞ je mimoriadne nebezpeèné
pripútaı dieıa posadené na vašich
kolenách bezpeènostným pásom.
Nikdy nepouŞívajte jeden bezpeènostný pás na pripútanie viacerých
osôb súèasne.

Niektoré miesta nie sú vhodné na
umiestnenie detskej sedaèky
Pozrite tabu¾ky na nasledujúcich
stranách, kde sa dozviete viac o
schválených miestach na inštaláciu a
typoch detských sedaèiek, ktoré
moŞno inštalovaı na jednotlivé
miesta. Pozrite si tabu¾ky na nasledujúcich stranách.
Skôr ako inštalujete detskú sedaèku
na predné sedadlo (ak je inštalácia
sedaèky povolená)
Ak bude na sedadle spolujazdca inštalovaná sedaèka, vykonajte nasledujúce nastavenia:
- sedadlo spolujazdca posuòte úplne
dozadu;
- operadlo dajte do zvislej polohy;
- sedák nadvihnite èo najvyššie;
- opierku hlavy vytiahnite na maximum;
- ovládaè výšky bezpeènostného pásu
dajte do dolnej polohy.

(1) DodrŞiavajte predpisy platné v krajine,
v ktorej sa nachádzate. MôŞu sa odlišovaı od tu uvedených informácií.
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BEZPEÈNOSĞ DETÍ (pokraèovanie)
Miesta na sedenie pre spolujazdca
Miesto
Postranné
Stredné
spolujazdca
miesta vzadu miesto vzadu
vpredu (1) (3) (4)

Hmotnosı
dieıaıa

Ve¾kosı
sedadla

Prieèny košík
Homologované pre kategóriu 0

< 10 kg

F-G

X

U - IL
(5) (6)

X

Škrupina chrbtom v smere jazdy
Homologované pre kategóriu 0 alebo 0+

< 13 kg

E

U

U - IL
(6)

X

Sedaèka chrbtom v smere jazdy
Homologované pre kategóriu 0+

< 13 kg

D

U

U - IL
(6)

X

Sedaèka chrbtom v smere jazdy
Homologované pre kategóriu 1

9 kg
aŞ 18 kg

C

U

U - IL
(6)

X

Sedaèka èelom v smere jazdy
Homologované pre kategóriu 1

9 kg
aŞ 18 kg

B, B1

X

U - IUF - IL
(7) (8)

X

Sedaèka èelom v smere jazdy
Homologované pre kategóriu 1

9 kg
aŞ 18 kg

A

X

U - IUF - IL
(7) (8)

X

Zvýšený sedák
Homologované pre kategóriu 2

15 kg
aŞ 25 kg

–

X

U
(7) (8)

X

Zvýšený sedák
Homologované pre kategóriu 3 (9)

22 kg
aŞ 36 kg

–

X

U
(7) (8)

X

Typ detskej sedaèky

(1) NEBEZPEÈENSTVO SMRTI ALEBO VÁğNYCH PORANENÍ: PREDTÝM, AKO NA TOTO MIESTO
NAINŠTALUJETE DETSKÚ SEDAÈKU CHRBTOM V SMERE JAZDY, SKONTROLUJTE, ÈI JE AIRBAG
PRE SPOLUJAZDCA VPREDU VYPNUTÝ.
(Pozrite v kapitole 1, v èasti “Vypnutie airbagu pre spolujazdca vpredu”).
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BEZPEÈNOSĞ DETÍ (pokraèovanie)
X = Miesto nevhodné na umiestnenie detskej sedaèky.
U = Miesto vhodné na upevòovanie sedaèky bezpeènostným pásom homologovanej ako “univerzálna”; overte si, èi sa inštaluje.
IUF = Miesto vhodné na upevòovanie sedaèky èelom v smere jazdy pásmi ISOFIX homologovanej ako “univerzálna”; overte si, èi
sa inštaluje.
IL = Miesto vhodné na upevòovanie sedaèky pásmi ISOFIX homologovanej ako “polouniverzálna”alebo “špeciálna”pre vozidlo
RENAULT; overte si, èi sa inštaluje.

Pozrite v broŞúre “Výbava pre bezpeènosı detí”, ktorá je k dispozícii v sieti predajcov RENAULT, kde si vyberiete vhodnú
detskú sedaèku pre vaše dieıa a odporúèanú pre vaše vozidlo.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Ve¾kosı detskej sedaèky s upevnením ISOFIX je oznaèená logom
A písmenom (A, B, B1, C, D, E, F, G)
Na toto miesto moŞno inštalovaı jedine sedaèku chrbtom v smere jazdy.
Odporúèame, aby sedadlo bolo posunuté èo najviac dozadu so sklonom operadla asi 25 °.
Košík sa inštaluje prieène a zaberá 2 miesta - Hlavièku dieıaıa dajte na opaènú stranu ako sú dvere.
Predné sedadlo posuòte èo najviac dopredu, aby ste nainštalovali detskú sedaèku, potom posuòte sedadlo èo najbliŞšie k
sedaèke, ale bez toho, aby sa jej dotýkalo. Nastavte výšku opierky hlavy, alebo ak je to potrebné, vyberte ju.
(7) Operadlo detskej sedaèky umiestnite k operadlu sedadla tak, aby sa ho dotýkala. Nastavte výšku opierky hlavy, alebo ju úplne
vysuòte.
(8) V záujme bezpeènosti dieıaıa neposúvajte predné sedadlo dozadu viac ako do polovice rozsahu ko¾ajníc a neskláòajte jeho
operadlo viac ako o 25 °
(9) Dieıa od 10 okov alebo s hmotnosıou nad 36 kg alebo s výškou nad 1,36 je moŞné pripútaı ako dospelú osobu priamo bezpeènostným pásom na sedadle.
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BEZPEÈNOSĞ DETÍ (pokraèovanie)
Správny výber
Bezpeènosı vašich detí závisí aj od
vás.
Vaše vozidlo je vybavené systémom
Isofix homologovaný pod¾a predpisu
ECE 14, ECE 16.
Aby ste zabezpeèili maximálnu
ochranu vášho dieıaıa, odporúèame
vám pouŞívaı detské sedaèky Isofix
ponúkané v servisoch RENAULT.
Pozrite v kapitole 1, v èasti “Systém
uchytenia detskej sedaèky - Isofix”.
V ponuke sú systémy pripútania
vhodné pre kaŞdú kategóriu. Tieto systémy boli vyvinuté v spolupráci s
výrobcami a testované vo vozidlách
RENAULT.
Poraïte sa v servise RENAULT a
poŞiadajte o pomoc pri montáŞi.

1

2

Kategória 0 a 0+ (0 aŞ 13 kg)

Kategória 1 (9 aŞ 18 kg)

Do dvoch rokov veku je krk dieıaıa
ve¾mi zranite¾ný. Umiestnite svoje
dieıa prednostne do škrupinkovej
sedaèky s uzavretým tvarom a chrbtom v smere jazdy. Táto poloha zvyšuje jeho bezpeènosı.

Od 2 do 4 rokov, panva dieıaıa nie je
dostatoène sformovaná a pouŞitie bezpeènostného pásu vozidla neumoŞòuje vŞdy dobré pripútanie; dieıa
je vystavené nebezpeèenstvu poranenia brušnej oblasti v prípade èelného
nárazu. PouŞívajte sedaèku, ktorá
zachytáva dieıa aspoò jedným popruhom.
Opierku hlavy vysuòte hore, aby ste
mohli operadlo detskej sedaèky dobre
oprieı o operadlo sedadla.

V záujme zabezpeèenia funkènosti vášho vozidla a predchádzania ohrozenia vašej bezpeènosti vám radíme pouŞívaı príslušenstvo odporúèané
a garantované firmou RENAULT, ktoré je prispôsobené vášmu vozidlu.
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BEZPEÈNOSĞ DETÍ (pokraèovanie)
Zvýšená sedaèka s výškovo nastavite¾ným operadlom, ktoré umoŞòuje
vedenie pásu èo najbliŞšie ku krku bez
toho, aby sa ho dotýkal.
Opierku hlavy vysuòte hore, aby ste
mohli operadlo detskej sedaèky dobre
oprieı o operadlo sedadla.
V prípade pouŞitia zvýšenej sedaèky
bez operadla opierku hlavy vozidla
treba nastaviı pod¾a výšky dieıaıa.
Horný okraj opierky musí byı v rovnakej výške ako temeno hlavy dieıaıa a
nikdy nesmie byı niŞšie ako je úroveò
jeho oèí.

3

Kategória 2 (15 aŞ 25 kg) a kategória 3 (22 aŞ 36 kg)
Na správne pripútanie panvy dieıaıa
vo veku do 10 rokov alebo výšky do
1,36 m a hmotnosti do 36 kg pouŞívajte prednostne zvýšenú sedaèku s vodidlami popruhov, vïaka ktorým trojbodový bezpeènostný pás vozidla prilieha naplocho na stehná dieıaıa.
Pod¾a normy sú systémy pripútania
detí rozdelené do 5 kategórií:
Kategória 0 : od 0 do 10 kg
Kategória 0+ : od 0 do 13 kg
Kategória 1 : od 9 do 18 kg
Kategória 2 : od 15 do 25 kg
Kategória 3 : od 22 do 36 kg
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BEZPEÈNOSĞ DETÍ (pokraèovanie)
Bezpodmieneène dodrŞujte miestne
predpisy o preprave detí.

5

4

NEBEZPEÈENSTVO
Vypnutie airbagu pre spolujazdca
(týka sa vozidiel s týmto vybavením)
Pred umiestnením detskej sedaèky
chrbtom v smere jazdy na sedadlo spolujazdca vpredu musíte bezpodmieneène vypnúı airbag pre spolujazdca.
Vypnutie airbagu: prerušte kontakt,
zatlaète a otoète zámok 4 do polohy
OFF. Airbag je vypnutý.

Po zapnutí zapa¾ovania, bezpodmieneène skontrolujte, èi kontrolka 5,
svieti na prístrojovej doske
alebo na displeji na palubnej doske.
Správa “Airbag spolujazdca vypnutý”
sa zobrazí pribliŞne na 10 sekúnd.
Kontrolka 5 zostane permanentne
rozsvietená, aby vás informovala, Şe
môŞete na sedadlo inštalovaı detskú
sedaèku, pretoŞe airbag je vypnutý.

Vzh¾adom na nezluèite¾nosı nafúknutia airbagu
spolujazdca a umiestnenie
detskej sedaèky chrbtom k smeru
jazdy je montáŞ sedaèky v tejto
polohe zakázaná, s výnimkou prípadu, ak je vozidlo vybavené vypínaèom airbagu. Pri nafúknutí airbagu by mohlo dôjsı k váŞnym
zraneniam.
Pripomína to aj štítok (na palubnej
doske) a oznaèenia (na slneèných
clonách).
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BEZPEÈNOSĞ DETÍ (pokraèovanie)
5

4

Poruchy èinnosti
Pri poruche systému vypnutia/zapnutia airbagov pre spolujazdca umiestnenie detskej sedaèky do smeru jazdy na
sedadlo spolujazdca je ZAKÁZANÉ.
Neodporúèame na toto miesto posadiı ani spolujazdca.
Èo
najskôr
navštívte
servis
RENAULT.

Zapnutie airbagu pre spolujazdca
Hneï po demontáŞi detskej sedaèky
znovu zapnite airbag, aby ste zabezpeèili ochranu spolujazdca pri náraze.

Aktivácia airbagov: prerušte kontakt,
zatlaète a otoète zámok 4 do polohy
ON.
Po opätovnom zapnutí zapa¾ovania
5,
skontrolujte,
èi
kontrolka
nesvieti na prístrojovej doske
alebo na displeji na palubnej doske.
Bezpeènostné systémy dopåòajúce
pásy pre spolujazdca vpredu sú zapnuté.

Zapnutie a vypnutie airbagu pre spolujazdca
vykonávajte v odstavenom
vozidle.
Súèasné rozsvietenie kontroliek
a

znamená poru-

chu systému.
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BEZPEÈNOSĞ DETÍ (pokraèovanie)
Systém pripevnenia
sedaèiek - Isofix

detských

Systém Isofix bol homologovaný
pod¾a predpisov ECE, ECE16 a
umoŞòuje umiestnenie akejko¾vek
detskej sedaèky Isofix homologovanej
pod¾a predpisu ECE ako “polouniverzálna” alebo “univerzálna”.
Detské sedaèky sú vybavené dvoma
zámkami, ktoré sa zachytávajú do
dvoch krúŞkov.
Sedaèky Isofix Universel sú tieŞ vybavené popruhom na upevnenie operadla detskej sedaèky.
Tento systém predstavuje novú techniku pripevnenia detskej sedaèky vo
vozidle. Sú ním vybavené zadné boèné
sedadlá vozidla.

Systém Isofix pozostáva z:
• dvoch kotevných krúŞkov na upevnenie spodnej èasti sedaèky;
• jedného krúŞku na upevnenie operadla sedaèiek inštalovaných chrbtom v smere jazdy.
K dispozícii je ešte jeden prídavný špeciálny pás RENAULT na upevnenie
niektorých typov sedaèiek chrbtom v
smere jazdy ponúkaných v sieti
RENAULT.
Tento pás zlepšuje zachytenie vášho
dieıaıa pri náraze zozadu.

Princíp montáŞe
Sedaèka èelom v smere jazdy
Keï je detská sedaèka namontovaná
èelom do smeru jazdy, predné sedadlo
nesmie byı posunuté dozadu viac ako
do stredu nastavenia klzníc a operadlo
musí byı vo zvislej polohe.
Škrupina alebo detská sedaèka
Ak je detská sedaèka namontovaná
chrbtom v smere jazdy, operadlo predného sedadla musí byı blízko alebo
dotýkaı sa vanièky detskej sedaèky.

• Presvedète sa, èi montáŞi sedaèky v miestach
uchytenia
nebránia
nejaké
predmety
(napríklad: štrk, handry, hraèky,
atï.).

• V kaŞdom prípade nezabudnite
zapnúı systém na pripútanie
dieıaıa na sedaèke pri kaŞdej
jazde.
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BEZPEÈNOSĞ DETÍ (pokraèovanie)

Princíp montáŞe sedaèky Isofix
Èelom v smere jazdy
Ak je detská sedaèka namontovaná
èelom v smere jazdy, predné sedadlo
nesmie byı posunuté dozadu viac ako
do stredu nastavenia klzníc a operadlo
musí byı vo zvislej polohe.

Chrbtom v smere jazdy
Keï je detská sedaèka namontovaná
chrbtom v smere jazdy, predné sedadlo nesmie byı posunuté dopredu viac
ako do stredu nastavenia klzníc.
Operadlo musí byı v tesnej blízkosti
alebo sa aŞ dotýkaı detskej sedaèky
uzavretého tvaru.
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BEZPEÈNOSĞ DETÍ (pokraèovanie)

3
1

2

3

MontáŞ detskej sedaèky Isofix
• Pred montáŞou a pouŞívaním
sedaèky si pozorne preèítajte návod
dodaný spolu so sedaèkou;
• ZaloŞte vodidlá 1 (dodávané so
sedaèkou) do pripravených otvorov
v sedáku;
• VyloŞte háèiky 3 sedaèky oproti
dvom krúŞkom 2, ktorými sú vybavené postranné miesta vozidla a
odkryte ich pod¾a oznaèenia.

• Zachyıte háky 3 do krúŞkov a presvedète sa, èi je sedaèka dobre zaistená (pohybmi do¾ava/doprava a
dopredu/dozadu).
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BEZPEÈNOSĞ DETÍ (pokraèovanie)
Prídavné háèiky na zachytenie
sedaèky Isofix
KaŞdé zo zadných boèných sedadiel je
vybavené dvoma kruhovými úchytmi
na pripevnenie detskej sedaèky.
Obráıte sa na servis RENAULT, v ktorom vám poradia, ako sa dostanete ku
kruhovým úchytom pri prvej montáŞi
sedaèky.

4
4
5
6
Kruhové úchyty sedadla v polohe
èelom v smere jazdy, pouŞite popruh
4 dodaný spolu so sedaèkou:
- prevleète popruh 4 medzi oboma tyèkami zadnej opierky hlavy;
- háèik 5 zaveste na kruhový úchyt 6,
ktorý sa nachádza v batoŞinovom
priestore.

5

7

Kruhový úchyt sedadla v polohe chrbtom v smere jazdy pouŞite popruh 4
dodaný spolu so sedaèkou:
- posuòte kryt, aby ste sa dostali ku
krúŞku 7;
- háèik 5 popruhu zaveste na kruhový
úchyt 7.
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BEZPEÈNOSĞ DETÍ (pokraèovanie)
BEZPEÈNOSĞ DETÍ
• Na pôvodných sedadlách, bezpeènostných pásoch a na ich uchytení sa nesmú vykonávaı nijaké úpravy.
• Presne dodrŞiavajte pokyny uvedené v návode na montáŞ od výrobcu výbavy na pripútanie.
• Vyhýbajte sa príliš hrubému obleèeniu, nevkladajte nijaké predmety medzi dieıa a systém pripútania.
• Pôvodný bezpeènostný pás vozidla musí byı riadne napnutý, aby èo najlepšie pridrŞiaval detskú sedaèku vo vozidle. Kontrolujte pravidelne jeho napnutie.
• Nikdy neveïte prieèny ramenný pás popod rameno ani poza chrbát.
• Stredný remeò medzi nohami, alebo bezpeènostný pás musí byı riadne napnutý a musí èo najtesnejšie priliehaı k telu
dieıaıa.
• Nikdy nedovo¾te svojmu dieıaıu, aby zostalo stáı alebo k¾aèaı na sedadlách poèas jazdy.
• Skontrolujte, èi je dieıa stále v správnej polohe poèas jazdy, najmä keï zaspí.
• Sedaèku pripevnite bezpeènostným pásom aj vtedy, keï na nej nikto nesedí; v prípade nárazu sa môŞe uvo¾niı a poraniı
osoby vo vozidle.
• Po váŞnej nehode dajte skontrolovaı bezpeènostné pásy a iné systémy pripútania, ktoré boli pouŞité pri nehode.
• Nikdy nenechávajte dieıa bez dozoru vo vozidle, ani ak je pripútané.
• Zapnite systém na zamykanie zadných dverí (ak je ním vozidlo vybavené).
• Dbajte, aby dieıa nevystupovalo na strane premávky.
• Buïte svojim deıom dobrým príkladom a zapínajte si bezpeènostný pás.
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VOLANT

1

Nastavenie výšky a håbky
Sklopte páèku 1 a dajte volant do poŞadovanej polohy; volant zablokujte
zdvihnutím páèky.

V záujme bezpeènosti
nenastavujte volant poèas
jazdy.

Nenechávajte riadenie odstaveného
vozidla vytoèené na doraz (mohlo by
sa poškodiı èerpadlo posilòovaèa riadenia).
Nikdy nevypínajte motor pri jazde z
kopca a pri jazde všeobecne (posilòovaè je neúèinný).
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RIADIACI PANEL
8 9 10

1

2

33

3

32

4

31

5

30
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11 12

7

13

29

14

20

19

18

15 16

17
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28
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22

26

25 24 23
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RIADIACI PANEL (pokraèovanie)
Pod¾a modelu, príslušenstva vozidla alebo krajiny urèenia môŞe byı k dispozícii táto výbava.
1 Boèný vetrací otvor.
2 Ofukovacie štrbiny boèného skla.
3 Páèka:
- smerových svetiel,
- vonkajšieho osvetlenia,
- hmlových svetlometov,
- koncového hmlového svetla,
- integrovaný ovládaè telefónu s
odposluchom.
4 Umiestnenie airbagu pre vodièa,
klaksón, ovládaèe rýchlosti.
5 Prístrojová doska.

9 Kontrolka:
- nezapnutého bezpeènostného
pása vodièa,
- vypnutia airbagu spolujazdca
vpredu.

24 Spínaè výstraŞných svetiel.

10 Displej zobrazujúci pod¾a vozidla
teplotu, rádiové správy, údaje
telefónu, navigaèného systému,…

26 Snímaè karty RENAULT.

11 Displej navigaèného systému.
12 Centrálne vetracie otvory.
13 Hodiny.
14 Umiestnenie airbagu pre spolujazdca.
15 Ofukovacie štrbiny boèného skla.
16 Boèný vetrací otvor.

6 - Dia¾kové ovládanie rádia.
- Integrovaný ovládaè telefónu s
odposluchom.
7 - Páèka na ovládanie stieraèov a
ostrekovaèov èelného a zadného
skla.
- Spínaè preh¾adu informácií na
palubnom poèítaèi.
8 Tlaèidlo štartovania a vypnutia
motora.

17 Odkladací priestor a drŞiak na
poháre.
18 Príruèná skrinka.
19 Miesto na autorádio.

25 Spínaè regulátora a obmedzovaèa
rýchlosti.

27 Ovládaè navigaèného systému.
28 Rýchlostná páka.
29 Spínaè:
- pomoci pri parkovaní,
- elektronický stabilizaèný systém
(ESP),
- syntetizátora reèi.
30 Páèka nastavenia výšky a håbky
volantu.
31 Páèka otvárania kapoty motora.

22 Popolník a zapa¾ovaè cigariet.

32 Spínaèe:
- reostatu osvetlenia kontrolných
prístrojov,
- elektrického nastavovania výšky
dosvitu svetlometov (pod¾a
modelu).

23 Spínaè elektrického zamykania
dverí.

33 Parkovacia brzda

20 Odkladacie
priestory
alebo
miesto na navigaèný systém.
21 Ovládaèe klimatizácie.
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PRÍSTROJOVÁ DOSKA
Prítomnosı a funkcia kontroliek opísaných ïalej závisí od výbavy vozidla alebo krajiny urèenia.
Vo vozidlách vybavených syntetizátorom reèi je rozsvietenie niektorých kontroliek sprevádzané hovorenou správou (pozrite v kapitole 1, v èasti Syntetizátor reèi).

2

3

4a 4

5

1

6

14 13 12

Ak sa rozsvieti kontrolka
Ak sa rozsvieti kontrolka

11

10

9

8

7

, odporúèame vám, aby ste èoskoro navštívili servis RENAULT.

, musíte bezpodmieneène zastaviı na najbliŞšom mieste, kde to dovo¾uje dopravná situácia.

Ak sa na prístrojovej doske neobjaví nijaká informácia,
znamená to okamŞité zastavenie, pokia¾ to dovo¾uje dopravná situácia.
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PRÍSTROJOVÁ DOSKA (pokraèovanie)
Prítomnosı a funkcia kontroliek opísaných ïalej závisí od výbavy vozidla alebo krajiny urèenia.
1

Kontrolka filtra prachových èastíc.
Pozrite v kapitole 2, v
èasti “Osobitosti vozidiel s naftovým motorom s filtrom prachových èastíc.

Kontrolka
svetiel

dia¾kových

Kontrolka stretávacích
svetiel

Kontrolka
predných
hmlových svetlometov

Kontrolka
zadného
hmlového svetla

2 Otáèkomer

3 Ukazovate¾
paliva

6

stavu

hladiny

4 Ukazovate¾ teploty chladiacej
kvapaliny
Pri normálnej jazde sa ukazovate¾
musí nachádzaı pod oblasıou 4a.
MôŞe tam zasiahnuı len pri extrémnom zaıaŞení. Nebezpeèenstvo
vzniká aŞ vtedy, keï sa rozsvieti
kontrolka.

Kontrolka vypnutia airbagu pre spolujazdca
vpredu (nachádza sa na
prístrojovej doske alebo na displeji na palubnej doske)
Pozrite v kapitole 1, v èasti: “Bezpeènosı detí”.

Kontrolka
èinnosti
vyhrievaného sedadla

5 Tachometer (km, míle za
hodinu)
Zvukový signál nadmernej
rýchlosti
Pri niektorých typoch vozidiel sa
pri prekroèení rýchlosti 120 km/h
kaŞdých 40 sekúnd spúšıa
zvukový signál trvajúci 10
sekúnd.
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PRÍSTROJOVÁ DOSKA (pokraèovanie)
Prítomnosı a funkcia kontroliek opísaných ïalej závisí od výbavy vozidla alebo krajiny urèenia.
Vo vozidlách vybavených syntetizátorom reèi je rozsvietenie niektorých kontroliek sprevádzané hovorenou správou (pozrite v kapitole 1, v èasti Syntetizátor reèi).

2

3

4a 4

5

1

6

14 13 12

Ak sa rozsvieti kontrolka
Ak sa rozsvieti kontrolka

11

10

9

8

7

, odporúèame vám, aby ste èoskoro navštívili servis RENAULT.

, musíte bezpodmieneène zastaviı na najbliŞšom mieste, kde to dovo¾uje dopravná situácia.

Ak sa na prístrojovej doske neobjaví nijaká informácia,
znamená to okamŞité zastavenie, pokia¾ to dovo¾uje dopravná situácia.
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PRÍSTROJOVÁ DOSKA (pokraèovanie)
Prítomnosı a funkcia kontroliek opísaných ïalej závisí od výbavy vozidla alebo krajiny urèenia.
6

Kontrolka protiblokovania kolies
Rozsvieti sa po zapnutí
zapa¾ovania a potom zhasne. Ak
sa rozsvieti poèas jazdy, ide o
poruchu systému ABS.
Brzdový systém potom funguje
ako v prípade vozidiel, ktoré nie
sú vybavené týmto systémom.
Èo najskôr sa obráıte na servis
RENAULT.

Kontrolka airbagu
Rozsvieti sa po zopnutí
zapa¾ovania a zhasne po
nieko¾kých sekundách.
Ak nezhasne po zapnutí zapa¾ovania alebo ak zaène blikaı, znamená to poruchu systému.
Èo najskôr navštívte servis
RENAULT.

6

7

Kontrolka
systému
ochrany ovzdušia pred
zneèistením
Vo vozidlách, ktoré ju majú vo
výbave, sa rozsvieti pri zapnutí
zapa¾ovania a potom zhasne.
• Ak
zostane
rozsvietená,
obráıte sa èo najskôr na servis
RENAULT;
• Ak bliká, zníŞte otáèky motora,
aŞ pokým neprestane blikaı.
Èo najskôr navštívte servis
RENAULT.
Pozrite v kapitole 2, v èasti „Rady
na ochranu Şivotného prostredia,
úspora paliva, jazda“.

Kontrolka pravých smerových svetiel

8

VýstraŞná
kontrolka
SERVICE
Po zopnutí zapa¾ovania sa rozsvieti a potom po nieko¾kých
sekundách zhasne. MôŞe sa rozsvietiı spoloène s ïalšími kontrolkami alebo správami na prístrojovej doske.
Ak sa rozsvieti poèas jazdy, upozoròuje, Şe musíte èoskoro navštíviı servis RENAULT.

9

Kontrolka
obmedzovaèa
a
regulátora
rýchlosti
Pozrite v kapitole 2, v èastiach
“Regulátor rýchlosti” a “Obmedzovaè rýchlosti”.

10 Displej
Tento displej obsahuje viac druhov informácií.
Pod¾a stupòa dôleŞitosti príslušnej situácie sa môŞe súèasne
rozsvietiı jedna alebo viac kontroliek: pozrite v kapitole 1, v èasti
“Matrica”.
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PRÍSTROJOVÁ DOSKA (pokraèovanie)
Prítomnosı a funkcia kontroliek opísaných ïalej závisí od výbavy vozidla alebo krajiny urèenia.
Vo vozidlách vybavených syntetizátorom reèi je rozsvietenie niektorých kontroliek sprevádzané hovorenou správou (pozrite v kapitole 1, v èasti Syntetizátor reèi).

2

3

4a 4

5

1

6

14 13 12

Ak sa rozsvieti kontrolka
Ak sa rozsvieti kontrolka

11

10

9

8

7

, odporúèame vám, aby ste èoskoro navštívili servis RENAULT.

, musíte bezpodmieneène zastaviı na najbliŞšom mieste, kde to dovo¾uje dopravná situácia.

Ak sa na prístrojovej doske neobjaví nijaká informácia,
znamená to okamŞité zastavenie, pokia¾ to dovo¾uje dopravná situácia.
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PRÍSTROJOVÁ DOSKA (pokraèovanie)
Prítomnosı a funkcia kontroliek opísaných ïalej závisí od výbavy vozidla alebo krajiny urèenia.
11 Ukazovate¾ stavu oleja
Upozornenie na minimálny stav
hladiny oleja v motore
Pri štartovaní motora a poèas
30 sekúnd vás displej upozorní na
minimálnu hladinu oleja v
motore.
Pozrite v kapitole 4, v èasti “Hladina oleja v motore”.

Displej palubného poèítaèa
Po uplynutí 30 sekúnd displej
zobrazuje údaje palubného poèítaèa: pozrite v kapitole 1, v èasti
“Palubný poèítaè”.

12

Kontrolka zatiahnutia
parkovacej brzdy a kontrolka detektora poruchy brzdového systému
Ak sa rozsvieti poèas brzdenia
spoloène s kontrolkou

13

Kontrolka bezpodmieneèného zastavenia
Nieko¾ko sekúnd po zopnutí
zapa¾ovania zhasne.
Rozsvecuje sa spoloène s ostatnými
kontrolkami
a/alebo
správou súèasne so zvukovým
signálom.
Predpisuje okamŞité zastavenie
vozidla (pokia¾ to dovo¾uje
dopravná situácia).

14

Kontrolka ¾avých smerových svetiel

a

zvukovým signálom, znamená to
úbytok brzdovej kvapaliny v okruhoch alebo poruchu brzdového
systému. Obráıte sa na servis
RENAULT.
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DISPLEJ
Informatívne správy

VýstraŞné správy

MôŞu buï pomáhaı v etape rozbiehania vozidla, alebo informovaı o vo¾be
alebo stave jazdy.
Na nasledujúcich stranách sú uvedené
príklady informatívnych správ.

Sú to správy èervenej farby. MôŞu sa
zobrazovaı samostatne alebo striedavo s kontrolkou
.
VyŞadujú okamŞité zastavenie vozidla
(na najbliŞšom mieste, kde to
dovo¾uje dopravná situácia) a privolanie pomoci servisu RENAULT.
Príklady výstraŞných správ nájdete na
nasledujúcich stranách.

1

Správy o poruchách
Sú to niektoré správy oranŞovej farby.
MôŞu sa zobrazovaı samostatne alebo
s kontrolkou

Zobrazenie 1. Tento displej zobrazuje
informatívne správy, správy o poruche
prevádzky a výstraŞné upozornenia.
Správy sa zobrazujú na displeji buï
samostatne, alebo sa striedajú (keï je
potrebné zobraziı nieko¾ko správ). V
takom prípade poradie zobrazovania
informácií zodpovedá stupòu naliehavosti: prednosı majú výstraŞné upozornenia, potom nasledujú správy o
poruche prevádzky atï.

.

Prikazujú navštíviı servis RENAULT
a vykonaı servisný zásah na vozidle.
Na nasledujúcich stranách sú uvedené
príklady správ o poruche prevádzky.

Matrica sa zhasína stlaèením tlaèidla vo¾by zobrazovanej informácie
palubného poèítaèa. Pozrite v kapitole 1, v èasti “Palubný poèítaè”.
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DISPLEJ (pokraèovanie)
Príklady
informatívnych
správ

Interpretácia správ

"Výmena batérie karty"
Porucha batérie karty

"Tlak vzduchu v pneumatikách"
Tlak vzduchu v pneumatikách je v poriadku

"Dajte voliè prevodov na P"
Podmienka štartovania nekonformná pre vozidlá s automatickou prevodovkou

"Regulátor rýchlosti"
Znamená, Şe bola zvolená regulovaná rýchlosı (pozrite v kapitole 2, v èasti „regulátor rýchlosti“)
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DISPLEJ (pokraèovanie)
Príklady správ
o poruche
prevádzky

Interpretácia správ

"Skontrolovaı prevodovku"
Porucha prevodovky, rýchlo sa obráıte na servis

"Doplniı hladinu oleja"
Je potrebné doplniı hladinu oleja v motore, vykonajte rýchlu kontrolu na vodorovnom povrchu

"Kontrola ESP"
ESP nespo¾ahlivý

"Skontrolovaı airbag"
Porucha airbagu pre vodièa

"Skontrolovaı systém ochrany ovzdušia"
Porucha èinnosti
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DISPLEJ (pokraèovanie)
Príklady správ
o poruche
prevádzky

Interpretácia správ

"Dofúkajte pneumatiku pre dia¾nicu"
Rýchlosı jazdy je neprimeraná tlaku vzduchu v pneumatikách
Spoma¾te alebo dofúkajte pneumatiky na tlak zodpovedajúci plnému zaıaŞeniu

"ESP"
ESP sa reguluje

"Upraviı tlak v pneumatikách"
Koleso, ktoré je vyfarbené, oznaèuje príliš nízky tlak.

"Skontrolovaı vstrekovanie"
Elektronická porucha vstrekovania

"Airbag pre spolujazdca vypnutý"
Airbag pre spolujazdca ja odpojený
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DISPLEJ (pokraèovanie)
VýstraŞné
upozornenia

Interpretácia správ

"Prehriatie motora"
Príliš vysoká teplota chladiacej kvapaliny

"Porucha vstrekovania, vypnite motor"
VáŞna porucha vstrekovania, vozidlo odstavte

"Porucha brzdového systému"
Porucha v okruhu brzdového systému

"Defekt, vymeòte koleso"
Tento príklad ukazuje, Şe na ¾avom zadnom kolese je defekt.

"Porucha dobíjania"
Porucha dobíjania akumulátora
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DISPLEJ (pokraèovanie)
VýstraŞné
upozornenia

Interpretácia správ

"Porucha tlaku oleja"
Porucha tlaku oleja

"Porucha parkovacej brzdy"
Parkovacie brzda je neúèinná

"Zatiahnuı parkovaciu brzdu"

"Riziko blokovania riadenia"
Porucha zámku v ståpiku riadenia
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PALUBNÝ POÈÍTAÈ
Tlaèidlo vo¾by zobrazovania
1

2
3

Pri viacnásobnom krátkom stláèaní
tlaèidla 3 sa postupne zobrazujú nasledujúce informácie:
a) poèítadlo celkovo najazdených kilometrov,
b) denné poèítadlo kilometrov,
c) spotrebované palivo,
d) priemerná spotreba,
e) momentálna spotreba,
f) predpokladaný dojazd,
g) prejdená vzdialenosı,
h) priemerná rýchlosı,
i) dojazd pred výmenou oleja.

Displej 1

Interpretácia hodnôt zobrazených po stlaèení Top Start:

Tlaèidlo Top Start a vynulovanie
denného poèítadla kilometrov

Hodnoty priemernej spotreby, dojazdu, priemernej rýchlosti sa postupne
usta¾ujú so vzdialenosıou prejdenou
od posledného stlaèenia Top Start.

Na vynulovanie denného poèítadla
musí byı displej prepnutý na “Denné
poèítadlo”.
Dlhšie stlaète tlaèidlo 2.

Poèas prvých prejdených kilometrov
po stlaèení “Top Start” môŞete zistiı,
Şe:
• pravdepodobný dojazd sa zväèšuje s
prejdením väèšej vzdialenosti. To je
normálne, pretoŞe priemerná spotreba sa môŞe postupne zniŞovaı,
keï:
- sa skonèila fáza rozjazdu vozidla,
- motor dosiahol svoju prevádzkovú
teplotu (pri stlaèení „Top Start“bol
motor studený),
- ste prešli z mestskej premávky do
premávky mimo mesta.
Priemerná spotreba paliva tým klesá
a zvyšuje sa vzdialenosı dojazdu.
• priemerná spotreba paliva sa zvyšuje, keï motor beŞí na vo¾nobehu.
To je normálne, pretoŞe poèítaè
berie do úvahy mnoŞstvo paliva,
ktoré sa spotrebúva pri vo¾nobehu.
Poznámka
K vynulovaniu dôjde automaticky po
preplnení niektorej z pamätí.
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PALUBNÝ POÈÍTAÈ (pokraèovanie)
Zobrazovanie písomných niŞšie uvedených informácií na prístrojovej doske závisí od výbavy vozidla a krajiny urèenia.

Interpretácia zobrazovanej informácie

25051

Príklady vo¾by zobrazovania
viacnásobným stlaèením
tlaèidla 3

25052

a) Poèítadlo celkovo najazdených kilometrov.

25047

b) Denné poèítadlo kilometrov.

25049

c) Spotrebované palivo (v litroch) od posledného stlaèenia tlaèidla Top Start.

d) Priemerná spotreba (v l/100 km) od posledného stlaèenia tlaèidla Top Start.
Hodnota sa zobrazí po prejdení 400 m - závisí od ubehnutej vzdialenosti a paliva
spotrebovaného od posledného stlaèenia tlaèidla Top Start.
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PALUBNÝ POÈÍTAÈ (pokraèovanie)
Interpretácia zobrazovanej informácie

25048

Príklady vo¾by zobrazovania
viacnásobným stlaèením
tlaèidla 3

25045

e) OkamŞitá spotreba (v l/100 km)
Hodnota sa zobrazí po dosiahnutí rýchlosti 35 km/h.

25050

f) Predpokladaný dojazd so zásobou paliva (v km pod¾a krajiny)
Tento dojazd závisí od priemernej spotreby od posledného stlaèenia tlaèidla Top Start.
Hodnota sa zobrazí po prejdení 400 metrov.

25053

g) Prejdená vzdialenosı (v km) od posledného stlaèenia tlaèidla Top Start.

h) Priemerná rýchlosı (v km/h) od posledného stlaèenia tlaèidla Top Start.
Hodnota sa zobrazí po prejdení 400 metrov.
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PALUBNÝ POÈÍTAÈ (pokraèovanie)
Interpretácia zobrazovanej informácie

25046

Príklady vo¾by zobrazovania
viacnásobným stlaèením
tlaèidla 3

i) Dojazd po najbliŞšou výmenu / Dojazd
Vzdialenosı po nasledujúcu prehliadku.
MoŞnosti:
• vzdialenosı je menšia ako 1 500 km alebo èas do nasledujúcej kontroly menej ako dva
mesiace. Symbol

bliká (ak nebol zvolený „dojazd po najbliŞšiu výmenu“,

poèas 30 sekúnd. V opaènom prípade je zobrazené “dojazd po najbliŞšiu výmenu”),
hodnota je nahradená pomlèkami a pod¾a vozidla, na matrici sa zobrazí správa „predpokladaná výmena“.
• dojazd je 0 km alebo dátum technickej prehliadky bol dosiahnutý. Symbol
je
zobrazený na displeji stále pri akejko¾vek zvolenej informácii, hodnota je nahradená
pomlèkami a pod¾a vozidla na displeji sa zobrazí správa „rýchlo vykonajte výmenu“.
Nastavovanie hodnôt na displeji po prehliadke zodpovedajúcej programu údrŞby
Dojazd po najbliŞšiu výmenu/údrŞbu sa má nastavovaı len po prehliadke zodpovedajúcej pod¾a servisnej kniŞky. Ak ste sa rozhodli vymieòaı olej v motore èastejšie, nenastavujte tieto údaje po kaŞdej výmene oleja. Tým sa vyvarujete prekroèeniu intervalov
výmeny ostatných dielov pod¾a programu údrŞby.
Po zapnutí zapa¾ovania zvo¾te na displeji informáciu dojazd po najbliŞšiu výmenu oleja.
PodrŞte tlaèidlo 2 viac ako 10 sekúnd. Hodnota na displeji zabliká 4-krát, potom sa
namiesto nej zobrazí reaktivovaná hodnota dojazdu výmeny oleja. Táto zabliká 4-krát.
Uvo¾nite tlak na tlaèidlo 2, hodnota sa trvale rozsvieti a uloŞí sa do pamäte.
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SYNTETIZÁTOR REÈI
Vozidlo sa vám prihovára…

Typ hovorených informácií

Hovorené informácie sú vysielané
automaticky a zdôrazòujú vizuálne
údaje.
Syntetizátor reèi vás neustále informuje o stave hlavných systémov vášho
vozidla.
Tieto hovorené informácie sú skombinované s výstrahami, odporúèaniami a
niekedy aj s rozsvietením jednej alebo
viacerých kontroliek na palubnej
doske.
Pozrite v kapitole “Palubná doska”.

Hovorené informácie závisia od úrovne výbavy vozidla, týkajú sa kontroly
nasledujúcich funkcií:
- tlak oleja,
- brzdový systém,
- elektrický okruh,
- prehriatie motora,
- minimálna hladina paliva,
- vstrekovanie,
- automatická prevodovka,
- zle zatvorené dvere, batoŞinový
priestor, kapota motora,
- zapnuté obrysové svetlá,
- zatiahnutá parkovacia brzda,
- porucha svetiel (obrysových, brzdových…),
- variabilný posilòovaè riadenia,
- minimálna hladina kvapaliny v nádrŞke ostrekovaèov,
- nezapnutý bezpeènostný pás,
- minimálna hladina oleja motora,
- elektronický stabilizaèný systém
(ESP),
- chybný tlak vzduchu v pneumatikách / defekt,
- atï.
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SYNTETIZÁTOR REÈI (pokraèovanie)
Tlaèidlo opakovania správ 1 zatlaèené
Vysielanie hovorených informácií
uloŞených do pamäti alebo momentálnych v èase vo¾by.
Ak nie je zistená Şiadna porucha, ozve
sa správa: “Vitajte, som palubný poèítaè, kontrolný systém je v èinnosti”.
Ak stlaèíte tlaèidlo opakovania poèas
vysielania hovorenej správy, táto
správa sa preruší a celá informácia sa
zopakuje.

1

2

Ovládaèe prepojené na hovorené
informácie
Tlaèidlo diskrétneho reŞimu 2 zatlaèené
Prepnutie do diskrétneho reŞimu, v
ktorom sú hlasové správy nahradené
gongom.
Ak si chcete vypoèuı hovorenú
správu, stlaète tlaèidlo opakovania 1.
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ÈAS A VONKAJŠIA TEPLOTA
Ukazovate¾ vonkajšej teploty 1
1

Osobitosı:
Ak je vonkajšia teplota v rozmedzí od
–3 °C do +3 °C, znaky °C blikajú
(signalizácia rizika po¾adovice).

2

Vozidlá vybavené navigaèným systémom, telefónom, ...
Osobitosti vozidiel s touto výbavou
nájdete v príslušnom návode.

3

Nastavenie èasu na hodinách 2
Stlaète tlaèidlo 3:
- dlho na rýchly posun ruèièiek,
- krátko opakovane na presné nastavenie èasu.
Ukazovate¾
vonkajšej
teploty
Vzh¾adom na to, Şe
vytváranie
po¾adovice
závisí od polohy, miestnej vlhkosti
vzduchu a teploty, jej prítomnosı
na ceste sa nedá zistiı len na
základe informácie o vonkajšej
teplote.

Ak vypadne zdroj napájania elektrickej energie (odpojený akumulátor, prerušený vodiè atï.), údaje
zobrazené na displeji hodín stratia
zmysel.
Èas treba znovu nastaviı.
Odporúèame vám, aby ste toto nastavovanie nevykonávali poèas
jazdy.
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VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLÁ
Spätné zrkadlá s ohrevom
Zrkadlo sa rozmrazuje súèasne s odhmlievaním/rozmrazovaním zadného
okna.

A B
1
D

F

C

Elektrochromatické spätné
zrkadlá
Za tmy, keï za vami ide vozidlo s rozsvietenými svetlometmi, sa automaticky zatemòujú.

E
1

Vonkajšie spätné zrkadlá

Sklápate¾né spätné zrkadlá

Pri zapnutom zapa¾ovaní pohybujte
ovládaèom 1:
- do polohy C nastavovanie ¾avého
spätného zrkadla;
- do polohy E nastavovanie pravého
spätného zrkadla;
D je neutrálna poloha.

Dajte ovládaè 1 do polohy F: vonkajšie
spätné zrkadlá sa sklopia.
Na návrat do polohy pri jazde ho
vráıte do polohy C, D alebo E.
Ak boli spätné zrkadlá nastavené
manuálne, systém musíte znovu aktivovaı tak, Şe ich úplne sklopíte elektricky.

Vonkajšie spätné zrkadlo
na strane vodièa má dve
vidite¾ne oddelené zóny.
Zóna B zobrazuje to, èo
skutoène vidno v beŞných spätných
zrkadlách. Zóna A v záujme bezpeènosti umoŞòuje boèné videnie
dozadu.
Predmety vidite¾né v zóne A vyzerajú, akoby boli ove¾a ïalej ako
sú v skutoènosti.
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SPÄTNÉ ZRKADLÁ

2
1

Vnútorné spätné zrkadlo

Elektrochromatické zrkadlo 2

Zrkadlo sa dá nastaviı. Pri jazde v noci
sklopte páèku 1 na zadnej èasti zrkadla, aby vás neoslepovali svetlomety
vozidiel idúcich za vami.

Za tmy, keï za vami ide vozidlo s rozsvietenými svetlometmi (dia¾kových
svetiel), sa automaticky zatemòujú.
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ZVUKOVÁ A SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA

2
1

0
A

1

Zvuková signalizácia

VýstraŞný signál

Smerové svetlá

Stlaète stredový panel volantu A.

Stlaète spínaè 2.
Toto zariadenie uvedie do èinnosti
všetky štyri smerové svetlá súèasne.
VýstraŞné osvetlenie pouŞívajte len v
prípade nebezpeènej situácie na upozornenie ostatných úèastníkov cestnej
premávky:
• Şe ste museli zastaviı na neobvyklom, prípadne zakázanom
mieste,
• Şe sa nachádzate v mimoriadnej
prevádzkovej alebo dopravnej situácii.

Pohybujte páèkou 1 v rovine volantu a
v smere, ktorým chcete otoèiı volant.
Pri jazde na dia¾nici obvykle pohyb
volantu nestaèí, aby sa páèka sama
automaticky vrátila do polohy 0. Existuje medzipoloha, v ktorej treba páèku
pridrŞaı.
Potom ju jednoducho pusıte a páèka
sa sama vráti do polohy 0.

Svetelné výstraŞné znamenie
Svetelné výstraŞné znamenie dosiahnete aj pri nezapnutých svetlách potiahnutím páèky 1 smerom k sebe.
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OSVETLENIE VOZIDLA A VONKAJŠIA SIGNALIZÁCIA

3
1

1

2

Obrysové svetlá

Stretávacie svetlá

Otoète koncovú èası páèky 1
tak, aby sa oproti ryske 3 objavil symbol.
Zapne sa osvetlenie prístrojovej dosky.
Jeho intenzitu je moŞné nastaviı
otáèaním kolieska 2.

Automatická funkcia
Keï motor beŞí, stretávacie svetlá sa
rozsvietia alebo zhasnú automaticky v
závislosti od intenzity svetla, bez
manipulácie páèkou 1 (poloha 0).
Túto funkciu môŞete zrušiı alebo aktivovaı.
- Túto funkciu moŞno zrušiı pri zapnutom zapa¾ovaní a vypnutom
motore tak, Şe páèku 1 otoèíte
dvakrát po sebe z polohy 0 do polohy
obrysových svetiel. Zvukový signál
potvrdí túto akciu a zobrazí sa správa
“Automatická funkcia svetiel vypnutá”.

Automatické fungovanie
(pokraèovanie)
- Túto funkciu moŞno aktivovaı pri
zapnutom zapa¾ovaní tak, Şe páèku
1 otoèíte dvakrát po sebe z polohy 0
do polohy obrysových svetiel.
Zobrazí sa správa “Automatická funkcia svetiel zapnutá”.
- Potiahnutím páèky1 k sebe prepnete
na dia¾kové svetlá. Potiahnite k sebe
ešte raz a prepnete naspäı na
stretávacie svetlá.
- Ak vypnete motor a otvoríte dvere
vodièa, alebo vozidlo zamknete
pomocou karty RENAULT, svetlá
zhasnú.
Èinnosı pri ruènom ovládaní
Otoète koncovú èası páèky 1 tak, aby
sa oproti ryske 3 objavil symbol.
V kaŞdom prípade sa na prístrojovej
doske rozsvieti príslušná kontrolka.
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OSVETLENIE VOZIDLA A VONKAJŠIA SIGNALIZÁCIA (pokraèovanie)
Funkcia “sprievodného vonkajšieho osvetlenia”
Táto funkcia (uŞitoèná pri otváraní
brány, garáŞe, ...) vám umoŞní rozsvietiı stretávacie svetlá.
Pri vypnutom zapa¾ovaní a vytiahnutej karte RENAULT potiahnite páèku
1 smerom k sebe: stretávacie svetlá sa
rozsvietia poèas 30 sekúnd.
Táto èinnosı má obmedzený poèet
opakovaní - štyri razy, maximálne na
dve minúty.

1

Zvukový signál zapnutých svetiel
Dia¾kové svetlá
V
polohe
zapnutých
stretávacích svetiel prepnite páèku
smerom k sebe.
Kým svietia dia¾kové svetlá, na displeji s kontrolkami svieti príslušná
kontrolka.
Svetlá sa prepnú opäı na stretávacie,
ak znovu potiahnete páèku smerom k
sebe.

Po otvorení predných dverí vodièa zaznie varovný signál, ktorý vás upozorní,
Şe ste po vypnutí zapa¾ovania nevypli
svetlá (nebezpeèenstvo vybitia akumulátora a pod.).

Pred jazdou v noci: skontrolujte stav elektrickej výbavy
vozidla a nastavte svetlomety
(ak zaıaŞenie vozidla nie je
také ako obvykle) (v závislosti od
vozidla).
Dbajte, aby svetlá neboli zakryté (špinou, blatom, snehom, prepravovanými predmetmi…).

Vypnutie svetiel
Páèku 1 dajte do pôvodnej
polohy.
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OSVETLENIE VOZIDLA A VONKAJŠIA SIGNALIZÁCIA (pokraèovanie)
Zadné hmlové svetlá
4

5

1

Pri rozsvietených svetlách toète stredným krúŞkom 4 na
páèke, aŞ kým sa neobjaví symbol
oproti ryske 5, na prístrojovej doske sa
rozsvieti kontrolka.

Nezabudnite svetlá do hmly vypnúı,
akonáhle sa zlepší vidite¾nosı, aby ste
nerušili ostatných úèastníkov cestnej
premávky.

Vypnutie svetiel
Znovu pohybujte stredným krúŞkom 4
na páèke aŞ po rysku 5 oproti symbolu
zodpovedajúcemu hmlovému svetlu,
ktoré chcete vypnúı.
Pri vypnutí vonkajšieho osvetlenia
vozidla sa buï vypne predné i koncové
hmlové svetlo.

Predné hmlové svetlá
Pri rozsvietených svetlách
toète stredným krúŞkom 4 na páèke,
aŞ kým sa neobjaví symbol oproti
ryske 5, potom ho pusıte. Na prístrojovej doske sa rozsvieti kontrolka.
Nezabudnite svetlá do hmly vypnúı,
akonáhle sa zlepší vidite¾nosı, aby ste
nerušili ostatných úèastníkov cestnej
premávky.

Mimoriadny prípad
PouŞívanie predných alebo zadných hmlových svetiel, ak je funkcia
automatickej
èinnosti
stretávacích svetiel zapnutá.
Rozsvietenie hmlových svetiel
Je potrebné zvoliı polohu
stretávacích svetiel skôr, ako dáte
stredný krúŞok 4 do polohy hmlových svetiel.
Vypnutie hmlových svetiel
Otoète stredný krúŞok 4 oproti
ryske hmlových svetiel, ktoré
chcete vypnúı a koniec páèky1
dajte z polohy stretávacích svetiel
do polohy 0, aby sa obnovila automatická èinnosı stretávacích svetiel.
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OSVETLENIE VOZIDLA A VONKAJŠIA SIGNALIZÁCIA (pokraèovanie)

3
1

Automatická èinnosı (v závislosti od
vozidla)
Svetlá zhasnú po vypnutí motora otvorením vodièových dverí alebo uzamknutím vozidla.

Zvukový signál zapnutých svetiel
V prípade, keï svetlá zostali zapnuté
aj po vypnutí motora, po otvorení
predných dverí vodièa zaznie pípnutie, ktoré vás upozorní, Şe ste po vypnutí zapa¾ovania nevypli svetlá.

Zhasnutie svetiel
Èinnosı pri ruènom ovládaní
Sú dve moŞnosti (v závislosti od vozidla):
- páèku 1 dajte do pôvodnej polohy;
- Svetlá zhasnú po vypnutí motora
otvorením vodièových dverí alebo
uzamknutím vozidla. V takom prípade, pri nasledujúcom štartovaní, sa
svetlá znovu rozsvietia pod¾a polohy
páèky 1.
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ELEKTRICKÉ NASTAVOVANIE DOSVITU SVETLOMETOV
Príklady polohy nastavovania
ovládaèa A v závislosti od zaıaŞenia
Všetky verzie
okrem 2.2 dCi

2.2 dCi

0

0

1 alebo 2

1 alebo 2

Vodiè s cestujúcim vpredu,
traja cestujúci vzadu a
batoŞina

2

3

Vodiè s batoŞinou
(zaıaŞenie dosahujúce
maximálnu povolenú
hmotnosı)

3

4

Vodiè sám alebo
s cestujúcim vpredu

A
Vo vozidlách s touto výbavou je
moŞné meniı dosvit svetlometov
ovládaèom A v závislosti od zaıaŞenia
vozidla.
Otáèaním ovládaèa A nadol sa dosvit
skracuje. PredlŞuje sa otáèaním
ovládaèa nahor.
Na ostatných modeloch je toto nastavenie automatické.

Vodiè s cestujúcim vpredu a
traja cestujúci vzadu
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STIERAÈE - OSTREKOVAÈE ÈELNÉHO SKLA
- A vypnuté

1

A
B
C
D

Predné stieraèe s funkciou
automatického stierania

- B funkcia automatického stierania
V tejto polohe systém zisıuje prítomnosı vody na èelnom skle a
spúšıa stieraèe s prispôsobenou
rýchlosıou stierania.
Stredovým krúŞkom na páèke1
môŞete meniı citlivosı od – po ■:
– predstavuje minimálnu citlivosı
■ predstavuje maximálnu citlivosı.
- C pomalý nepretrŞitý pohyb stieraèov.
- D Rýchly nepretrŞitý pohyb stieraèov.

Automatická vo¾ba
pohybu stieraèov

rýchlosti

Ak je poèas jazdy rýchlosı pohybu
nastavená, pri kaŞdom zastavení
vozidla sa rýchlosı pohybu stieraèov
zníŞi:
- z rýchleho nepretrŞitého pohybu sa
prepne na pomalý nepretrŞitý;
- z pomalého nepretrŞitého pohybu sa
prepne na prerušovaný.
Hneï ako sa vozidlo pohne, pohyb
stieraèov sa vráti na pôvodne nastavenú rýchlosı.
Po zastavení má kaŞdá vo¾ba pomocou páèky 1 prednosı pred automatickým nastavením
Poznámka: v prípade mechanického
zablokovania (primrznutie na èelné
sklo) systém automaticky preruší
napájanie stieraèa.

Pri zapnutom zapa¾ovaní pohybujte
páèkou 1 od A po D.

V závislosti od vozidla, pri kaŞdom vypnutí zapa¾ovania sa bezpodmieneène vráıte do polohy A
vypnuté, èím sa vrátite do polohy
automatického stierania.
1.77
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STIERAÈE - OSTREKOVAÈE ÈELNÉHO SKLA (pokraèovanie)

1

Ostrekovaè, ostrekovaè svetlometov
Po zapnutí zapa¾ovania potiahnite
páèku 1 k sebe.
- Pri vypnutých svetlometoch
Funguje iba ostrekovaè èelného skla.
- Pri zapnutých svetlometoch
Súèasne sa uvedie do chodu ostrekovaè svetlometov.

V zime skontrolujte, èi stieraèe
vplyvom mrazu neprimrzli (nebezpeèenstvo prehriatia motorèeka stieraèov).
Dbajte na dobrý stav stieraèov. Treba
ich vymeniı hneï ako sa zníŞi ich
úèinnosı: pribliŞne raz za rok.
Ak vypnete zapa¾ovanie a stieraèe sú
v èinnosti (poloha A), tieto zostanú
stáı v pasívnej polohe.

Pred umývaním vozidla dajte
páèku do polohy A (vypnuté), aby ste predišli riziku
poškodenia gumièiek stieraèov pri automatickom spustení stierania.
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STIERAÈ/OSTREKOVAÈ ZADNÉHO OKNA

1

Pred spustením zadného stieraèa sa
presvedète, èi mu pri stieraní niè
neprekáŞa.
V zime skontrolujte, èi stieraèe
vplyvom mrazu neprimrzli (nebezpeèenstvo prehriatia motorèeka stieraèov).
Dbajte na dobrý stav stieraèov. Treba
ich vymeniı hneï ako sa zníŞi ich
úèinnosı: pribliŞne raz za rok.

2

1

Stieraè zadného okna s
cyklovaèom
Pri zapnutom zapa¾ovaní otoète
koniec páèky 1 tak, aby bol príslušný
symbol oproti ryske 2.

Osobitosı
Ak máte zapnuté predné stieraèe a preradíte na spiatoèku, zadný stieraè sa
uvedie do prerušovaného pohybu.

Ostrekovaè zadného okna
Pri zapnutom zapa¾ovaní
otoète koniec páèky 1 tak, aby bol príslušný symbol oproti ryske 2.
Ak uvo¾níte páèku, vráti sa do polohy
stieraèa zadného okna.
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PALIVOVÁ NÁDRğ

1

A

UŞitoèný objem nádrŞe:
pribliŞne 80 litrov.
Dvierka A otvoríte po zatlaèení v
mieste oznaèenom šípkou.
Tým sa pootvoria. Potom ich vyklopte.
Zátka je zabudovaná do plniaceho
potrubia.
Pozrite v èasti “Èerpanie paliva”.

Osobitosı karty s vo¾nými rukami
Dvierka sa zamknú nieko¾ko minút po
zamknutí všetkých dverí vozidla.

Nikdy nestláèajte prstami
kovovú klapku.
Neumývajte priestor v
blízkosti plniaceho otvoru
paliva vysokotlakovým èistiacim
zariadením pri otvorených dvierkach plniaceho otvoru pri mínusových teplotách: nebezpeèenstvo
zablokovania klapky vplyvom
mrazu.

Výnimoèný prípad
V prípade poruchy karty RENAULT
moŞno ruène odomknúı dvierka A
pomocou tyèky odomykania (zvnútra
batoŞinového priestoru).
Odmontujte mrieŞku zakrývajúcu
prístup k Şiarovkám zadného svetla na
strane dvierok a potiahnite odomykaciu tyèku 1 smerom k sebe.
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PALIVOVÁ NÁDRğ (pokraèovanie)
Kvalita paliva

Èerpanie paliva

PouŞívajte kvalitné palivo rešpektujúc platné normy osobité pre kaŞdú
krajinu.

Verzie s benzínovým motorom
PouŞívajte výluène bezolovnaté benzíny.
PouŞitím benzínu s obsahom olova sa
môŞu poškodiı zariadenia na èistenie
výfukových plynov a mohlo by to viesı
k strate záruky.
Aby sa zabránilo naplneniu benzínom
s obsahom olova, plniace hrdlo palivovej nádrŞe je zúŞené a vybavené
klapkou, ktorá umoŞòuje pouŞitie
plniacej pištole len na bezolovnatý
benzín (na èerpadle).
- Pišto¾ zasuòte do otvoru tak, aby ste
zatlaèili kovovú klapku a potom
zasúvajte ïalej aŞ na doraz.
- PodrŞte pišto¾ v tejto polohe po celý
èas tankovania.

Verzie s benzínovým motorom
Bezpodmieneène pouŞite bezolovnatý benzín. Oktánové èíslo (RON)
musí byı v súlade s údajmi uvedenými
na štítku umiestnenom v otvore palivovej nádrŞe A.
Pozrite v kapitole 6 “Parametre motorov”.
Modely s naftovým motorom
PouŞívajte výluène motorovú naftu,
ktorá musí byı v súlade s údajmi uvedenými na štítku umiestnenom zvnútra plniaceho otvoru palivovej
nádrŞe A.
Pri plnení nádrŞe dbajte na to, aby do
nej náhodne nevnikla voda. Systém
krytu a jeho okolie nesmú byı zaprášené.

Èerpanie paliva (pokraèovanie)
Modely s benzínovým a naftovým
motorom
Po prvom automatickom zaskoèení
pištole, keï uŞ je nádrŞ plná, ju
môŞete nechaı zaskoèiı ešte maximálne dvakrát, aby v nádrŞi zostal
priestor na expanziu paliva.

Nemiešajte benzín s naftou, a to ani v malom
mnoŞstve.
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PALIVOVÁ NÁDRğ (pokraèovanie)
Pretrvávajúci zápach paliva
Ak sa objaví trvalý zápach paliva:
• zastavte vozidlo na mieste, kde to
dovo¾uje dopravná situácia, a vypnite zapa¾ovanie;
• zapnite výstraŞné svetlá, nechajte
cestujúcich vystúpiı z vozidla a
dozrite, aby sa zdrŞiavali mimo
premávky;
• aŞ do príchodu kvalifikovaných pracovníkov servisu RENAULT s vozidlom nemanipulujte a neštartujte
motor.

Akéko¾vek zásahy alebo
úpravy systému prívodu
paliva (elektronika, káblové
prepojenie, palivový okruh,
vstrekovaè, ochranné kryty, ...) sú
prísne zakázané vzh¾adom na moŞné
ohrozenie vašej bezpeènosti (nevzıahuje sa na kvalifikovaných pracovníkov servisov RENAULT).
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Kapitola 2: Jazda
(odporúèania na úsporu pohonných hmôt a ochranu Şivotného prostredia)

Zábeh ............................................................................................................................................................. 2.02
Štartovanie / Vypnutie motora ............................................................................................................ 2.03 ➟ 2.06
Osobitosti vozidiel s benzínovým motorom ..................................................................................................... 2.07
Osobitosti vozidiel s naftovým motorom ......................................................................................................... 2.08
Osobitosti vozidiel s naftovým motorom s filtrom pevných èastíc ................................................................... 2.09
Rýchlostná páka ............................................................................................................................................. 2.10
Posilòovaè riadenia ......................................................................................................................................... 2.10
Parkovacia brzda ................................................................................................................................. 2.11 ➟ 2.13
Rady na ochranu Şivotného prostredia, úspora pohonných hmôt ........................................................ 2.14 ➟ 2.16
ğivotné prostredie ........................................................................................................................................... 2.17
Systém kontroly tlaku v pneumatikách ................................................................................................ 2.18 ➟ 2.21
Elektronický stabilizaèný program: ESP ................................................................................................ 2.22 - 2.23
Systém proti prešmykovaniu kolies ....................................................................................................... 2.24 - 2.25
Protiblokovací systém kolies: ABS ........................................................................................................ 2.26 - 2.27
Podpora brzdenia v núdzovej situácii .............................................................................................................. 2.28
Obmedzovaè rýchlosti ......................................................................................................................... 2.29 ➟ 2.31
Regulátor rýchlosti .............................................................................................................................. 2.32 ➟ 2.35
Pomoc pri parkovaní ........................................................................................................................... 2.36 ➟ 2.39
PouŞívanie automatickej prevodovky ................................................................................................... 2.40 ➟ 2.42
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ZÁBEH
■ Verzia s benzínovým motorom

Prvých 1 000 km neprekroète rýchlosı
130 km/h pri zaradenom najvyššom
prevodovom stupni alebo 3 000 aŞ
3 500 ot/min.
Po ubehnutí 1 000 km môŞete
pouŞívaı vozidlo bez obmedzenia, ale
plný výkon bude podávaı aŞ po
3 000 km.
Intervaly technických prehliadok:
pozrite v servisnej kniŞke svojho vozidla.

■ Verzia s naftovým motorom
Prvých 1 500 km neprekroète 2 500 ot/
min. Potom môŞete jazdiı rýchlejšie,
ale plný výkon bude vozidlo podávaı
aŞ po cca 6 000 km.
Poèas zábehu nepridávajte plyn
prudko, ak je motor studený, ani nevytáèajte motor na príliš vysoké obrátky.

Intervaly technických prehliadok:
pozrite v servisnej kniŞke svojho
vozidla.
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ŠTARTOVANIE / VYPNUTIE MOTORA S KARTOU NA DIA¼KOVÉ OVLÁDANIE
Poloha “štart motora”
(Druhý stupeò zasunutia)
Po úplnom zasunutí karty RENAULT
do snímaèa karty 2 (aŞ kým nezaèujete
zvuk odomknutia ståpika riadenia) sa
tlaèidlo 1 rozsvieti a signalizuje, Şe
motor je pripravený na naštartovanie:
naštartujte krátkym stlaèením tlaèidla
1. Kontrolka A sa rozsvieti, èím
potvrdí, Şe motor beŞí.

1

A

2
Pri otvorení dverí sa snímaè karty
RENAULT 2 rozsvieti.
Na matrici na prístrojovej doske sa
zobrazí správa “vloŞte kartu”.
VloŞte kartu RENAULT do snímaèa
karty 2, v ktorom sú dva stupne zasunutia: prvý zodpovedá polohe “príslušenstvo”, druhý polohe “štartovanie
motora”.

Poloha “príslušenstvo”
(Prvý stupeò zasunutia)
Pri vypnutom motore funguje niektoré
príslušenstvo (napr. autorádio, …).

Poznámka: tlaèidlo 1 zostane zhasnuté, ak motor nie je pripravený na
naštartovanie (napríklad: prebieha
Şhavenie v modeloch s naftovým
motorom, zaradená rýchlosı, …).
Výnimoèný prípad
Niekedy (napríklad pri zablokovaných
kolesách o chodník) je potrebné pohybovaı volantom pri súèasnom stlaèení
tlaèidla 1, aby ste odistili ståpik riadenia.

Poloha “štart motora”
(pokraèovanie)
Po naštartovaní motora tlaèidlo 1
zhasne a kontrolka “beŞiaceho motora”A sa rozsvieti.
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ŠTARTOVANIE/VYPNUTIE MOTORA S KARTOU NA DIA¼KOVÉ OVLÁDANIE (pokraèovanie)
Vypnutie motora
Po zastavení vozidla krátko stlaète
tlaèidlo 1: kontakt sa preruší a kontrolka “beŞiaceho motora” A zhasne.
V niektorých vozidlách s automatickou prevodovkou dajte voliè prevodov
do polohy parkovania P.
Vyberte kartu z èítaèa karty 2.
Vytiahnutím karty sa rozsvieti stropné
osvetlenie (ak je v polohe “automatické rozsvietenie”), blokovanie ståpika riadenia a vypnutie príslušenstiev
(pre istotu skontrolujte, èi je dobre
zaistený).
Poznámka: ak necháte kartu v snímaèi karty, pri otvorení dverí vodièa
vás na to upozorní zvukový signál a
snímaè karty bliká.

Nikdy nenechávajte kartu
RENAULT vo vozidle a
dieıa (alebo zviera) samotné
vo vozidle, keï opúšıate
vozidlo. Mohlo by uviesı do chodu
elektrické ovládanie okien a privrieı
si èası tela (hrdlo, rameno, ruku, ...),
èím by si mohlo spôsobiı váŞne poranenie.
Nikdy nevypínajte zapa¾ovanie skôr,
neŞ vozidlo úplne zastane. Zastavením motora sa vyradia z èinnosti
posilòovaèe bàzd, riadenia atï. a
zariadenia pasívnej bezpeènosti ako
airbagy, èi napínaèe bezpeènostných
pásov.
Po vytiahnutí karty RENAULT sa
zablokuje riadenie.

Keï opúšıate vozidlo,
zvlášı ak máte pri sebe
kartu RENAULT, presvedète sa, èi je motor vypnutý.
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25342

ŠTARTOVANIE/VYPNUTIE MOTORA S KARTOU RENAULT S VO¼NÝMI RUKAMI

1

Vypnutie motora
Pri odstavenom vozidle stlaète tlaèidlo
1, príslušenstvo ako je momentálne
pouŞívanie rádia pokraèuje v èinnosti,
riadenie sa zablokuje. (Pre istotu skontrolujte, èi je dobre zaistené.)
Ak sa otvoria vodièove dvere, tieto
prístroje sa vypnú.

A

Polohy “stop”, “príslušenstvo”a
“kladný kontakt v sérii za spínacou skrinkou”
Karta RENAULT mimo èítaèa, pri
vypnutom motore a bez stláèania
pedálov (brzda, spojka), postupné
stláèanie tlaèidla 1 umoŞòuje postupnú vo¾bu týchto polôh.
Funkènosı karty môŞe byı narušená
pôsobením okolia (vonkajšie zariadenia alebo pouŞívanie prístrojov
pouŞívajúcich rovnakú frekvenciu ako
karta RENAULT).
Vtedy je potrebné vloŞiı kartu do
èítaèa.

Štartovanie motora
Karta RENAULT vnútri vozidla
(obvod A) okrem niektorých zón vo
výške ako je slneèná clona, nosiè na
okuliare atï.:
- zatlaète pedál spojky a stlaète tlaèidlo 1;
alebo
- voliè prevodov dajte do màtveho
bodu (vozidlo s mechanickou prevodovkou) alebo do polohy P alebo N
(vozidlo s automatickou prevodovkou), zatlaète brzdový pedál a stlaète
tlaèidlo 1;

Nikdy nenechávajte kartu
RENAULT vo vozidle a
dieıa (alebo zviera) samotné vo vozidle, keï opúšıate vozidlo. Mohlo by uviesı do
chodu elektrické ovládanie okien a
privrieı si èası tela (hrdlo, rameno,
ruku, ...), èím by si mohlo spôsobiı
váŞne poranenie.
Nikdy nevypínajte zapa¾ovanie
skôr, neŞ vozidlo úplne zastane.
Zastavením motora sa vyradia z
èinnosti posilòovaèe bàzd, riadenia
atï. a zariadenia pasívnej bezpeènosti ako airbagy, èi napínaèe bezpeènostných pásov.

Poznámka: pedál musí byı stlaèený
poèas celej doby štartovania.
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ŠTARTOVANIE/VYPNUTIE MOTORA S KARTOU RENAULT „HANDS FREE“ (pokraèovanie)
Mimoriadne situácie
- Motor beŞí, dvere vozidla sú otvorené a karta je mimo vozidla (napr.
ak vodiè vystúpil, aby otvoril bránu
garáŞe): motor bude naïalej beŞaı.
- Motor beŞí, dvere vozidla sú zatvorené a karta je mimo vozidla (napr.
spolujazdec vystúpil, prièom karta
RENAULT zostal au neho): na prístrojovej doske sa zobrazí správa
“karta nezistená”, svetelná kontrolka
bliká na èítaèi rezervnej karty 2 a
jedno pípnutie sa ozve pri zatvorení
posledných dverí.
- Funkènosı karty môŞe byı narušená
pôsobením okolia (vonkajšie zariadenia alebo pouŞívanie prístrojov
pouŞívajúcich rovnakú frekvenciu
ako karta RENAULT).

3

2

Porucha èinnosti
„hands free“

v

reŞime

Svetelná kontrolka 3 a èítaè karty 2 blikajú.

VloŞte kartu RENAULT do èítaèa
karty 2. Stlaète brzdový pedál a/ alebo
spojkový, potom postupujte ako je
uvedené v èasti “Štartovanie/vypnutie
motora s kartou na dia¾kové ovládanie”.

Keï opúšıate vozidlo,
zvlášı ak máte pri sebe
kartu RENAULT, presveddète sa, èi je motor vypnutý.
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OSOBITOSTI VOZIDIEL S BENZÍNOVÝM MOTOROM
Podmienky prevádzky vášho vozidla:
• dlhšia jazda s rozsvietenou kontrolkou minimálneho mnoŞstva
paliva,
• pouŞitie benzínu s obsahom olova,
• pouŞitie aditív v mazivách alebo v
palive, ktoré nie sú schválené firmou RENAULT

Ak zistíte vyššie uvedené poruchy,
dajte èo najskôr odstrániı poruchy v
servise RENAULT.

alebo poruchy ako napríklad:
• chybné zapa¾ovanie, nedostatok
paliva alebo odpojená svieèka, èo sa
prejavuje výpadkami zapa¾ovania a
“trhaním” poèas jazdy,
• porucha elektrického napájania,

Problémy pri štartovaní

spôsobujú prehriatie katalyzátora, èím
sa zniŞuje jeho úèinnosı, a môŞu maı
za následok aŞ znièenie katalyzátora
a tepelné poškodenie vozidla.

Ak budete pravidelne dávaı svoje vozidlo na kontrolu v servise RENAULT v
termínoch odporúèaných v servisnej
kniŞke, k týmto poruchám nedôjde.

Aby ste si nepoškodili katalyzátor, nesnaŞte sa naštartovaı za kaŞdú cenu
(pouŞitím štartéra, tlaèením alebo
ıahaním vozidla) bez toho, aby ste
zistili a odstránili príèinu poruchy.
V takom prípade sa nepokúšajte naštartovaı motor, ale obráıte sa na servis
RENAULT.

Nestojte a nenechávajte
beŞaı motor na miestach,
kde by hor¾avé látky alebo
materiály, ako napr. tráva
alebo lístie, mohli prísı do styku s
horúcim výfukovým systémom.
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OSOBITOSTI VOZIDIEL S NAFTOVÝM MOTOROM
Otáèky naftového motora

Opatrenia v zime

Vstrekovacia
sústava
naftového
motora je vybavená mechanickým
regulátorom,
ktorý
nedovolí
prekroèiı maximálne prípustné
otáèky pri akomko¾vek prevodovom
stupni.

Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam spôsobeným mrazom:
• dbajte, aby ste mali vŞdy dobre
nabitý akumulátor.
• dbajte, aby hladina nafty v nádrŞi
nikdy príliš neklesla, aby nedochádzalo ku kondenzácii vodnej pary a
jej hromadeniu na dne nádrŞe.

Úplné vyjazdenie paliva
Po natankovaní nasledujúcom po úplnom vyjazdení nádrŞe do prázdna, je
moŞné vo väèšine prípadov motor naštartovaı
normálnym spôsobom,
pokia¾ je akumulátor dobre nabitý.
Ak však motor nenaskoèí o nieko¾ko
sekúnd ani po nieko¾kých pokusoch,
obráıte sa na servis RENAULT.

Nestojte a nenechávajte
beŞaı motor na miestach,
kde by hor¾avé látky alebo
materiály, ako napr. tráva
alebo lístie, mohli prísı do styku s
horúcim výfukovým systémom.

2.08

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T2-SLK.win 17/3/2006 10:51 - page 8

NU739_4_G2-FRA.qxd 2/02/06 16:43 Page 2.09

OSOBITOSTI VOZIDIEL S NAFTOVÝM MOTOROM S FILTROM PEVNÝCH ÈASTÍC
Vtedy trvá èistenie aŞ 20 minút.
Ak sa rozsvieti kontrolka
sprevádzaná správou “skontrolovaı emisie”, okamŞite sa obráıte na servis
RENAULT.

1

Otáèky naftového motora
Vstrekovacia
sústava
naftového
motora nedovolí prekroèiı maximálne prípustné otáèky na všetkých
prevodových stupòoch.

Kontrolka 1 sa rozsvieti, aby indikovala riziko upchatia filtra.
Pri èistení filtra pevných èastíc vám
odporúèame, aby ste jazdili, ak je to
moŞné a aŞ kým nezhasne kontrolka,
priemernou rýchlosıou 80 km/h s
oh¾adom na podmienky cestnej
premávky a obmedzenie povolenej
rýchlosti.

Vozidlá vybavené filtrom pevných
èastíc
V závislosti od kvality pouŞívaného
paliva sa poèas jazdy výnimoène môŞe
objaviı biely dym.
Je to dôsledok èistenia filtra pevných
èastíc a nemá to vplyv na správanie
vozidla.
Odporúèania pri zimnej prevádzke
Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam spôsobeným mrazom:
- dbajte na to, aby ste mali vŞdy dobre
nabitý akumulátor;
- dbajte, aby hladina nafty v nádrŞi
nikdy príliš neklesla, aby nedochádzalo ku kondenzácii vodnej pary a
jej hromadeniu na dne nádrŞe.

Nestojte a nenechávajte
beŞaı motor na miestach,
kde by hor¾avé látky alebo
materiály, ako napr. tráva
alebo suché lístie, mohli prísı do
styku s horúcim výfukovým systémom.

2.09

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T2-SLK.win 17/3/2006 10:51 - page 9

NU739_4_G2-FRA.qxd 2/02/06 16:43 Page 2.10

RÝCHLOSTNÁ PÁKA

POSILÒOVAÈ RIADENIA
Nenechávajte riadenie odstaveného
vozidla vytoèené na doraz (mohlo by
sa poškodiı èerpadlo posilòovaèa riadenia).

1

Posilòovaè riadenia s variabilným úèinkom
Variabilný posilòovaè riadenia je vybavený elektronicky ovládaným systémom, ktorý prispôsobí mieru posilòovania rýchlosti vozidla.
Riadenie je jemnejšie pri parkovacích
manévroch (väèší komfort) a postupne
s rastúcou rýchlosıou treba vynaloŞiı
väèšiu silu (v záujme väèšej bezpeènosti pri ve¾kej rýchlosti).

2

Zaraïovanie spiatoèky
Keï vozidlo stojí, zaraïte neutrál a
potom spiatoèku.
Vozidlá s manuálnou prevodovkou:
sledujte schému na hlavici páky 1 a v
závislosti od vozidla nadvihnite prstenec 2 k hlavici páky, a tak zaraïte spiatoèku.

Pri cúvaní sa súèasne rozsvietia cúvacie svetlá (pri zapnutom zapa¾ovaní).
Vozidlá vybavené systémom na
pomoc pri parkovaní: osobitosti tohto
zariadenia nájdete v kapitole 2, v èasti
„Pomoc pri parkovaní“.

Nikdy nevypínajte motor
pri jazde z kopca a pri
jazde všeobecne (posilòovaè je neúèinný).
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PARKOVACIA BRZDA
Zatiahnutie parkovacej brzdy sa
potvrdí rozsvietením kontrolky 3 na
palubnej doske a kontrolky 4 na prístrojovej doske. Kontrolky 3 a 4 zhasínajú pri zamykaní dverí. Na prístrojovej doske sa zobrazí správa
“parkovacia brzda zatiahnutá”.

2
3
1

Zatiahnutie parkovacej brzdy
Manuálny reŞim
Potiahnite a pusıte rukoväı 1.

Poznámka:
Ak pri otváraní dverí vodièa parkovacia brzda nie je zatiahnutá, zaznie
zvukový signál a na prístrojovej doske
sa zobrazí správa “parkovacia brzda
uvo¾nená”.
Pri odstavovaní vozidla je v tomto prípade nevyhnutné potiahnuı a následne uvo¾niı páku 1.
Pre niektoré krajiny nie je automatické
zatiahnutie brzdy aktivované. Pozrite
v èasti “Manuálny reŞim”.

Automatický reŞim (pod¾a krajiny urèenia)
Pri vypnutom motore stlaèením tlaèidla štartovanie / vypnutie motora
parkovacia brzda zabezpeèuje automatické zabrzdenie vozidla.
V iných prípadoch, napríklad zhasnutý motor, sa parkovacia brzda nezabrzdí automaticky. Vtedy musíte
pouŞiı manuálny reŞim.

Skôr ako opustíte vozidlo,
skontrolujte zabrzdenie
parkovacou brzdou.
Zatiahnutie je vidite¾né
permanentným rozsvietením kontrolky 3 na palubnej doske a kontrolky 4 na prístrojovej doske.

4

Uvo¾nenie parkovacej brzdy
Manuálny reŞim
Uvo¾nenie parkovacej brzdy: pri naštartovanom motore potiahnite páku 1
so stlaèeným odisıovacím tlaèidlom 2
a pusıte. Kontrolka 4 a kontrolka 3
zhasnú.
Automatický reŞim
Brzda sa uvo¾ní automaticky pri štartovaní a rozbiehaní vozidla.
Na prístrojovej doske sa zobrazí
správa “parkovacia brzda uvo¾nená”.
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PARKOVACIA BRZDA (pokraèovanie)
Doèasné zastavenie
Naštartovaný motor parkovacia brzda
nezabrzdí automaticky.
V kaŞdom prípade môŞete parkovaciu
brzdu ovládaı ruène, napríklad pri zastavení na kriŞovatke, na ceste vo
svahu.
Potiahnite a pusıte rukoväı 1.
Brzda sa uvo¾ní automaticky pri opätovnom štartovaní a rozbiehaní vozidla.

2
3
1
4

Mimoriadne situácie
Ak musíte parkovaı na naklonenej
rovine alebo musíte parkovaı s pripojeným prívesom, páku 1 potiahnite a
podrŞte ju v tejto polohe nieko¾ko
sekúnd, aby ste zabrzdili na maximum.

Pri parkovaní s povolenou parkovacou
brzdou (napríklad ak hrozí riziko
mrazu), so zavretými dverami vodièa a
s kartou v automatickom reŞime:
- motor vypnite stlaèením tlaèidla štartovanie / vypnutie motora;
- zaraïte rýchlosı (pri mechanickej
prevodovke) alebo voliè prevodov
dajte do polohy P (pri automatickej
prevodovke);
- potiahnite páèku 1 so stlaèeným odisıovacím tlaèidlom 2 a pusıte ju;
- pri karte s dia¾kovým ovládaním
vytiahnite kartu RENAULT z èítaèa.

Ak opúšıate vozidlo s naštartovaným
motorom,
bezpodmieneène zatiahnite parkovaciu brzdu
pomocou ruèného ovládania.
Zatiahnutie je vidite¾né permanentným rozsvietením kontrolky 3 na
palubnej doske a kontrolky 4 na
prístrojovej doske.
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PARKOVACIA BRZDA (pokraèovanie)
Verzie s automatickou prevodovkou
Ak sú dvere vodièa otvorené alebo zle
zatvorené, automatické odbrzdenie je
neaktívne.
Dvere opätovne zatvorte, potom
preraïte na N alebo P, aby ste obnovili
systém.

5
A

6

Nikdy nenechávajte kartu
RENAULT vo vozidle,
keï opúšıate vozidlo, v
ktorom je dieıa (alebo
zviera). Mohlo by uvo¾niı parkovaciu brzdu a spôsobiı neúmyselný
pohyb vozidla.

Poruchy èinnosti
- Pri poruche sa na displeji zobrazuje
výstraŞná správa “porucha parkovacej brzdy”5 a príslušné kontrolky 3 a
4 neustále blikajú.
- Pri neúèinnosti parkovacej brzdy
kontrolka 4 bliká poèas pribliŞne
10 sekúnd po naštartovaní motora,
potom zhasne.
Kontrolky 3 a 4 blikajú pribliŞne
10 sekúnd pri kaŞdom pohybe rukoväıou 1 a pri kaŞdom vypnutí
motora.
Èo najskôr sa obráıte na servis
RENAULT.

Núdzové odistenie (porucha akumulátora alebo systému).
Pri uvo¾òovaní parkovacej brzdy potiahnite páèku 6 (potiahnutím èasti A
snímte koberèek odkladacieho priestoru), aŞ kým nepoèuı odomknutie.
Týmto spôsobom nie je moŞné brzdu
znovu zatiahnuı.
Po výmene akumulátora sa systém
uvedie do èinnosti hneï po prvom
manuálnom odbrzdení.
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RADY NA OCHRANU ğIVOTNÉHO PROSTREDIA, ÚSPORA PALIVA, JAZDA
RENAULT aktívne prispieva k zniŞovaniu emisií výfukových plynov a k
úspore energie.
Svojou koncepciou, pôvodným nastavením a nízkou spotrebou je vaše
vozidlo RENAULT úplne v súlade s
platnými predpismi na ochranu Şivotného prostredia. Ale technika nedokáŞe všetko. MnoŞstvo emisií výfukových plynov a spotreba vášho vozidla
závisí aj od vás. Venujte pozornosı
údrŞbe, spôsobu jazdy a pouŞívaniu
vozidla.

ÚdrŞba

Nastavovanie motora

Upozoròujeme, Şe nedodrŞiavanie
predpisov o ochrane Şivotného prostredia môŞe maı za následok trestný
postih majite¾a vozidla. Okrem toho,
výmenou dielov motora, napájacieho
alebo výfukového systému za iné, neŞ
originálne súèiastky odporúèané
výrobcom spôsobíte, Şe vaše vozidlo
nebude v súlade s predpismi o ochrane
Şivotného prostredia.
Dávajte si v servise RENAULT nastaviı a skontrolovaı vozidlo pod¾a pokynov uvedených v servisnej kniŞke.
Autorizovaný servis RENAULT má k
dispozícii všetky podmienky a zariadenia na to, aby mohol pre vaše vozidlo
zaruèiı nastavenie na predpísané hodnoty.

• zapa¾ovanie: nevyŞaduje nijaké
nastavenie;
• svieèky: optimálne podmienky spotreby, úèinnosı a výkon dosiahnete
pri dôslednom dodrŞiavaní špecifikácií, ktoré vypracovali naši projektanti.
V prípade výmeny svieèok pouŞite
znaèky, typy a vzdialenosı elektród
pod¾a špecifikácií pre váš motor.
Poraïte sa v servise RENAULT.
• vo¾nobeh: nevyŞaduje nijaké nastavenie.
• filter vzduchu, filter nafty: zanesená filtraèná vloŞka zniŞuje úèinnosı. Treba ju vymeniı;
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RADY NA OCHRANU ğIVOTNÉHO PROSTREDIA, ÚSPORA PALIVA, JAZDA (pokraèovanie)
Kontrola zloŞenia výfukových
plynov
Systém kontroly zloŞenia výfukových
plynov umoŞòuje zisıovaı anomálie v
èinnosti systému èistenia výfukových
plynov vozidla.
Tieto anomálie môŞu spôsobiı
uvo¾òovanie škodlivých látok do
ovzdušia, alebo mechanické poškodenie vozidla.
Táto kontrolka na palubnej
doske indikuje prípadné poruchy systému:
Rozsvieti sa pri zapnutí zapa¾ovania a
zhasne po troch sekundách.
- ak zostane rozsvietená, obráıte sa èo
najskôr na servis RENAULT;
- ak bliká, zníŞte otáèky motora, aŞ
pokým neprestane blikaı. Èo najskôr
navštívte servis RENAULT.

Jazda
• Nenechávajte motor zohrievaı na
mieste, radšej jazdite šetrne, aŞ kým
motor nedosiahne svoju normálnu
teplotu.
• Za rýchlosı sa platí.
• Tzv. športová je drahá: radšej vo¾te
pruŞný spôsob jazdy.

• Brzdite èo najmenej, poèítajte s
prekáŞkou alebo zákrutou v dostatoènom predstihu. Potom staèí len
povoliı plynový pedál.
• Vyhnite sa prudkej akcelerácii.
• Nevytáèajte motor do vysokých
otáèok na niŞších prevodových stupòoch.
PouŞívajte vŞdy èo najvyšší prevodový stupeò, ale tak aby ste motor
nepreıaŞovali.
Vo vozidlách s automatickou prevodovkou nechajte voliè prevodov,
pokia¾ moŞno, v polohe D.
• Pri stúpaní sa nesnaŞte udrŞaı
rýchlosı, nestláèajte plynový pedál
viac ako na rovine. Radšej
udrŞiavajte nohu na plynovom
pedáli v rovnakej polohe.
• Dvojité vyšliapnutie spojkového
pedála a pridanie plynu pred vypnutím motora sú v prípade moderných
vozidiel zbytoèné.

• Neèas, zaplavené vozovky
Nejazdite po zaplavených
cestách, ak voda siaha vyššie ako po spodný okraj
diskov.
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RADY NA OCHRANU ğIVOTNÉHO PROSTREDIA, ÚSPORA PALIVA, JAZDA (pokraèovanie)

Praktické rady
- Elektrina je “palivo”, preto vypnite
všetky elektrické spotrebièe, ak ich
naozaj nepotrebujete.
Ale (najdôleŞitejšia je bezpeènosı)
svetlomety nechajte rozsvietené
vŞdy, keï si to vyŞaduje vidite¾nosı
(vidieı a byı videný).
- Nenechávajte na streche prázdnu
záhradku.
- PouŞívajte radšej vetracie otvory.
Jazda s otvorenými oknami pri
100 km/h zvyšuje spotrebu aŞ o 4 %.

- Vozidlá vybavené klimatizáciou. Je
normálne, Şe sa pri zapnutej klimatizácii zvýši spotreba paliva (najmä
pri
jazde
v
meste).
Vo
vozidlách vybavených klimatizáciou
bez automatického reŞimu klimatizáciu vypnite, ak ju nepotrebujete.
Nieko¾ko rád na minimalizáciu
spotreby a pomoc pri ochrane Şivotného prostredia:
odporúèame jazdiı s otvorenými
vetracími otvormi a zatvorenými
oknami.
Ak ste nechali vozidlo zaparkované
na priamom slnku, na nieko¾ko
minút zapnite vetranie, aby ste sa
pred štartovaním zbavili prúdenia
teplého vzduchu.
- Na èerpacej stanici nedopåòajte
palivo aŞ po okraj, aby nepretieklo.
- Na prepravu objemných predmetov
pouŞívajte radšej príves.
- Pri jazdách s karavanom pouŞívajte
homologovaný deflektor a nezabudnite ho správne nastaviı.

- Vyhýbajte sa jazdám „od dverí k dverám“ (krátke úseky prerušené dlhším
státím), motor nemôŞe dosiahnuı
ideálnu teplotu. Usilujte sa svoje presuny spojiı.

Pneumatiky
- Nedostatoèný tlak vzduchu v pneumatikách môŞe zapríèiniı vyššiu spotrebu.
- PouŞívanie iných pneumatík, ako sú
odporúèané, môŞe zapríèiniı vyššiu
spotrebu.
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ğIVOTNÉ PROSTREDIE
- V záujme ochrany Şivotného prostredia lak vášho vozidla a brzdové doštièky neobsahujú olovo ani kadmium.
Okrem
toho
oproti
predchádzajúcim modelom sme
zníŞili mnoŞstvo chlóru o 40 %.

Recyklované èasti
Recyklovate¾né diely

Vaše vozidlo bolo skonštruované tak,
aby boli dodrŞané poŞiadavky na
ochranu Şivotného prostredia.
- Väèšina modelov je vybavená zariadeniami ako katalyzátor, lambda
sonda a filter z aktívneho uhlia
(tento filter viaŞe palivové výpary z
nádrŞe a tým zabraòuje úniku výparov do ovzdušia).

- RENAULT venoval všetko svoje
know-how do recyklácie, aby po
skonèení svojej Şivotnosti vaše
vozidlo èo najmenej zaıaŞilo Şivotné
prostredie.
- Vaše vozidlo z 90 % tvoria recyklovate¾né dielce alebo materiály a mnohé
diely z plastu alebo textilu (pozrite
na obrázku hore). Pre jednoduchšiu
manipuláciu pri recyklovaní sú plastové diely oznaèené.

Prispejte aj vy k ochrane Şivotného
prostredia!
Nezahadzujte spolu s domovým odpadom diely, ktoré ste vymenili pri beŞnej údrŞbe (akumulátor, filter oleja,
filter vzduchu atï.) a nádoby od oleja
(prázdne alebo s pouŞitým olejom).
Odovzdajte ich v špecializovaných
zberniach. V kaŞdom prípade dodrŞiavajte miestne zákony a predpisy.
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SYSTÉM KONTROLY TLAKU VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH
Tento systém kontroluje tlak vzduchu
v pneumatikách.
Tlaky v pneumatikách musia byı
nastavené za studena (pozrite v èasti
“Tlak vzduchu v pneumatikách”, kde
sú uvedené hodnoty).
Ak nie je moŞné kontrolovaı tlak v
pneumatikách za studena, k
odporúèanému tlaku treba pripoèítaı
0,2 aŞ 0,3 baru (3 PSI).

A

Zásadne nikdy nevypúšıajte vzduch
zo zohriatych pneumatík.

Princíp èinnosti
Táto funkcia dopåòa podporu riadenia.
Avšak táto funkcia nenahrádza vodièa. V nijakom
prípade teda nemôŞe nahradiı opatrnosı ani zodpovednosı vodièa.
Tlak vzduchu v pneumatikách, vrátane rezervného kolesa, kontrolujte
kaŞdý mesiac.

KaŞdé koleso (okrem rezervného) je
vybavené snímaèom zabudovaným do
ventilu kolesa a periodicky meria tlak
vzduchu v pneumatike.
Systém informuje vodièa, èi je v pneumatikách dostatoèný tlak a upozoròuje na nedostatoèný tlak a únik
vzduchu.
Displej zobrazuje tlak vzduchu v
pneumatikách po zapnutí zapa¾ovania
(pribliŞne 20 sekúnd) alebo v prípade
poruchy poèas jazdy.
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SYSTÉM KONTROLY TLAKU VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH (pokraèovanie)
MontáŞ pneumatík

B

C

1
1

E

D

2

Nezamenite¾nosı kolies
KaŞdý zo snímaèov zabudovaných do ventilov 1 je
vyhradený pre jedno jediné
koleso: kolesá sa teda v
nijakom prípade nesmú zamieòaı.
Nebezpeèenstvo chybnej informácie môŞe maı váŞne následky.

Správnu polohu kolesa zistíte pod¾a
farby krúŞku 2 (po prípadnom oèistení), ktorý obopína kaŞdý z ventilov:
- B : Şltý krúŞok
- C : èierny krúŞok
- D : èervený krúŞok
- E : zelený krúŞok

(výmena pneumatík alebo montáŞ
zimných pneumatík)
Výmena pneumatík sa vyznaèuje
mimoriadnymi nárokmi, preto vám
odporúèame poradiı sa v servise
RENAULT.

Odèítanie tlaku vzduchu v
pneumatikách na prístrojovej
doske
Po skontrolovaní tlaku vzduchu v
pneumatikách vozidla sa výstraŞné
upozornenia na prístrojovej doske
a/alebo hodnoty zobrazené na displeji
A aktualizujú pri jazde po prekroèení
rýchlosti 25 km/h.
BeŞne predávané manometre vykazujú odchýlku pri meraní (nazýva sa
tolerancia).
Tlak, ktorý sa zobrazuje na displeji A
teda môŞe byı iný ako hodnota na
manometri, ktorý ste pouŞili. Do
úvahy treba braı tlak udávaný na
displeji.
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SYSTÉM KONTROLY TLAKU VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH (pokraèovanie)
Rezervné koleso

Porucha èinnosti

Rezervné koleso nie je vybavené snímaèom, systém ho teda nedokáŞe rozpoznaı.
Ak je namontované namiesto niektorého iného kolesa, systém registruje
poruchu prevádzky.

Za urèitých podmienok pri opätovnej
úprave tlakov môŞe správa poruchy
èinnosti zostaı urèitý èas rozsvietená
na prístrojovej doske (pribliŞne 1 h 45
po odstavení vozidla).

A

Výmena kolies / diskov…
Tento systém vyŞaduje špeciálnu
výbavu (kolesá, ventily, ...).
O doplnkoch, ktoré dostanete v predajniach RENAULT, hodiacich sa k
vášmu systému, sa poraïte v servise
RENAULT - pouŞívanie iného príslušenstva by mohlo ovplyvniı správnu
èinnosı systému.

Aerosól na opravu pneumatík
Vzh¾adom na špecifickosı kolies
pouŞívajte len aerosóly homologované
naším technickým strediskom.
Podmienky pouŞívania aerosólov na
opravu pneumatík si pozrite v príslušnom návode.

Zobrazovanie informácie
Displej A vás informuje o prípadných
poruchách (nízky tlak vzduchu v pneumatike, defekt, systém mimo prevádzky, ...).
Na nasledujúcich stranách nájdete
podrobnosti o jednotlivých informáciách zobrazovaných na displeji.

2.20

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T2-SLK.win 17/3/2006 10:51 - page 20

NU739_4_G2-FRA.qxd 2/02/06 16:43 Page 2.21

SYSTÉM KONTROLY TLAKU VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH (pokraèovanie)
Príklady informácií, ktoré sa môŞu zobraziı na displeji A.

Displej A

Interpretácia správ

"Tlak vzduchu v pneumatikách"
Tlak vzduchu v pneumatikách je v poriadku.

"Chýba snímaè pneumatík"
Zmiznutie symbolu kolesa indikuje neprítomnosı snímaèa na tomto kolese alebo jeho poruchu (napr.
po montáŞi rezervného kolesa).

"Upraviı tlak v pneumatike"
Koleso, ktoré je vyfarbené, znamená príliš nízky tlak.

"Dia¾nica, dofúkaı pneumatiky"
Tlak v pneumatikách nie je prispôsobený rýchlosti jazdy. Spoma¾te alebo dofúkajte všetky štyri pneumatiky na tlak vhodný na dia¾nicu (pozrite v tabu¾ke “Tlaky v pneumatikách”).

"Defekt, vymeòte koleso"
Tento príklad ukazuje, Şe na ¾avom zadnom kolese je defekt.
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ELEKTRONICKÝ STABILIZAÈNÝ PROGRAM: ESP S KONTROLOU NEDOTÁÈAVOSTI
Tento systém slúŞi na udrŞanie kontroly nad vozidlom v “kritických”
situáciách (vyhýbanie sa prekáŞke,
strata pri¾navosti v zákrute…).
Dopåòa ho systém “kontroly nedotáèavosti”.

Keï sa systém uvádza do èinnosti,
informácia A sa rozsvieti a upozorní
vás na túto skutoènosı.

Kontrola nedotáèavosti
Tento systém optimalizuje èinnosı
ESP v prípadne výraznej nedotáèavosti (strata pri¾navosti prednej
nápravy).

Táto funkcia je doplnkovou pomocou v kritickej
situácii, aby bolo moŞné
prispôsobiı
správanie
vozidla zámerom vodièa.
Avšak táto funkcia nenahrádza
vodièa. Nerozširuje moŞnosti a
obmedzenia vozidla a nesmie vás
motivovaı na rýchlejšiu jazdu.
To znamená, Şe v Şiadnom prípade
nemôŞe nahradiı pozornosı ani
zodpovednosı
vodièa
poèas
manévrovania (vodiè musí vŞdy
pozorne sledovaı náhle udalosti,
ktoré sa môŞu vyskytnúı poèas
jazdy).

A

Princíp èinnosti
Snímaè na volante umoŞòuje rozpoznaı dráhu, po ktorej zamýš¾a ísı vodiè.
Iné snímaèe rozmiestnené vo vozidle
merajú skutoènú dráhu.
Systém porovnáva zámer vodièa a
skutoènú dráhu vozidla, a ak je to
potrebné, koriguje dráhu pomocou
niektorých bàzd a/alebo výkon
motora.
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ELEKTRONICKÝ STABILIZAÈNÝ PROGRAM: ESP S KONTROLOU NEDOTÁÈAVOSTI (pokraèovanie)

1
B

Porucha èinnosti

Vypnutie funkcie
Táto funkcia sa vyradí z èinnosti
stlaèením spínaèa 1, prièom sa rozsvieti informácia B a upozorní vás na
túto skutoènosı.
Týmto spôsobom sa zároveò vypne
funkcia proti prešmykovaniu kolies:
pozrite v kapitole 2, v èasti “Systém
proti prešmykovaniu kolies”.

C

PretoŞe ESP prináša zvýšenie bezpeènosti, neodporúèame vám jazdiı s vypnutou funkciou. Hneï ako to bude
moŞné, opustite toto nastavovanie ïalším stlaèením spínaèa 1.
Poznámka: Funkcia ESP sa automaticky zapína po zapnutí zapa¾ovania
vozidla.

Ak systém zistí poruchu èinnosti, na
matrici sa zobrazí správa C a kontrolka
.
Obráıte sa na servis RENAULT.
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SYSTÉM PROTI PREŠMYKOVANIU
Tento systém pomáha obmedziı
prešmykovanie hnaných kolies a maı
vozidlo pod kontrolou pri rozjazde a
zrých¾ovaní.

Táto funkcia je doplnkovou pomocou v kritickej
situácii, aby bolo moŞné
prispôsobiı
správanie
vozidla zámerom vodièa.
Avšak táto funkcia nenahrádza
vodièa. Nerozširuje moŞnosti a
obmedzenia vozidla a nesmie vás
motivovaı na rýchlejšiu jazdu.
To znamená, Şe v Şiadnom prípade
nemôŞe nahradiı pozornosı ani
zodpovednosı
vodièa
poèas
manévrovania (vodiè musí vŞdy
pozorne sledovaı náhle udalosti,
ktoré sa môŞu vyskytnúı poèas
jazdy).

Systém pôsobí aj v zmysle prispôsobenia otáèok motora pri¾navosti kolies
na podklade, nezávisle od tlaku na plynový pedál.
Keï sa systém uvádza do èinnosti,
informácia A sa rozsvieti a upozorní
vás na túto skutoènosı.

A

Princíp èinnosti
Pomocou snímaèov na kolesách systém neustále meria a porovnáva
rýchlosı hnaných kolies a rozpoznáva
ich pretáèanie.
Ak má niektoré koleso tendenciu k
prešmykovaniu, systém nariadi jeho
pribrzdenie, aŞ kým sa jeho pohyblivosı neprispôsobí pri¾navosti na ceste.
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SYSTÉM PROTI PREŠMYKOVANIU (pokraèovanie)

1
B

Porucha èinnosti

Vypnutie funkcie
V urèitých situáciách (jazda na ve¾mi
poddajnom podklade: sneh, blato, ...
alebo jazda so snehovými reıazami),
systém môŞe zníŞiı výkon motora, aby
obmedzil prešmykovanie kolies. Ak je
tento efekt neŞiadúci, funkciu moŞno
vypnúı stlaèením spínaèa 1.
Rozsvieti sa informácia B a upozorní
vás na túto skutoènosı.

C

Vypnutie funkcie ASR zároveò vypína
funkciu ESP – pozrite v kapitole 2, v
èasti “Elektronický stabilizaèný program: ESP”.
Hneï ako to bude moŞné, opustite
toto nastavovanie ïalším stlaèením
spínaèa 1.

Ak systém zistí poruchu èinnosti, na
matrici sa zobrazí správa C a kontrolka
.
Obráıte sa na servis RENAULT.

Poznámka: funkcia sa automaticky
obnoví po zapnutí zapa¾ovania vozidla.
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PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM KOLIES: (ABS)
Pri intenzívnom brzdení je najdôleŞitejšie docieliı èo najkratšiu brzdnú
dráhu a pritom zvládnuı a zachovaı
jazdnú stabilitu vozidla. VŞdy však
vzniká nebezpeèenstvo, v závislosti od
typu vozovky, od poveternostných
podmienok alebo od vašich reakcií, Şe
sa zníŞi pri¾navosı kolies k vozovke:
kolesá sa zablokujú a vozidlo sa stane
neovládate¾ným. Protiblokovací systém (ABS) prispieva k zníŞeniu tohto
nebezpeèenstva.
lepšenie bezpeènosti spoèíva v tom, Şe
systém regulácie brzdenia bráni zablokovaniu kolies aj pri náhlom prudkom
brzdení. Zabezpeèuje ovládate¾nosı
vozidla a jeho jazdnej dráhy. Systém
umoŞòuje napríklad aj obchádzanie
prekáŞky pri súèasnom brzdení.

Okrem toho optimalizuje dåŞku brzdnej dráhy, i keï je zníŞená pri¾navosı
kolies na rôznych povrchoch (mokrá
vozovka, klzká vozovka, meniaci sa
povrch vozovky atï.).
Hoci systém ABS optimalizuje dåŞku a
smer brzdnej dráhy, v nijakom prípade
neovplyvòuje fyzikálne parametre
lokálnej pri¾navosti medzi kolesami a
povrchom vozovky. Vodiè je teda
povinný dodrŞiavaı obvyklú opatrnosı
(bezpeèná vzdialenosı medzi vozidlami atï.). Zvýšená bezpeènosı vás
nesmie zvádzaı k zbytoènému riskovaniu.

Brzdenie s fungujúcim systémom
ABS sa prejavuje väèším alebo
menším pulzovaním brzdového
pedála. Tieto cite¾né prejavy vás upozornia, Şe dochádza k zníŞeniu pri¾navosti medzi pneumatikami a vozovkou, a Şe spôsob jazdy treba
prispôsobiı stavu vozovky.
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PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM KOLIES: ABS (pokraèovanie)
V prípade poruchy systému ABS
môŞu nastaı nasledujúce situácie:
1 - Na prístrojovej doske svieti oranŞová kontrolka ABS

.

Brzdový systém však pracuje normálne bez obmedzenia, ako vo
vozidlách bez ABS. Èo najskôr
navštívte servis RENAULT.

2 - Na prístrojovej doske
svieti oranŞová kontrolka
ABS
kontrolka
systému

a èervená

poruchy

brzdového

.

Znamená to poruchu brzdového
systému a ABS. Brzdenie je zabezpeèené len èiastoène. Náhle a
prudko zabrzdiı je však nebezpeèné, preto musíte bezpodmieneène zastaviı na najbliŞšom
mieste, kde to dovo¾uje situácia v
cestnej premávke. Spojte sa so servisom RENAULT.

Riadiaci proces ABS nezávisí od
tlaku na brzdový pedál. V núdzových
situáciách silno zošliapnite brzdový
pedál a brzdite bez prerušovania.
Prerušované brzdenie (pumpovanie)
je pri ABS zbytoèné.
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PODPORA BRZDENIA V NÚDZI
Tento systém dopåòa ABS a pomáha
skracovaı brzdnú dráhu vozidla.

Princíp èinnosti
Systém umoŞòuje rozpoznaı situáciu
brzdenia v núdzi. Vtedy okamŞite
posilòovaè bàzd vyvinie maximálny
úèinok.
Brzdením ABS sa bude pokraèovaı, aŞ
kým neuvo¾níte brzdový pedál.

Rozsvietenie výstraŞných svetiel
Rozsvietia sa pri silnom spomalení.

Táto funkcia je doplnkovou
pomocou v kritickej situácii,
aby bolo moŞné prispôsobiı
správanie vozidla zámerom
vodièa.
Avšak táto funkcia nenahrádza
vodièa. Nerozširuje moŞnosti a
obmedzenia vozidla a nesmie vás
motivovaı na rýchlejšiu jazdu.
To znamená, Şe v Şiadnom prípade
nemôŞe nahradiı pozornosı ani zodpovednosı vodièa poèas manévrovania (vodiè musí vŞdy pozorne sledovaı náhle udalosti, ktoré sa môŞu
vyskytnúı poèas jazdy).
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REGULÁTOR - OBMEDZOVAÈ RÝCHLOSTI: funkcia obmedzovaèa

1

2

3

5

4
6

Obmedzovaè rýchlosti je funkcia,
ktorá vám pomáha, aby ste
neprekroèili rýchlosı jazdy, ktorú ste
si zvolili.
MôŞe to byı uŞitoèné napríklad pri
jazde v meste alebo v oblastiach s
obmedzenou povolenou rýchlosıou
(práce na ceste) atï.
Systém je v èinnosti po dosiahnutí
rýchlosti cca 30 km/h.

Ovládanie
1 Hlavný spínaè zapnutia a vypnutia
systému
2 UloŞenie obmedzenej rýchlosti do
pamäte a jej zvyšovanie.
3 Vyvolanie obmedzenej rýchlosti z
pamäte
4 Vypnutie funkcie (s uloŞením obmedzenej rýchlosti do pamäte)
5 UloŞenie obmedzenej rýchlosti do
pamäte a jej zniŞovanie.

Kontrolka
Táto oranŞová kontrolka sa rozsvieti
na prístrojovej doske a informuje, Şe
funkcia obmedzovaèa je v èinnosti.
Informácia o rýchlosti uloŞenej v
pamäti sa zobrazí na displeji 6.
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REGULÁTOR - OBMEDZOVAÈ RÝCHLOSTI: funkcia obmedzovaèa (pokraèovanie)
Jazda

1

Po uloŞení obmedzenej rýchlosti do
pamäte zostáva jazda rovnaká ako vo
vozidle bez obmedzovaèa rýchlosti aŞ
po dosiahnutie obmedzenej rýchlosti.
Nad touto rýchlosıou ïalšie stláèanie
plynového pedála neumoŞní prekroèiı
naprogramovanú rýchlosı s výnimkou
akútneho prípadu (pozrite v èasti
“Prekroèenie
hornej
hranice
rýchlosti”).

2
5

Zapnutie

Zmeny obmedzenej rýchlosti

Stlaète spínaè 1 na strane

Meniı obmedzenú rýchlosı môŞete
pomocou (opakovaným stláèaním
alebo dlhším podrŞaním):
- tlaèidla 2 na zvýšenie rýchlosti,
- tlaèidla 5 na zníŞenie rýchlosti.

Kontrolka na prístrojovej doske sa
rozsvieti a displej sa prepne na funkciu
„obmedzovaè rýchlosti“.

Stanovenie obmedzenej rýchlosti
Pri stabilizovanej rýchlosti (pribliŞne
od 30 km/h) a správnom prevodovom
stupni (vo vozidlách s mechanickou
prevodovkou), stlaète spínaè 2:
rýchlosı sa uloŞí do pamäti.

Systém je navrhnutý tak, Şe je
moŞné pozorovaı rozdiel medzi
zaznamenanou rýchlosıou a
rýchlosıou na prístrojovej doske.
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REGULÁTOR - OBMEDZOVAÈ RÝCHLOSTI: funkcia obmedzovaèa (pokraèovanie)
Prekroèenie obmedzenej
rýchlosti
Núdzový prípad
Maximálnu rýchlosı moŞno kedyko¾vek prekroèiı. Zošliapnite dôrazne
plynový pedál (aŞ za bod odporu).
V èase prekroèenia obmedzenej
rýchlosti na prístrojovej doske (displej) rýchlosı bliká a informuje vás o
tejto skutoènosti.
Po vyriešení danej situácie uvo¾nite
plynový pedál. Funkcia obmedzovaèa
rýchlosti sa obnoví hneï potom, ako
rýchlosı poklesne pod urèenú maximálnu hodnotu.
NemoŞnosı udrŞania obmedzenej
rýchlosti
Ak systém nie je schopný udrŞaı
rýchlosı na stanovenej maximálnej
hodnote (napr. pri prudkom klesaní),
na prístrojovej doske bude blikaı
rýchlosı upozoròujúc vás na túto
skutoènosı.

1

3
4

Vypnutie funkcie
Funkcia obmedzovaèa sa vypne
stlaèením:
- tlaèidla 4, vtedy obmedzená rýchlosı
zostane v pamäti
- tlaèidla 1, vtedy obmedzená rýchlosı
nezostane v pamäti.
Vypnutie funkcie sa potvrdí zhasnutím kontrolky na prístrojovej doske.

Vyvolanie obmedzenej rýchlosti z
pamäte
Ak je nejaká rýchlosı v pamäti,
môŞete ju vyvolaı stlaèením tlaèidla 3.
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REGULÁTOR - OBMEDZOVAÈ RÝCHLOSTI: funkcia regulátora
Kontrolka

1

Regulátor rýchlosti je funkcia, ktorá
vám pomáha, aby ste udrŞali rýchlosı
jazdy na konštantnej hodnote, ktorú
ste si zvolili. Nazýva sa regulovaná
rýchlosı.
Regulovaná rýchlosı sa dá nastavovaı
priebeŞne od 30 km/h vyššie.

Funkcia
regulátora
rýchlosti v Şiadnom prípade nemá vplyv na
brzdový systém.

2

3

5

4

Ovládanie
1 Hlavný spínaè zapnutia a vypnutia
systému.
2 UloŞenie regulovanej rýchlosti do
pamäte a jej zvyšovanie. Zmena pri
zniŞovaní regulovanej rýchlosti.
3 Vyvolanie regulovanej rýchlosti z
pamäte.
4 Vypnutie funkcie (s uloŞením regulovanej rýchlosti do pamäte).
5 UloŞenie regulovanej rýchlosti do
pamäte a jej zvyšovanie. Zmena pri
zvyšovaní regulovanej rýchlosti.

Táto zelená kontrolka sa rozsvieti na
prístrojovej doske a informuje, Şe funkcia regulátora je v èinnosti.
Informácia o uloŞenej rýchlosti sa
zobrazí na matrici 6 regulátor
rýchlosti.

Táto funkcia dopåòa podporu riadenia.
Avšak táto funkcia nenahrádza vodièa. V Şiadnom
prípade nemôŞe nahradiı dodrŞiavanie obmedzenej rýchlosti, ani
bdelosı (buïte vŞdy pripravený
brzdiı za kaŞdej situácie), ani zodpovednosı vodièa.
Regulátor rýchlosti sa nesmie
pouŞívaı, ak je hustá premávka,
èasté zákruty alebo šmyk¾avá vozovka (námraza, akvaplaning, štrk) a
poveternostné podmienky sú
nevhodné (hmla, dáŞï, boèný vietor, ...).
Nebezpeèenstvo nehody.

2.32

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T2-SLK.win 17/3/2006 10:51 - page 32

NU739_4_G2-FRA.qxd 2/02/06 16:45 Page 2.33

REGULÁTOR - OBMEDZOVAÈ RÝCHLOSTI: funkcia regulátora (pokraèovanie)
Jazda
Akonáhle je regulovaná rýchlosı
uloŞená v pamäti a funkcia regulátora
zapnutá, môŞete uvo¾niı tlak na plynový pedál.

1

2

3

5

4

Zapnutie

Aktivácia regulátora rýchlosti

Stlaète spínaè 1 na strane
Kontrolka na prístrojovej doske sa
rozsvieti a displej sa prepne na funkciu
“regulátor rýchlosti”.

Pri stabilizovanej rýchlosti (nad
30 km/h) a pri správnom zaradenom
prevodovom stupni (vo vozidlách s
mechanickou prevodovkou), stlaète
spínaè 2 alebo 5: rýchlosı sa uloŞí do
pamäte.

Pozor, odporúèame nechávaı nohy v blízkosti pedálov,
aby ste v kritickej situácii
boli pripravený zasiahnuı.

Systém je navrhnutý tak, Şe je
moŞné pozorovaı rozdiel medzi
zaznamenanou rýchlosıou a
rýchlosıou na prístrojovej doske.
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REGULÁTOR - OBMEDZOVAÈ RÝCHLOSTI: funkcia regulátora (pokraèovanie)
Prekroèenie regulovanej rýchlosti

2
5

3
4

Zmena regulovanej rýchlosti

Núdzový prípad
Regulovanú rýchlosı moŞno kedyko¾vek prekroèiı stlaèením plynového
pedála. V èase prekroèenia regulovanej rýchlosti na prístrojovej doske
(matrica) rýchlosı bliká a informuje
vás o tejto skutoènosti.
Neschopnosı systému udrŞaı regulovanú rýchlosı
Ak systém nie je schopný udrŞaı regulovanú rýchlosı na stanovenej maximálnej hodnote (napr. pri prudkom
klesaní), na prístrojovej doske bude
blikaı naprogramovaná rýchlosı upozoròujúc vás na túto skutoènosı.

Regulovanú rýchlosı moŞno meniı
stláèaním (krátkym stláèaním alebo
podrŞaním):
- tlaèidla 2 na zvýšenie rýchlosti,
- tlaèidla 5 na zníŞenie rýchlosti.

Funkcia
regulátora
rýchlosti v Şiadnom prípade nemá vplyv na
brzdový systém.
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REGULÁTOR - OBMEDZOVAÈ RÝCHLOSTI: funkcia regulátora (pokraèovanie)
Vypnutie funkcie
Stlaète tlaèidlo 1. Vtedy sa rýchlosı do
pamäte neuloŞí.
Vypnutie funkcie sa potvrdí zhasnutím kontrolky na prístrojovej doske.

1

Nastavenie funkcie vopred
Funkcia regulátora sa vypína
stlaèením:
- brzdového pedála,
- pedála spojky alebo preradením na
neutrál vo vozidlách s automatickou
prevodovkou,
- tlaèidlo 4.
Vo všetkých troch prípadoch zostáva
regulovaná rýchlosı v pamäti.

2

3

5

4

Vyvolanie regulovanej rýchlosti z
pamäte
Regulovanú rýchlosı moŞno vyvolaı z
pamäte stlaèením tlaèidla 3 pod podmienkou, Şe ste dosiahli rýchlosı pribliŞne 30 km/h a potom, ako ste sa
presvedèili, èi jazdné podmienky sú
vhodné (hustota premávky, stav vozovky, poveternostné podmienky…).

Stlaèením tlaèidla 2 alebo 5 sa opätovne zapína funkcia regulátora
bez toho, aby sa rýchlosı uloŞená v
pamäti brala do úvahy: do úvahy sa
berie rýchlosı, ktorou vozidlo ide.

Nastavenie alebo vypnutie
funkcie regulátora rýchlosti nevyvoláva rýchle zníŞenie rýchlosti: zabrzdiı
musíte
stlaèením
brzdového
pedála.
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POMOC PRI PARKOVANÍ
Princíp èinnosti
V závislosti od vozidla sú na prednom
a/alebo zadnom nárazníku namontované senzory, ktoré pri cúvaní
„merajú“ vzdialenosı medzi vozidlom
a prekáŞkou.
Pri zaradení spiatoèky sa ozve zvukový
signál.
Meranie sa prejavuje zvukovými
signálmi, ktorých frekvencia sa zvyšuje s pribliŞovaním k prekáŞke. Po
dosiahnutí vzdialenosti pribliŞne 25
centimetrov prejde pípanie do súvislého tónu.
Zvuk pípania pochádzajúci zo systému vzadu je rozdielny od pípania
pochádzajúceho zo systému vpredu.
Poznámka: dbajte, aby ultrazvukové
senzory neboli zakryté (špina, blato,
sneh atï.).

Porucha èinnosti
Ak systém zistí poruchu èinnosti, pri
zaradení spiatoèky zaznie zvukový
signál poèas 5 sekúnd. Je sprevádzaný
správou „skontrolovaı asistenciu pri
parkovaní“, aby vás na túto skutoènosı upozornil. Obráıte sa na servis
RENAULT.

Ide o doplnkovú podporu,
ktorá
prostredníctvom
zvukových signálov indikuje
vzdialenosı medzi vozidlom
a prekáŞkou.
V nijakom prípade teda nemôŞe
nahradiı opatrnosı ani zodpovednosı vodièa.
Vodiè musí neustále dávaı pozor na
náhle udalosti, ktoré môŞu vzniknúı
poèas jazdy: preto dávajte pozor, èi
pri manévrovaní nie sú v dráhe vozidla pohyblivé prekáŞky (napríklad
dieıa, zviera, koèík, bicykel, ...) alebo
ve¾mi malé alebo tenké prekáŞky
(menší kameò, tenký kolík, ...).
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POMOC PRI PARKOVANÍ (pokraèovanie)
Vypnutie

1

Vozidlá vybavené pomocou pri
parkovaní vzadu

Vypína sa stlaèením spínaèa 1.
Kontrolka integrovaná vo vypínaèi sa
rozsvieti, aby vás upozornila, Şe systém je vypnutý. Na prístrojovej doske
sa poèas pribliŞne 10 sekúnd objaví
správa „pomoc pri parkovaní vypnutá“.
Ïalším stlaèením sa systém opäı aktivuje, kontrolka zhasne a na prístrojovej doske sa poèas pribliŞne 10 sekúnd
zobrazí správa „pomoc pri parkovaní
zapnutá“.
Systém sa automaticky zapína po vypnutí zapa¾ovania a po opätovnom naštartovaní motora.

Systém moŞno vypnúı aj natrvalo
stlaèením vypínaèa na viac ako tri
sekundy.
Kontrolka integrovaná vo vypínaèi
zostane svietiı a na prístrojovej doske
sa poèas pribliŞne 10 sekúnd objaví
správa “pomoc pri parkovaní vypnutá”.
Takto vypnutý systém môŞete opätovne zapnúı stlaèením vypínaèa na viac
ako tri sekundy. Kontrolka vo vypínaèi
zhasne a na prístrojovej doske sa poèas
pribliŞne 10 sekúnd zobrazí správa
“pomoc pri parkovaní zapnutá”.

Opis èinnosti
Pomoc pri parkovaní vzadu sa aktivuje
jedine pri zaradení spiatoèky.
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POMOC PRI PARKOVANÍ (pokraèovanie)

1

Vozidlá vybavené pomocou pri
parkovaní vpredu a vzadu

Pri zaradení spiatoèky sa systém
automaticky prepne do reŞimu manéevrovania.
Všetky predmety nachádzajúce sa vo
vzdialenosti menšej ako 1 meter
spredu a/alebo 1,50 metra zozadu sú
detegované a ozve sa zvukový signál.
V prípade, keï sa spredu aj zozadu
vozidla nachádza prekáŞka a pod¾a
toho, ktorá je bliŞšie sa ozve príslušný
zvukový signál.
Ak sa v oblasti detekcie menšej ako 30
centimetrov nachádza prekáŞka
spredu aj zozadu, zvukový signál
vpredu a zvukový signál vzadu budú
znieı striedavo.

Ruèné zapnutie/vypnutie pomoci
pri parkovaní vpredu a vzadu
Systém vypnete krátkym stlaèením
spínaèa 1.
Kontrolka integrovaná v spínaèi sa
rozsvieti, aby vás upozornila, Şe systém je vypnutý. Na prístrojovej doske
sa poèas pribliŞne 10 sekúnd objaví
správa “pomoc pri parkovaní vypnutá”.
Ïalším stlaèením sa systém opäı aktivuje, kontrolka zhasne a na prístrojovej doske sa poèas pribliŞne 10 sekúnd
zobrazí správa “pomoc pri parkovaní
zapnutá”.
Systém sa aktivuje automaticky pri
kaŞdom vypnutí motora.

Opis èinnosti
Pokia¾ sa vozidlo pohybuje rýchlosıou
niŞšou ako pribliŞne 12 km/h, systém
pomoci pri parkovaní zostane zapnutý.
Všetky predmety nachádzajúce sa vo
vzdialenosti menšej ako 60 centimetrov spredu sú detegované a ozve sa
zvukový signál.
Ak sa vozidlo pohybuje rýchlosıou
niŞšou ako 12 km/h, môŞu niektoré zdroje hluku (motorka,
kamión, zbíjaèka, …) spustiı
zvukové signály
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POMOC PRI PARKOVANÍ (pokraèovanie)
Systém sa znovu aktivuje, ak spínaè 1
stlaèíte na viac ako tri sekundy. Kontrolka integrovaná v spínaèi zhasne a
na prístrojovej doske sa poèas pribliŞne 10 sekúnd zobrazí správa
“pomoc pri parkovaní zapnutá”.

1

Ruèné zapnutie/vypnutie pomoci
pri parkovaní vpredu a vzadu
Systém je moŞné vypnúı aj natrvalo
stlaèením spínaèa 1 na viac ako tri
sekundy.
Kontrolka integrovaná v spínaèi zostane svietiı a na prístrojovej doske sa
poèas pribliŞne 10 sekúnd objaví
správa “pomoc pri parkovaní vypnutá”.

Automatické zapnutie/vypnutie
systému
Ak sa vozidlo pohybuje rýchlosıou
niŞšou ako pribliŞne 12 km/h, systém
sa zapne.
Systém sa vypne:
- ak je zatiahnutá parkovacia brzda;
- ak je rýchlosı vozidla vyššia ako
12 km/h;
- ak vozidlo stojí viac ako päı sekúnd
(napríklad v zápche, na semafore,
…);
- ak je zaradený neutrál alebo voliè
prevodov je v polohe N a P pri automatickej prevodovke;
- ak vleèné zariadenie, vybavené systémom detekcie karavanu alebo
prívesu, je namontované.

Ak sa vozidlo pohybuje rýchlosıou
niŞšou ako 12 km/h, môŞu niektoré zdroje hluku (motorka,
kamión, zbíjaèka, …) spustiı
zvukové signály.
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AUTOMATICKÁ PREVODOVKA
Štartovanie
Páku dajte do polohy P alebo N, zapnite zapa¾ovanie.
Stlaète brzdový pedál (kontrolka
zhasne) a preraïte z polohy P.

1

Polohy D alebo R sa zaraïujú len
vtedy, keï vozidlo stojí, pri zošliapnutej brzde a uvo¾nenom pedáli
plynu.

2

A

Voliè prevodov 1
Displej A vás informuje o polohe
páky 1.
Z dôvodu bezpeènosti, ak sú dvere
vodièa otvorené alebo zle zatvorené,
automatické uvo¾nenie parkovacej
brzdy je neaktívne. Zatvorte dvere a
voliè prevodov dajte do polohy N
alebo P, aby ste znovu aktivovali systém.

P:
R:
N:
D:
M:

parkovanie
spiatoèka
neutrál
automatický reŞim
manuálny reŞim
: kontrolka zošliapnutia brzdového pedála na prestavenie
páky z polohy P
: kontrolka
poŞiadavky
na
umiestnenie páky do polohy P
alebo N.

Z bezpeènostných dôvodov preradenie z polohy P je moŞné len po zošliapnutí brzdového pedála a odistení
volièa prevodov stlaèením tlaèidla 2.

Jazda v automatickom reŞime
Voliè prevodov dajte do polohy D.
Väèšinou pri normálnej situácii v
premávke sa uŞ nebudete musieı dotýkaı páky volièa: rýchlosti sa budú preraïovaı samy, v správnej chvíli, pri
správnych otáèkach motora, pretoŞe
automatika berie do úvahy zaıaŞenie
vozidla, profil cesty a štýl jazdy, ktorý
ste si zvolili.
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AUTOMATICKÁ PREVODOVKA (pokraèovanie)
Zrýchlenie a predbiehanie
Prudko zošliapnite plynový pedál aŞ
na doraz (aŞ za bod zvýšeného odporu
pedála).
V rámci moŞností motora sa tým
umoŞní zaradenie optimálneho niŞšieho prevodového stupòa.

1

Jazda v manuálnom reŞime
Páku volièa prevodov 1 preraïte z
polohy D do¾ava: na prístrojovej doske
sa rozsvieti kontrolka M a zaradený
prevodový stupeò.
Následne pohyby páky 1 umoŞòujú
manuálne preraïovaı prevodové
stupne:
- pri preraïovaní na niŞší prevodový
stupeò pohybujte pákou smerom
dozadu,
- pohybom dopredu sa zaraïujú vyššie
prevodové stupne.

B
Zaradené prevodové stupne B sa
zobrazujú na displeji A.

A

Mimoriadne situácie
V urèitých podmienkach jazdy (napr.:
ochrana motora, spustenie elektronického stabilizaèného systému: ESP,
regulátora vzdialenosti...) “automatika” môŞe sama rozhodnúı o zaradení rýchlosti.
“Automatika” môŞe tieŞ odmietnuı
preradenie na iný stupeò a zabrániı
tak nesprávnej manipulácii: v takom
prípade zobrazovaný prevodový stupeò nieko¾ko sekúnd bliká a upozoròuje vás na túto skutoènosı.
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AUTOMATICKÁ PREVODOVKA (pokraèovanie)
Hospodárna jazda

Zaparkovanie vozidla

Na normálnych cestách jazdite
zásadne s volièom v polohe D, iba s
jemne stlaèeným plynom. Prevody sa
zaraïujú automaticky uŞ pri niŞších
otáèkach.

Po zastavení vozidla podrŞte stlaèenú
brzdu a páku volièa prevodov dajte do
polohy P: tým sa zaradí neutrál prevodovky a hnacie kolesá budú mechanicky blokované prevodom.
Presvedète sa, Şe parkovacia brzda je
zatiahnutá.

2

Porucha èinnosti

Výnimoèné situácie
- Ak typ cesty a èasté zákruty nedovo¾ujú ísı dlhšie úseky v automatickom reŞime (napr. v horách),
odporúèame vám prepnúı do
manuálneho reŞimu.
Predíde sa tak neustálemu preraïovaniu zvolenému automatikou pri
stúpaní a dosiahne sa brzdenie motorom pri dlhých klesaniach.
- Vo ve¾mi chladnom poèasí, pred
preradením volièa z polohy P alebo
N do polohy D alebo R chví¾ku poèkajte, aby motor nezhasol.

- Ak sa poèas jazdy zobrazí správa
“Skontrolovaı prevodovku”, znamená to poruchu. Poraïte sa èo najskôr v servise RENAULT.
- Ak sa poèas jazdy zobrazí správa
“Prehriatie prevodovky”, aj keï vás
dopravná situácia núti zastaviı,
nenechávajte voliè prevodov v
polohe D (alebo R): poèas státia sa
systematicky vracajte do polohy N.
Poraïte sa èo najskôr v servise
RENAULT.
- Oprava vozidla s automatickou
prevodovkou, pozrite v kapitole 5, v
èasti “Vleèenie vozidla”.

3

- Ak by voliè prevodov zostal zablokovaný v polohe P pri stlaèení brzdového pedálu, voliè prevodov môŞete
uvo¾niı aj manuálne. Zasuòte
kovovú tyè do otvoru 3 a stlaète odisıovacie tlaèidlo 2, aby ste mohli preradiı páku z polohy P.
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Kapitola 3: Pre vaše pohodlie

Vetracie otvory ...................................................................................................................................... 3.02 - 3.03
Automatická klimatizácia .................................................................................................................... 3.04 ➟ 3.13
Elektrické otváranie okien ..................................................................................................................... 3.14 - 3.15
Èelné sklo ....................................................................................................................................................... 3.16
Slneèná clona ................................................................................................................................................. 3.17
Otváracia strecha ................................................................................................................................... 3.18 - 3.19
Vnútorné osvetlenie .............................................................................................................................. 3.20 - 3.21
Odkladacie priestory/vnútorné usporiadanie kabíny ............................................................................ 3.22 ➟ 3.27
Popolníky - Zapa¾ovaè cigariet ........................................................................................................................ 3.28
Zadné sedadlá ................................................................................................................................................ 3.29
BatoŞinový priestor ......................................................................................................................................... 3.30
Kryt batoŞinového priestoru ............................................................................................................................ 3.31
Odkladacie priestory/vnútorné usporiadanie batoŞinového priestoru ............................................................... 3.32
Preprava predmetov v batoŞinovom priestore .................................................................................................. 3.33
Strešné tyèe .................................................................................................................................................... 3.34
Multimediálna výbava ........................................................................................................................... 3.35 - 3.36
Integrovaný ovládaè telefónu s odposluchom .................................................................................................. 3.37
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VETRACIE OTVORY (vývody vzduchu)
1

2

3

8

1 - ¾avý boèný vetrací otvor
2 - ofukovacia štrbina ¾avého boèného
okna
3 - ofukovacia štrbina èelného skla
4 - stredné vetracie otvory

4

5

6

7

8

5 - ovládací panel
6 - ofukovacia štrbina pravého boèného
okna
7 - pravý boèný vetrací otvor
8 - výstupné otvory kúrenia k nohám cestujúcich vpredu
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VETRACIE OTVORY (pokraèovanie)
1

2

3

4

5

Prietok vzduchu

Nasmerovanie

Nasmerovanie

Otáèajte kolieskom 1 alebo 4 (cez
miesto zvýšeného odporu).

Doprava - do¾ava: pohybujte páèkami
2 alebo 3.
Hore/dolu: vyklopte alebo sklopte
páèky 2 alebo 3.

Doprava/do¾ava: pohybujte páèkami
5.
Hore/dolu: sklopte alebo vyklopte
páèky 5.

hore : maximálne otvorenie.
dolu : zatvorenie.
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA
1

2

3

9 - tlaèidlo “rýchleho odhmlievania”
na odhmlievanie a odmrazovanie
okien

4 5

10 - tlaèidlo rozmrazovania zadného
okna
11 - tlaèidlo klimatizácie
Informácie a rady pri pouŞívaní:
pozrite v èasti “kúrenie/klimatizácia”.

11 10 9 8 7

6

Ovládanie
1 - tlaèidlo zapínania automatického
reŞimu

5 - tlaèidlo recirkulácie vzduchu a
automatického zapnutia recirkulácie

2 - regulátor teploty v¾avo
6 - tlaèidlo vypnutia systému
3 - displej
7 - tlaèidlo rozde¾ovania vzduchu
4 - regulátor teploty vpravo
8 - tlaèidlo
vetrania

nastavenia

rýchlosti
V tlaèidlách 1, 5, 6, 9, 10 a 11 sú
zabudované kontrolky zapnutia:
- kontrolka je rozsvietená – funkcia
je zapnutá,
- keï kontrolka nesvieti, systém je
vypnutý.
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA (pokraèovanie)
1

2

4

5b

Pohodlie v kabíne: automatický
reŞim
Systém klimatizácie zabezpeèuje
(okrem extrémnych podmienok
pouŞívania) pohodlie v kabíne a udrŞanie dobrej vidite¾nosti, pri optimálnej
spotrebe.
Toto je odporúèaný reŞim pouŞívania.

Zapnutie automatického reŞimu
Stlaète spínaè 1, kontrolka v spínaèi sa
rozsvieti.
Klimatizácia riadi úroveò pohody na
¾avej strane (regulátor 2) a na pravej
strane (regulátor 4) nezávisle od seba.

- ak chcete teplotu zvýšiı, otáèajte
regulátor 2 alebo 4 doprava;
- ak chcete teplotu zníŞiı, otáèajte
regulátor 2 alebo 4 do¾ava.
Teplotu moŞno nastavovaı v rozmedzí
od 16 do 26 °C.
Stlaèením tlaèidla Auto 1 sa uvedie do
èinnosti aj funkcia automatickej recirkulácie (kontrolka 5b sa rozsvieti).
Osobitosı
V niektorých vozidlách, karta
RENAULT si uloŞí do pamäte nastavenia naprogramované pouŞívate¾om:
medzi ne patrí aj úroveò pohody.
Odporúèame vám preto, aby ste
pouŞívali vŞdy tú istú kartu
RENAULT, ktorá vám umoŞní vrátiı
sa k vašim vlastným nastaveniam.
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA (pokraèovanie)
Príjemné prostredie: automatický reŞim (pokraèovanie)
Opis èinnosti
Na dosiahnutie a udrŞanie zvoleného
pohodlia a dobrej vidite¾nosti systém
riadi tieto funkcie a parametre:
- rýchlosı vetrania;
- rozde¾ovanie vzduchu;
- riadenie recirkulácie vzduchu;
- zapnutie alebo vypnutie klimatizácie;
- teplota vzduchu prúdiaceho dovnútra vpravo alebo v¾avo;
- automatické zapnutie odhmlievania odmrazovania zadného okna a/alebo
èelného skla vo vozidlách, ktoré sú
vybavené touto funkciou.

Zobrazované hodnoty teploty vyjadrujú úroveò pohody.
Pri štartovaní vozidla, keï je vonku
chladno alebo teplo, zvýšenie alebo
zníŞenie zobrazovanej hodnoty v
nijakom prípade nepomôŞe rýchlejšie
dosiahnuı poŞadovanú pohodu (systém optimalizuje stúpanie alebo klesanie teploty bez oh¾adu na to, aký
stupeò pohodlia je zobrazovaný).
Všeobecne, pokia¾ to nejako mimoriadne neprekáŞa, vetracie otvory v
prístrojovej doske majú zostaı stále
otvorené bez oh¾adu na poveternostné podmienky.
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA (pokraèovanie)
B A B

3

10 a

11 10 9 8 7

6

Odhmlievanie - rozmrazovanie
zadného okna
Stlaète tlaèidlo 10, kontrolka zapnutia
10a sa rozsvieti a kontrolky A a B sa
zobrazia na displeji 3.
Táto funkcia slúŞi na rýchle elektrické
odhmlievanie zadného skla a elektrických spätných zrkadiel s ohrevom.

Vypnutie tejto funkcie:
- zastaví sa automaticky po èase, ktorý
urèí samotný systém;
- znovu stlaète tlaèidlo 10.
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA (pokraèovanie)
1

A B C B

Osobitosı
Pri pouŞívaní tejto funkcie sa spúšıa aj
elektrické odmrazovanie èelného skla,
vo vozidlách vybavených touto moŞnosıou.

3

5b
5a
11a

Poznámka: ak si Şeláte zmeniı prietok vzduchu (môŞe spôsobovaı urèitú
hluènosı vo vozidle), stlaète tlaèidlo 8.
Funkcia sa vypína dvoma spôsobmi:
- stlaète tlaèidlo AUTO 1 (kontrolka je
rozsvietená);
- znovu stlaète tlaèidlo 9 (kontrolka je
zhasnutá).

9

898 7

6

Funkcia rýchleho odhmlievania
Stlaète tlaèidlo 9, kontrolka funkcie sa
zapne a kontrolky A, B a C sa zobrazia
na displeji 3.
Kontrolka tlaèidla Auto zhasne: reŞim
rozde¾ovania vzduchu uŞ nie je automatický.

Táto funkcia slúŞi na rýchle odstránenie námrazy a odhmlievanie èelného
skla, predných boèných okien, spätných zrkadiel a zadného okna. Na zvýšenie úèinnosti vyŞaduje spustenie
automatického reŞimu klimatizácie
(kontrolka 11a je rozsvietená) a vypnutie recirkulácie vzduchu (kontrolky 5a
a 5b sú zhasnuté).
Do vetracích otvorov èelného skla a
predných boèných okien sa potom
vháòa optimálne mnoŞstvo vzduchu.
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA (pokraèovanie)
1

D

Odporúèa sa pouŞívaı automatický
reŞim: vtedy systém automatickej klimatizácie zabezpeèuje (okrem extrémnych podmienok pouŞívania) pohodlie v kabíne a udrŞanie dobrej
vidite¾nosti pri optimalizovaní spotreby.
Èonajskôr sa vráıte do automatického reŞimu.

1a

7

Rozde¾ovanie vzduchu pod¾a
vlastného Şelania
Normálna èinnosı systému je automatická, avšak máte moŞnosı zmeniı
vo¾bu danú systémom (mnoŞstvo
vzduchu…).
Stlaète tlaèidlo 7, èím vypnete automatický reŞim (kontrolka 1a je zhasnutá).

Vtedy môŞete voliı medzi šiestimi
moŞnosıami rozdelenia prúdu vzduchu postupným stláèaním tlaèidla 7.
Šípky kontrolky D vás informujú o
výbere:
- šípka smerujúca hore predstavuje
prúd vzduchu vháòaný do štrbín
odhmlievania èelného skla;
- šípka smerujúca dolu predstavuje
prúd vzduchu vháòaný k nohám
cestujúcich;
- vodorovná šípka predstavuje prúd
vzduchu vháòaný do vetracích otvorov v prístrojovej doske.

Prepnutím na manuálne rozde¾ovanie vzduchu kontrolka zapnutia
tlaèidla 1 (automatický reŞim)
zhasne, ale len rozde¾ovanie vzduchu prestane byı kontrolované systémom automaticky.
Do automatického reŞimu sa vrátite
opätovným stlaèením tlaèidla 1.
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA (pokraèovanie)
Zapnutie alebo vypnutie klimatizácie

1

V automatickom reŞime systém riadi
zapínanie alebo vypínanie klimatizácie v závislosti od vonkajších klimatických podmienok.
Stlaèením tlaèidla 11 zrušíte automatický reŞim: kontrolka tlaèidla 1
zhasne.
Tlaèidlo 11 slúŞi na zapínanie (kontrolka svieti) alebo na vypínanie (kontrolka je zhasnutá) èinnosti klimatizácie.
Poznámka: funkcia rýchleho odhmlievania automaticky spúšıa klimatizáciu (kontrolka svieti). Do automatického reŞimu sa vrátite opätovným
stlaèením tlaèidla 1.

11

8

Zmena prietoku vzduchu
V automatickom reŞime systém riadi
rýchlosı vetrania tak, aby najlepšie
vyhovovala na dosiahnutie a udrŞanie
komfortu.
Stlaèením hornej alebo dolnej èasti
spínaèa 8 zrušíte automatický reŞim
(kontrolka tlaèidla AUTO 1 zhasne).
Toto tlaèidlo slúŞi na zvyšovanie alebo
zniŞovanie rýchlosti vetrania.

V automatickom reŞime, keï je
vonku chladno, sa vetranie nespustí
okamŞite na maximálny výkon: postupne stúpa, kým motor nedosiahne
teplotu dostatoènú na ohrievanie
vzduchu v kabíne vozidla. MôŞe to
trvaı od pár sekúnd aŞ do nieko¾kých
minút.
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA (pokraèovanie)
PouŞívanie recirkulácie vzduchu
Recirkulácia vzduchu slúŞi na izolovanie vnútorného priestoru vozidla od
vonkajšieho prostredia (jazda vo ve¾mi
zneèistených oblastiach, ...).
Pri recirkulácii sa vzduch nasáva z
vnútorného priestoru vozidla a recirkuluje bez prívodu vzduchu zvonku.
Ak je kontrolka 5a rozsvietená v automatickom reŞime, systém analyzuje
kvalitu vonkajšieho vzduchu a ak je to
potrebné, automaticky izoluje kabínu.
Postupným stláèaním tlaèidla 5 sa
dosiahne:
- automatickú recirkuláciu vzduchu
(kontrolka èinnosti 5a je rozsvietená);
- nútenú recirkuláciu (kontrolka zapnutia 5b svieti);
- nasávanie vzduchu zvonku.
Pri dlhšej prevádzke s recirkuláciou
vzduchu moŞno cítiı zápach opotrebovaného vzduchu, ktorý sa neobnovuje,
a môŞe dochádzaı k zahmlievaniu
okien.

1

3

5

5b

9
Odporúèame prepnúı na normálnu
prevádzku (vzduch nasávaný zvonku
alebo automatická recirkulácia) opätovným stlaèením tlaèidla 5 hneï, ako
recirkulácia vzduchu prestane byı
potrebná.

5a

6

Vypnutie zariadenia
Stlaète tlaèidlo 6.
Rozsvieti sa kontrolka v tlaèidle. Na
displeji 3 sa nezobrazujú ïalšie
informácie. Zariadenie sa vypne. Táto
funkcia uzatvorí vnútorný priestor
vozidla od vonkajšieho prostredia.
Vypnete ju stlaèením tlaèidla 1 alebo 9.
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA (pokraèovanie)
A

B

1

Ovládanie pre cestujúcich vzadu

Rozdelenie vzduchu v kabíne
vozidla

Nastavenie mnoŞstva vzduchu
prúdiaceho do kabíny vozidla

Otáèajte ovládaè B.

• Poloha

Regulátorom A od OFF aŞ po MAX.
Vetranie vnútorného priestoru vozidla
sa vykonáva „vháòaním vzduchu“.
Ventilátor urèuje mnoŞstvo vzduchu.
V polohe OFF je prívod vzduchu
zatvorený.
Èím viac je ovládaè posunutý doprava,
tým väèší je prietok vzduchu.

• Poloha

Prúd vzduchu smeruje do vetracích
otvorov 1 a k nohám cestujúcich.

Prúd vzduchu smeruje hlavne do
vetracích otvorov 1.

• Poloha
Prúd vzduchu smeruje k nohám cestujúcich.
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KLIMATIZÁCIA: informácie a rady pri pouŞívaní

Spotreba
Keï je klimatizácia zapnutá, spotreba paliva je vyššia (najmä v mestskej premávke).
Vo vozidlách vybavených klimatizáciou bez automatického reŞimu klimatizáciu vypnite, ak ju nepotrebujete.
Nieko¾ko rád na minimalizáciu
spotreby a pomoc pri ochrane Şivotného prostredia:
odporúèame jazdiı s otvorenými
vetracími otvormi a zatvorenými
oknami.
Ak ste nechali vozidlo zaparkované
na priamom slnku, na nieko¾ko
minút zapnite vetranie, aby ste sa
pred štartovaním zbavili prúdenia
teplého vzduchu.

ÚdrŞba
Intervaly technických prehliadok si
pozrite v servisnej kniŞke svojho
vozidla.
Porucha èinnosti
Všeobecne, v prípade akejko¾vek
poruchy, sa obráıte na servis
RENAULT.
- ZníŞenie úèinnosti odmrazovania,
odhmlievania alebo klimatizácie.
Príèinou môŞe byı zanesená vloŞka
filtra kabíny.
- Nechladí. Overte si správnu polohu
ovládaèov a stav poistiek. V opaènom prípade ju vypnite.
- Prítomnosı vody pod vozidlom. Po
dlhšom pouŞívaní klimatizácie sa
neznepokojujte, ak sa pod vozidlom
objaví voda. Pochádza z kondenzácie.

Vozidlá vybavené prídavným ohrievaèom
Niektoré vozidlá sú vybavené prídavným ohrievaèom umiestneným v
priestore motora, ktorý slúŞi na
rýchlejšie vykúrenie vnútorného
priestoru vozidla.
Toto zariadenie funguje len keï
motor beŞí a v chladnom poèasí; riadi
sa pod¾a vonkajšej teploty a teploty
chladiacej kvapaliny. Plyny, ktoré
vznikajú pri jeho prevádzke, unikajú
potrubím vyvedeným v prednej èasti
vozidla vpravo.
Keï vypnete motor ventilátor ohrievaèa ešte chví¾ku funguje. Pri doplòovaní paliva nemusíte èakaı, kým sa
zastaví.
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ELEKTRICKÉ OTVÁRANIE OKIEN

7
6
1
5
2
3
4
Stlaète spínaè príslušného okna a
podrŞte, pokia¾ sa okno neotvorí do
poŞadovanej výšky (poznámka: zadné
okná sa neotvárajú úplne).
Nadvihnite spínaè príslušného okna a
nechajte ho vystúpiı do poŞadovanej
výšky.

Z miesta vodièa
Stlaète spínaè:
- 1 pre okno na strane vodièa;
- 2 pre okno na strane spolucestujúceho vpredu;
- 3 a 5 pre okná na strane cestujúcich
vzadu.

Z miesta spolucestujúceho

Z miest vzadu

Stlaète spínaè 6.

Stlaète spínaè 7.

Bezpeènosı spolucestujúcich
Vodiè môŞe zablokovaı èinnosı otvárania okien a zadných dverí
stlaèením spínaèa 4 na strane symbolu.
Zodpovednosı vodièa
Nikdy nenechávajte kartu RENAULT vloŞenú do èítaèa karty, keï opúšıate
vozidlo, v ktorom je dieıa (alebo zviera). Mohlo by uviesı do chodu elektrické
ovládanie okien a privrieı si èası tela (krk, rameno, ruku...), èím by si mohlo
spôsobiı váŞne poranenie. Pri pricviknutí okamŞite zmeòte smer pohybu okna
stlaèením príslušného spínaèa.
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ELEKTRICKÉ OVLÁDANIE OKIEN (pokraèovanie)
Impulzné ovládanie

Zatváranie okien na dia¾ku (pre

Poruchy èinnosti

Týmto systémom sú vybavené obe
predné okná alebo všetky štyri okná,
pod¾a modelu.
- Stlaète krátko na doraz príslušný
spínaè: okno sa úplne otvorí.
- Nadvihnite krátko a úplne príslušný
spínaè: okno sa úplne zatvorí.
Stlaèením spínaèa poèas pohybu okna
sa okno zastaví.

vozidlá vybavené impulzným elektrickým otváraním okien).
Ak zamykáte dvere zvonku pomocou
karty RENAULT, a pritom podrŞíte
tlaèidlo na zamykanie na karte
RENAULT stlaèené dlhšie ako 2
sekundy, okná sa automaticky zatvoria.

Ak okno na konci pohybu narazí na
odpor (napr.: prsty èloveka, labka zvieraıa, vetva stromu...), jeho pohyb sa
zastaví a vráti sa cca o 10 centimetrov.
Ak ovládanie niektorého okna nefunguje, alebo po prerušení dodávky elektrického prúdu z akumulátora, systém
sa prepne do reŞimu bez impulzového
ovládania: stlaète príslušný spínaè to¾kokrát, ko¾kokrát je potrebné na zatvorenie okna, potom ho podrŞte stlaèený
(stále na strane zatvárania) viac ako tri
sekundy. Systém bude opäı funkèný.
V prípade potreby sa obráıte na servis
RENAULT.

Systém funguje:
- pri zapnutom zapa¾ovaní;
- po vypnutí zapa¾ovania aŞ do otvorenia predných dverí (ale najviac cca
20 minút).

Osobitosı
Ak okno na konci pohybu narazí na
odpor (napr. prsty, laba zvieraıa, vetva
stromu, ...) zastaví sa a spustí sa o
nieko¾ko centimetrov niŞšie.
Avšak odporúèame, aby ste systém
spustili len vtedy, ak uŞívate¾ vidí
vozidlo a nikto v òom nie je.

ReŞim bez impulzného ovládania
Pri zapnutom zapa¾ovaní:
- stlaète do medzipolohy príslušný
spínaè, ak chcete okno otvoriı, v
poŞadovanej výške okna spínaè
pusıte;
- nadvihnite do medzipolohy príslušný spínaè, ak chcete okno zatvoriı, v poŞadovanej výške okna spínaè
pusıte.

Pri zatváraní okien môŞe
dôjsı k váŞnym zraneniam.
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ÈELNÉ SKLO
Boèné okná z vrstveného skla

1

V prípade poškodenia (pukliny) vám
odporúèame, aby ste si nechali vymeniı príslušné okno: riziko porezania,
ak sa nejaký okoloidúci alebo niektorý
cestujúci obtrie o toto okno.

Èelné sklo s odrazovou vrstvou
Takéto sklo tlmí úèinok slneèného Şiarenia (najmä infraèervenej zloŞky)
jeho odrazením.
Vo výške vnútorného spätného zrkadla po jeho oboch stranách sa
nachádza zóna 1, ktorá slúŞi na
pouŞívanie kariet na povolenie vstupu
(napr.: dia¾nièné nálepky, parkovacie
karty atï.).
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SLNEÈNÉ CLONY
6
4

1
3

7
5

2

Slneèná clona vpredu

Slneèná clona zadných dverí

Slneèná clona vzadu

Sklopte slneènú clonu 1.

Slneènú clonu potiahnite nahor
pomocou jazýèka 4, aŞ kým obidva
okraje nezapadnú 5 do lôŞka (presvedète sa, èi háèik dobre zapadol).

Potiahnite slneènú clonu nahor pomocou jazýèka 7 a zachyıte dva háèiky 6 v
lôŞkach (presvedète sa, èi háèiky dobre
zapadli).

Kozmetické zrkadlá s osvetlením 2
Nadvihnite kryt 3.
Osvetlenie sa automaticky zapne.
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ELEKTRICKY OVLÁDANÉ STREŠNÉ OKNO
0

1
A
3
2

B

Vyklopenie

Posúvanie strechy

Pri zapnutom zapa¾ovaní:
- otváranie: potiahnite clonu 1
dozadu a dajte rysku 3 ovládaèa 2 do
polohy A zodpovedajúcej poŞadovanému pootvoreniu (jednotlivé body
zodpovedajú polohám postupného
otvárania);
- zatváranie: rysku 3 ovládaèa 2 dajte
do polohy 0.

Pri zapnutom zapa¾ovaní:
- otváranie: rysku 3 ovládaèa 2 dajte
do polohy B zodpovedajúcej poŞadovanému pootvoreniu (jednotlivé
body zodpovedajú polohám postupného otvárania); prièom clona 1 sa
pohybuje rovnakým spôsobom;
- zatváranie: rysku 3 ovládaèa 2 dajte
do polohy 0, potom znovu zatvorte
clonu 1.

Zodpovednosı vodièa
Nikdy nenechávajte kartu
RENAULT vloŞenú do
èítaèa karty, keï opúšıate
vozidlo, v ktorom je dieıa (alebo
zviera). Mohlo by uviesı do chodu
elektrickú otváraciu strechu a privrieı
si èası tela (krk, rameno, ruku, ...),
èím by si mohlo spôsobiı váŞne poranenie.
Pri pricviknutí okamŞite zmeòte smer
pohybu otoèením tlaèidla 2 úplne
vpravo (poloha B).
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ELEKTRICKY OVLÁDANÉ STREŠNÉ OKNO (pokraèovanie)
Zatváranie strešného okna na
dia¾ku
(vozidlá
vybavené
impulzným
otváraním okien).
Keï zamknete dvere pomocou karty
RENAULT a tlaèidlo zamykania na
karte RENAULT podrŞíte stlaèené
dlhšie ako 2 sekundy, okná a strešné
okno sa automaticky zatvoria.
Osobitné prípady
Ak strešné okno na konci pohybu
narazí na odpor (napr. prsty, labka
zvieraıa, vetva stromu, ...) zastaví sa a
vráti sa o nieko¾ko centimetrov.
Avšak odporúèame, aby ste systém
spustili len vtedy, ak uŞívate¾ vidí
vozidlo a nikto v òom nie je.
Ak bolo strešné okno zatvorené kartou
RENAULT, stlaèením tlaèidla 2 sa
vráti do polohy, v ktorej bolo pred
zatvorením.

Upozornenia pri
strešného okna

0
A
3

2

Poruchy funkcie
strešného okna

B

zatvárania

V takom prípade stláèajte spínaè 2,
ryska 3 v polohe 0, aŞ kým sa okno
úplne nezatvorí.
Obráıte sa na servis RENAULT.

pouŞívaní

- vozidlo s naloŞeným strešným
nosièom.
Vo všeobecnosti sa neodporúèa
otváraı strešné okno.
Skôr ako zaènete otváraı strešné
okno, skontrolujte predmety a/alebo
príslušenstvo (nosiè na bicykle, ...)
na strešnom nosièi: musia byı riadne
rozmiestnené a prichytené, nesmú
zavadzaı strešnému oknu pri
pohybe.
Ak potrebujete vykonaı urèité
úpravy, obráıte sa na servis
RENAULT;
- keï opúšıate vozidlo, dbajte, aby
strešné okno bolo správne zatvorené;
- tesnenie oèistite raz za tri mesiace
pomocou prípravkov odporúèaných
firmou RENAULT;
- Neotvárajte strešné okno okamŞite
po jazde v daŞdi alebo po umytí
vozidla.

Pri zatváraní strechy môŞe
dôjsı k váŞnym zraneniam.

3.19

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T3-SLK.win 17/3/2006 10:54 - page 19

NU739_4_G3-FRA.qxd 19/01/06 8:50 Page 3.20

VNÚTORNÉ OSVETLENIE

1

2

3

Stropné svetlo

Bodové svetlo na èítanie

Stlaèením spínaèa 2 dosiahnete:
- trvalé osvetlenie;
- celkové osvetlenia závislé od otvárania niektorých z dverí. Zhasne aŞ
vtedy, keï sú príslušné dvere správne
zatvorené;
- vypnete osvetlenie.

Stlaète spínaè 1 alebo 3.

Pri odomykaní dia¾kovým ovládaním
sa aktivuje èasový spínaè stropných a
podlahových svietidiel. Otvorením
dverí sa tento èasový spínaè uvedie do
èinnosti. Potom osvetlenie pomaly
zhasne.
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VNÚTORNÉ OSVETLENIE (pokraèovanie)

9

8

Podlahové svietidlá 8

Osvetlenie dverí

Umiestnené sú pod prístrojovou doskou: jedno na strane vodièa, druhé na
strane spolucestujúceho a pod prednými sedadlami pre cestujúcich
vzadu.

KaŞdé zo svetiel 9 sa rozsvieti pri otvorení dverí.

Pri
odomykaní
dia¾kovým
ovládaním sa aktivuje èasový spínaè stropných a podlahových svietidiel. Otvorením dverí sa tento
èasový spínaè uvedie do èinnosti.
Potom osvetlenie pomaly zhasne.
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ODKLADACIE PRIESTORY / VNÚTORNÁ VÝBAVA

3

2

1
4

Odkladacie priestory v stredovom paneli
Otvoríte potiahnutím v strede dvierok
1 potom pusıte: otvoria sa samé.
Poznámka: pod¾a vozidla sa v tomto
priestore nachádzajú ovládacie prvky
multimediálnej
výbavy
vozidla
(pozrite v príslušných návodoch
týchto zariadení).

DrŞiak na poháre
Otvoríte stlaèením dvierok 2 potom
pusıte: otvoria sa samé.
K dispozícii máte dva drŞiaky na
poháre 3 a jeden odkladací priestor 4.
Ak chcete drŞiak na poháre alebo
odkladaciu prepáŞku vybraı, stlaète
èelnú plochu a pusıte. Vysunú sa
samé. zasuniete ich opätovným
stlaèením.
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ODKLADACIE PRIESTORY / VNÚTORNÁ VÝBAVA (pokraèovanie)

7

5

8

6

Odkladacie priestory v predných
dverách 7

Odkladacie priestory pre spolucestujúceho
Otvoríte potiahnutím páèky 5.
Na vnútornej strane dvierok je miesto
na uchytenie pera, karty, pohárov, ...

Tento odkladací priestor je rovnako
ako vnútro kabíny vozidla vetraný a
chladený klimatizáciou.
Prívod vzduchu otvoríte alebo
zatvoríte sklopením alebo vyklopením
klapky 6.

Odkladacie priestory vo dverách 8
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ODKLADACIE PRIESTORY / VNÚTORNÁ VÝBAVA (pokraèovanie)
9
10

11

Odkladací priestor v lakıovej
opierke vpredu v strede
Nadvihnite lakıovú opierku 9.

Zásuvka príslušenstva 10
Vo vnútri vozidla je zásuvka 10 urèená
na pripojenie príslušenstva schváleného technickým oddelením firmy
RENAULT a ktorých príkon nesmie
byı vyšší ako 180 W (napätie: 12 V).

Zásuvky 11 pod prednými sedadlami

Na podlahe nesmú byı
nijaké predmety (v priestore pred vodièom): v prípade prudkého zabrzdenia
by sa totiŞ tieto predmety mohli
zošmyknúı pod pedále a znemoŞniı ich pouŞitie.
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ODKLADACIE PRIESTORY / VNÚTORNÁ VÝBAVA (pokraèovanie)

12

13

Odkladacie vrecká 12 na predných sedadlách

Odkladacie priestory pod zadnými sedadlami
Otváranie: páèkou 13. Skrinka sa sama
otvorí. Zatvoríte ju stlaèením tak, aby
zaklapla.
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ODKLADACIE PRIESTORY / VNÚTORNÁ VÝBAVA (pokraèovanie)
15

14

Miesto na okuliare 14

DrŞadlo 15
SlúŞi na drŞanie sa poèas jazdy.
NepouŞívajte ho pri nastupovaní
alebo pri vystupovaní z vozidla.
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ODKLADACIE PRIESTORY / VNÚTORNÁ VÝBAVA (pokraèovanie)

17
17

16
18

19

19

Zadná lakıová opierka

Priestor na plechovky s nápojmi

Sklopte lakıovú opierku 16.
V závislosti od vozidla treba zdvihnúı
kryt 17 pomocou odisıovacej
rukoväte 18.

Stlaète tyèku 19 potom ju pusıte:
drŞiak plechovíc sa vysunie sám,
potom ho úplne vytiahnite.
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POPOLNÍKY - ZAPA¼OVAÈ CIGARIET

2
3
1

2

Popolník v strednom paneli
vpredu
Stlaèením veka 1 ho otvoríte.

Zapa¾ovaè cigariet

Zapa¾ovaè cigariet na strednom
paneli vzadu

Popolník na zadných dverách 3
Stlaète hornú èası veka. Popolník sa
otvorí sám.
Ak ho chcete vyprázdniı vyberte ho.
Zatvoríte ho zatlaèením veka.

Pri zapnutom zapa¾ovaní zatlaète
zapa¾ovaè 2.
Po rozŞeravení sám vyskoèí s ¾ahkým
klapnutím. Vytiahnite ho. Po pouŞití
ho zasuòte naspäı, ale nezatlaète.
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ZADNÉ SEDADLÁ
2
1

Na prepravu rozmerných predmetov je
moŞné zadné sedadlo sklopiı. Sedacia
èası a operadlo sa dajú sklopiı buï
ako celok alebo ako dva diely.
• Preklopenie sedacej èasti
Nadvihnite sedák 1 a preklopte ho k
prednému sedadlu.

• Sklopenie operadla
Zadné opierky hlavy stlaète úplne
dolu, pozrite v kapitole 1, v èasti
„Opierky hlavy vzadu“.
Stlaète tlaèidlo 2 a sklopte operadlo.

Preprava predmetov
Ak musíte poloŞiı predmet na sklopené operadlo, pozrite v kapitole 3, v
èasti “preprava predmetov v batoŞinovom priestore”.

- Pri vrátení sedadiel do
pôvodnej polohy skontrolujte, èi je operadlo
dobre zaistené.
- Ak pouŞívate poıahy na sedadlá, dbajte, aby nebránili zapadnutiu zámky operadla.
- Nezabudnite daı bezpeènostné
pásy do správnej polohy.
- Dajte naspäı opierky hlavy.
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BATOğINOVÝ PRIESTOR

3
1
2

2
Dvere batoŞinového priestoru sa
zamykajú a odomykajú súèasne s dverami.
Otváranie
Stlaète v hornej èasti loga 1 a nadvihnite výklopné dvere, pritom ich pridrŞiavajte za spodnú èası.

Zatváranie
Dvere batoŞinového priestoru sklopte
najskôr
pomocou
vnútorných
drŞadiel 2.
Potom sklopte aŞ na dotyk k zámke
batoŞinového priestoru, ale nezaklapnite ich.
Zamknú sa elektricky.

Riziko poranenia
Dbajte aby v priestore
zatvárania zadných dverí
neboli nijaké prekáŞky
(ruky detí).

Ruèné otváranie zvnútra
Ak nie je moŞné batoŞinový priestor
odomknúı, dá sa to urobiı manuálne
zvnútra.
- do batoŞinového priestoru sa dostanete sklopením operadla (operadiel)
zadného sedadla,
- zasuòte ceruzku alebo podobný
predmet do otvoru 3 a všetko
posuòte tak, ako je znázornené na
obrázku,
- potlaète dvere batoŞinového priestoru a otvorte ich.

3.30

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T3-SLK.win 17/3/2006 10:54 - page 30

NU739_4_G3-FRA.qxd 19/01/06 8:51 Page 3.31

KRYT BATOğINOVÉHO PRIESTORU

1

Kryt batoŞinového priestoru
Odmontujete ho tak, Şe vyvesíte pridrŞiavacie lanká 1.

Mierne nadvihnite kryt a potiahnite ho
k sebe.
Pri spätnej montáŞi postupujte v opaènom poradí.

Na kryt batoŞinového
priestoru
neukladajte
nijaké predmety, najmä
ıaŞké.
Pri
prudkom
zabrzdení alebo v prípade nehody
by mohli ohrozovaı cestujúcich vo
vozidle.
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ODKLADACIE PRIESTORY / USPORIADANIE BATOğINOVÉHO PRIESTORU

1

2
2

2
2

Odkladacie priestory v batoŞinovom priestore
Miesto 1 je urèené napríklad na uloŞenie kanistra.

Kotviace body 2
Sú uŞitoèné na znehybnenie prepravovaných predmetov v batoŞinovom
priestore (pozrite v èasti “preprava
predmetov v batoŞinovom priestore”).
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PREPRAVA PREDMETOV V BATOğINOVOM PRIESTORE
Prepravované predmety ukladajte
vŞdy tak, aby sa opierali najväèším rozmerom:

- o operadlo zadného sedadla, èo býva
najèastejší prípad naloŞenia vozidla
(prípad A).

A

- o sklopené zadné sedadlo, èo je prípad maximálneho naloŞenia vozidla
(prípad B).

B
NajıaŞšie predmety ukladajte vŞdy priamo na podlahu.
PouŞite
kotviace
body
umiestnené na podlahe
batoŞinového priestoru. Prepravované predmety musia byı uloŞené
tak, aby sa pri prudkom zabrzdení
nemohli posunúı dopredu na cestujúcich. Aj keï na zadných sedadlách
nesedia nijakí cestujúci, bezpeènostné pásy nechávajte zapnuté.
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STREŠNÝ NOSIÈ

1
1
1

1
1

KaŞdý ozdobný kryt strechy je vybavený dvoma otvormi pre montáŞne
body strešných tyèí.
KaŞdý otvor je zakrytý posuvným
krytom 1.

Prístup k upevòovacím bodom
Posuòte kryty 1 nahor.

Povolené
zaıaŞenie
strešného
nosièa: pozrite v kapitole 6, v èasti
“Hmotnosti”.
Pri montáŞi vleèného zariadenia a
jeho pouŞívaní si pozrite návod na
montáŞ výrobcu zariadenia.
Odporúèame vám drŞaı tento návod
spolu s ostatnými dokumentmi od
vozidla.
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MULTIMEDIÁLNA VÝBAVA
2

1

4

3

Audio systém s vysokou kvalitou
zvuku 1
Meniè CD

Navigaèný systém
2
3
4
5

obrazovka.
meniè CD-Rom.
hlavný ovládaè
ovládaèe pod volantom.

5

5

Fungovanie týchto zariadení pozrite v príslušnom návode.
Odporúèame vám drŞaı tieto návody spolu s ostatnými dokumentmi od vozidla.
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MULTIMEDIÁLNA VÝBAVA (pokraèovanie)

5

7
6

Prehrávaè DVD
5 obrazovka.
6 Ovládací panel.

7 prehrávaè DVD.
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INTEGROVANÝ OVLÁDAÈ TELEFÓNU S ODPOSLUCHOM

4
2

3

1

DrŞiak na telefón 1

PretoŞe kaŞdý telefón má svoje špecifické technické parametre, je
bezpodmieneène nutné zvoliı
správny drŞiak umoŞòujúci jeho
montáŞ vo vozidle. Obráıte sa na
servis RENAULT.

Ovládaèe 2 a 3 pod volantom

PouŞívanie telefónu
Pripomíname vám, Şe sa
musíte riadiı miestnou
legislatívou týkajúcou sa
pouŞívania týchto zariadení.

Umiestnenie mikrofónu 4

Fungovanie týchto zariadení
pozrite v príslušnom návode od
výrobcu.
Odporúèame vám drŞaı tento
návod spolu s ostatnými dokumentmi od vozidla.
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Kapitola 4: ÚdrŞba

Kapota motora ................................................................................................................................................ 4.02
Hladina oleja v motore / Výmena oleja .............................................................................................. 4.03 ➟ 4.06
Stavy kvapalín: chladiaca kvapalina ................................................................................................................ 4.07
èerpadlo posilòovaèa riadenia ................................................................................................. 4.07
brzdová kvapalina ................................................................................................................... 4.08
v nádrŞke ostrekovaèov okien / svetlometov ........................................................................... 4.08
Akumulátor ................................................................................................................................................... 4.09
Filtre ............................................................................................................................................................... 4.09
ÚdrŞba karosérie ................................................................................................................................... 4.10 - 4.11
ÚdrŞba vnútorných povrchov .......................................................................................................................... 4.12
4.01
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KAPOTA MOTORA

2

Zatváranie kapoty
Pred zatvorením kapoty skontrolujte,
èi ste v priestore motora nenechali
nejaké predmety.
Kapotu uchopte v strednej èasti, privrite ju a z výšky 30 cm ju pusıte.
Zatvorí sa sama vlastnou hmotnosıou.

1
Otváranie kapoty motora - potiahnite
páèku 1.

Bezpeènostná zámka kapoty
Kapotu odistíte nadvihnutím páèky 2.

Presvedète sa, èi je tyè
dobre zaistená.

Pozor pri práci v priestore
motora: ventilátor chladièa sa môŞe kedyko¾vek
samovo¾ne spustiı.
Riziko poranení.
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Intervaly: stav oleja kontrolujte pravidelne a zásadne pred kaŞdou dlhšou cestou, aby ste predišli poškodeniu motora.
Zistite presnú hladinu oleja v motore
a skontrolujte, èi nepresiahla maximálnu hodnotu (riziko poškodenia
motora). Bezpodmieneène pouŞite
mierku.
Pozrite na nasledujúcich stranách
“Hladina oleja v motore / dopåòanie”.
Displej na prístrojovej doske upozoròuje jedine v prípade minimálnej
hladiny oleja v motore.

25055

Motor spotrebuje urèité mnoŞstvo
oleja na mazanie a chladenie pohyblivých èastí, takŞe medzi dvoma výmenami treba pod¾a potreby olej
dopåòaı.
Keby ste však spozorovali, Şe po
zábehu je spotreba oleja vyššia ako
0,5 l na 1 000 km, poraïte sa v servise
RENAULT.

25054

STAV OLEJA V MOTORE

Správa 1
Horná hladina
na minime

Správa 2
Hladina
na minime
(bliká)

Políèka zodpovedajú hladine oleja.
Postupne s poklesom hladiny sa
namiesto nich objavujú pomlèky.
K informáciám palubného poèítaèa sa
vrátite opätovným stlaèením tlaèidla.
- ak je hladina na minime: slovo “ok”
sa na displeji nezobrazí, pomlèky a
slovo “oil” blikajú (správa na displeji
2), správa “doplniı hladinu oleja” sa
zobrazí na matrici.
Olej doplòte èo najskôr.

Upozornenie na minimálne mnoŞstvo hladiny oleja v motore na
prístrojovej doske
Po zapnutí zapa¾ovania ukazuje displej stav oleja v priebehu cca
30 sekúnd:
- ak je hladina nad znaèkou minimum, displej indikuje “oil ok”
správa 1.
Presnejší údaj zistíte, ak stlaèíte tlaèidlo nulovania denného poèítadla
kilometrov alebo tlaèidlo preh¾adu
informácií z palubného poèítaèa.

Displej upozoròuje len v
prípade minimálnej hladiny, nikdy nie prekroèenie maximálnej hladiny,
ktorá sa dá urèiı jedine odèítaním
na mierke.
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STAV OLEJA V MOTORE (pokraèovanie)
B
A

B
A

Kontrola stavu oleja pomocou mierky
- mierku vytiahnite;
- osušte ju èistou handrou, ktorá
nepúšıa vlákna;
- mierku zasuòte aŞ na doraz;
- mierku opäı vytiahnite;
- odèítajte hladinu: nikdy nesmie
klesnúı pod znaèku “mini” A ani
prekroèiı znaèku “maxi”B.

Prekroèenie maximálnej hladiny
oleja v motore.
V Şiadnom prípade neprekraèujte
maximálnu hladinu B: zahltí sa
motor, dokonca aj skriòa motora.
Odèítanie hladiny vykonávajte pomocou mierky ako je vysvetlené v predchádzajúcej èasti.
Ak ste prekroèili maximálnu hladinu,
vozidlo neštartujte a obráıte sa na
servis RENAULT.

1

2

Dopåòanie / Plnenie
Vozidlo musí stáı vo vodorovnej
polohe, motor musí byı vypnutý a studený (napríklad pred prvým naštartovaním v danom dni).
Pri èastom alebo nadmernom úbytku oleja sa poraïte v servise
RENAULT.

Druh oleja
Informácie o druhu oleja, ktorý treba
pouŞiı, nájdete v servisnej kniŞke svojho vozidla.

Pozor pri práci v priestore
motora: ventilátor chladièa sa môŞe kedyko¾vek
samovo¾ne spustiı.
Riziko poranení.
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STAV OLEJA V MOTORE (pokraèovanie)

1
1

1

2

2
2
2.2 dCi

- Odskrutkujte zátku 1;
- doplòte hladinu (pre informáciu
výška hladiny medzi znaèkami
“mini” a “maxi” na mierke 2 zodpovedá objemu 1,5 aŞ 2 litre, pod¾a typu
motora);
- poèkajte cca 10 minút, aby olej
stiekol aŞ na dno;
- hladinu skontrolujte pomocou mierky 2 (ako je vysvetlené vyššie).
Neprekraèujte znaèku “MAXI” a
nezabudnite zaskrutkovaı zátku 1.

Dopåòanie: Pri dopåòaní
dávajte pozor, aby olej
nenakvapkal na èasti motora,
mohol by vzniknúı poŞiar.
Nezabudnite riadne zaskrutkovaı
zátku, inak by mohol olej vystreknúı
na horúce èasti motora a spôsobiı
poŞiar.

1
2

2
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STAV OLEJA V MOTORE (pokraèovanie) / VÝMENA OLEJA
Výmena oleja
Intervaly výmeny: pozrite v servisnej
kniŞke svojho vozidla.
Priemerné objemy náplní (na informáciu)
Motor 2.0 T : 5,35 litra
Motor 3.5 V6 : 5,0 litrov
Motor 2.0 dCi: 5,9 litra
Motor 2.2 dCi: 6,0 litrov
Motor 3.0 dCi: 7,3 litra
Vrátane filtra oleja.
Filter oleja treba pravidelne meniı:
pozrite v servisnej kniŞke vášho vozidla.

Výmena oleja v motore: Pri
výmene oleja v zohriatom
motore si dajte pozor na
popálenie vytekajúcim olejom.

Pozor pri práci v priestore
motora: ventilátor chladièa
sa môŞe kedyko¾vek samovo¾ne spustiı.
Riziko poranení.

Druh oleja
Informácie o druhu oleja, ktorý treba
pouŞiı, nájdete v servisnej kniŞke svojho vozidla.
Nenechávajte motor beŞaı v
uzavretej
miestnosti:
výfukové plyny sú toxické.

Pri èastom alebo nadmernom úbytku oleja sa poraïte v servise
RENAULT.
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STAVY KVAPALÍN
Intervaly kontroly hladiny
Hladinu chladiacej kvapaliny kontrolujte pravidelne (nedostatok chladiacej kvapaliny môŞe viesı k
váŞnemu poškodeniu motora).
Ak je potrebné kvapalinu doplniı,
pouŞívajte len kvapalinu odporúèanú
firmou RENAULT. Budete maı
zaruèenú:
- ochranu proti mrazu;
- ochranu chladiaceho okruhu proti
korózii.

1

Chladiaca kvapalina

Intervaly výmeny
Pozrite v servisnej kniŞke vášho vozidla.

Hladina kontrolovaná za studena
musí byı medzi znaèkami MINI a
MAXI vyznaèenými na vyrovnávacej
nádrŞke 1.
Kvapalinu dolejte za studena skôr,
ako dosiahne znaèku MINI.

Nikdy nezasahujte do chladiaceho okruhu pri horúcom motore, hrozí
Nebezpeèenstvo obarenia.

2

Èerpadlo posilòovaèa riadenia 2
Intervaly
Pozrite v servisnej kniŞke vášho vozidla.
Hladina
Hladina kontrolovaná za studena
musí byı medzi znaèkami MINI a
MAXI vyznaèenými na nádrŞke 2.
Na dopåòanie alebo výmenu pouŞívajte kvapaliny odporúèané firmou
RENAULT.

Pri èastom alebo nadmernom úbytku oleja sa poraïte v servise
RENAULT.

Pozor pri práci v priestore
motora: ventilátor chladièa sa môŞe kedyko¾vek
samovo¾ne spustiı.
Riziko poranení.
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STAVY KVAPALÍN (pokraèovanie)

3

Dopåòanie
Po kaŞdom zásahu do brzdového systému musí brzdovú kvapalinu vymeniı odborník.
PouŞívajte jedine brzdovú kvapalinu
odporúèanú firmou RENAULT (z
nenaèatej nádoby).

4

Intervaly výmeny
Pozrite v servisnej kniŞke svojho
vozidla.

Brzdová kvapalina

NádrŞka ostrekovaèov okien/svetlometov
Dopåòanie
Cez zátku 4.

Kontrolu treba vykonávaı èasto a v
kaŞdom prípade ihneï, ak pocítite aj
ten najmenší rozdiel úèinnosti brzdenia.

Kvapalina
Voda + prípravok na umývanie okien
(v zime nemrznúci prípravok).

Hladina 3
Normálne hladina postupne klesá s
opotrebovaním brzdového obloŞenia,
ale nikdy nesmie klesnúı pod výstraŞnú znaèku „MINI“.
Pozor pri práci v priestore
motora: ventilátor chladièa sa môŞe kedyko¾vek
samovo¾ne spustiı.
Riziko poranení.

Ostrekovaèe
Ostrekovaèe dajte do správneho smeru
otoèením pomocou plochého nástroja, napríklad skrutkovaèa.
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AKUMULÁTOR

FILTRE
Výmena akumulátora
Vzh¾adom na komplikovanosı tejto
operácie vám odporúèame obrátiı sa
na servis RENAULT.

Výmena filtraèných vloŞiek (filter
vzduchu, filter prachu, filter paliva,…)
je zaradená do pravidelnej údrŞby
vášho vozidla.
Intervaly výmeny filtraèných vloŞiek
nájdete v servisnej kniŞke svojho
vozidla.

A

1

NevyŞaduje nijakú údrŞbu.
Nikdy neotvárajte kryt A.
S akumulátorom manipulujte opatrne, pretoŞe obsahuje kyselinu sírovú, ktorá
sa nesmie dostaı do styku s
oèami alebo pokoŞkou. Ak by sa
tak stalo, postihnuté miesto riadne
opláchnite èistou vodou.
Èasti akumulátora sa nesmú dostaı do blízkosti otvoreného ohòa,
tlejúceho predmetu alebo iskier:
hrozí nebezpeèenstvo výbuchu.

V závislosti od vozidla ide
o špeciálny akumulátor
(vybavený hadièkou 1
odvádzajúcou korozívne a
výbušné plyny mimo vozidla),
dbajte na to, aby bol vymenený za
akumulátor umoŞòujúci zapojenie
takejto hadièky.
Obráıte sa na servis RENAULT.

Pozor pri práci v priestore
motora: ventilátor chladièa sa môŞe kedyko¾vek
samovo¾ne spustiı.
Riziko poranení.
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ÚDRğBA KAROSÉRIE
Ochrana proti korózii

Èoho sa treba vyvarovaı

Vaše vozidlo je chránené proti korózii
vysokoúèinnými technickými prostriedkami, ale i napriek tomu je vystavené pôsobeniu škodlivých faktorov,
ako napr.:

- Neumývajte vozidlo na priamom
slnku alebo v mraze.

- atmosférické korozívne vplyvy
- zneèistený vzduch (mestá a priemyselné oblasti),
- slaný vzduch (prímorské oblasti,
najmä v teplom poèasí),
- sezónne klimatické podmienky a
vlhkosı (so¾ na cestách v zime,
voda na umývanie ciest, ...).
- mechanické abrazívne vplyvy
Prach vo vzduchu a piesok unášaný
vetrom, blato, kamienky odletujúce
od iných vozidiel, ...
- poškodenia
premávky

poèas

- Nezoškrabujte zaschnuté blato alebo
neèistoty, najskôr ich nechajte
odmoèiı.
- Nenechávajte vozidlo dlho neumyté.
- Nedopustite, aby sa hrdza rozšírila z
náhodných poškodení laku.
- Neodstraòujte škvrny rozpúšıadlami, ktoré nepatria medzi prípravky
odporúèané firmou RENAULT, a
ktoré by mohli poškodiı lak.

- Neodmasıujte a neumývajte mechanické èasti (napríklad blok motora),
podvozok, èasti s pántami (napr.
vnútro dvierok otvoru palivovej
nádrŞe) a vonkajšie lakované èasti z
plastu (napr. nárazníky), osvetlenie
(svetlomety, zadné svetlá...) pomocou vysokotlakových zariadení,
alebo prostriedkami neschválenými
firmou RENAULT. Pri nedodrŞaní
predpísaných postupov by to mohlo
vyvolaı koróziu alebo funkèné poruchy.

- Ak èasto jazdíte v snehu a blate,
umývajte vozidlo, najmä podbehy a
spodok karosérie.

cestnej

Aby ste neprišli o prednosti týchto
technických prostriedkov, venujte
aspoò minimálnu pozornosı predchádzaniu týmto rizikám.
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ÚDRğBA KAROSÉRIE (pokraèovanie)
Èo treba robiı
- Èasto umývajte vozidlo s pouŞitím
šampónov odporúèaných firmou
RENAULT (nepouŞívajte abrazívne
prostriedky) a dôkladne ho opláchnite prúdom vody, a to najmä podbehy a spodok karosérie, aby ste odstránili:
- zvyšky Şivíc zo stromov alebo priemyselného zneèistenia;
- vtáèí trus, pretoŞe obsahuje látky
spôsobujúce rýchle blednutie laku
a môŞe dokonca lak narušiı.
Vozidlo treba bezpodmieneène
ihneï umyı od týchto neèistôt, neskôr uŞ nebude moŞné zbaviı sa
škvàn ani leštením.
- so¾ z podbehov a zo spodku karosérie po jazde v oblastiach, v ktorých
sa pouŞívajú chemické posypové
látky na odstránenie snehu;
- blato, ktoré tvorí mokré zhluky na
podbehoch a na spodku karosérie.

- DodrŞiavajte bezpeènú vzdialenosı
od vozidla idúceho pred vami na
ceste posypanej štrkom, aby lak
nepoškodili odletujúce kamienky.
- Ak dôjde k poškodeniu laku, urýchlene opravte alebo dajte opraviı
postihnuté miesta, aby sa nezaèala
šíriı korózia.
- Ak sa na vaše vozidlo vzıahuje
antikorózna
záruka
firmy
RENAULT, nezabúdajte na pravidelné kontroly pod¾a servisnej
kniŞky. Pozrite v servisnej kniŞke.
- DodrŞiavajte miestne zákony týkajúce sa umývania vozidiel (napr.
zákaz umývania vozidiel na verejných komunikáciách).

- Pred vstupom do autoumyvárne,
dajte páèku stieraèa do polohy Vypnuté (pozrite v kapitole 1, v èasti
“Stieraèe / ostrekovaèe vpredu”).
Skontrolujte upevnenie vonkajšej
výbavy, prídavných svetlometov,
spätných zrkadiel a dbajte, aby stieraèe a anténa autorádia boli prichytené lepiacou páskou.
Odmontujte anténu rádiotelefónu
(ak je ním vozidlo vybavené).
- Ak bolo potrebné oèistiı mechanické
èasti, závesy atï., je nevyhnutné
ich po oèistení znovu nakonzervovaı
nastriekaním prípravkami odporúèanými firmou RENAULT.

Na údrŞbu sme vybrali špeciálne
prípravky, ktoré nájdete v našich
predajniach RENAULT.
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ÚDRğBA VNÚTORNÝCH POVRCHOV
Èo treba robiı
Bez oh¾adu na druh zneèistenia
pouŞívajte mydlovú vodu (môŞe byı
vlaŞná), s prísadou:
• prírodného mydla,
• tekutého saponátového prípravku
na umývanie riadu (0,5 % saponátu
na 99,5 % vody)
Poutierajte mäkkou vlhkou handrou.
Osobitné prípady
• Sklá prístrojov (napr. prístrojová
doska, hodiny, displej vonkajšej
teploty, displej rádia, ...).
PouŞívajte mäkkú handrièku alebo
vatu.
Ak to nestaèí, pouŞite mäkkú handrièku (alebo vatu) mierne navlhèenú mydlovou vodou, potom utrite
mokrou mäkkou handrièkou alebo
vatou.
Napokon jemne pretrite suchou
mäkkou handrièkou.

• Bezpeènostné pásy
UdrŞiavajte ich v èistote.
Na èistenie pouŞívajte prípravky
odporúèané našou firmou (predajne
autopríslušenstva
RENAULT)
alebo vlaŞnú mydlovú vodu, špongiu a potom popruhy utrite suchou
handrou.
Zásadne nepouŞívajte rozpúšıadlá èi farbivá.

Èoho sa treba vyvarovaı
Na
èistenie
interiéru
vozidla
nepouŞívajte vysokotlakové zariadenia alebo zariadenia s rozstrekovaním
prípravkov: pri nedodrŞaní predpísaných postupov by mohlo dôjsı k poruche èinnosti elektrických alebo elektronických zariadení vo vozidle.
Odporúèame vám, aby ste neukladali
predmetu na úrovni vetracích otvorov
ako sú voòavé stromèeky, parfumy,
ktoré môŞu poškodiı povrchovú
úpravu palubnej dosky.

Zásadne nepouŞívajte prípravky s
obsahom liehu.
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Kapitola 5: Praktické rady

Rezervné koleso .............................................................................................................................................. 5.02
Blok náradia (K¾uka - Zdvihák) ...................................................................................................................... 5.03
Ozdobné kryty kolies - Kolesá ......................................................................................................................... 5.04
Výmena kolesa ............................................................................................................................................... 5.05
Pneumatiky (bezpeènosı pneumatík, kolesá, pouŞívanie v zime) ........................................................ 5.06 ➟ 5.08
Svetlomety (výmena Şiaroviek) .............................................................................................................. 5.09 - 5.10
Zadné svetlá (výmena Şiaroviek) ......................................................................................................... 5.11 ➟ 5.13
Boèné blikaèe (výmena Şiaroviek) ................................................................................................................... 5.13
Osvetlenie interiéru (výmena Şiaroviek) ............................................................................................... 5.14 ➟ 5.16
Stieraèe (výmena gumièiek) ............................................................................................................................ 5.17
Akumulátor ......................................................................................................................................... 5.18 ➟ 5.20
Poistky .................................................................................................................................................. 5.21 - 5.22
Karta RENAULT: batérie ............................................................................................................................... 5.23
Príslušenstvo ................................................................................................................................................... 5.24
Vleèenie vozidla .................................................................................................................................. 5.25 ➟ 5.27
Prevádzkové poruchy .......................................................................................................................... 5.28 ➟ 5.36
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REZERVNÉ KOLESO
PouŞívanie rezervného kolesa
2

3

1

Funkcia “systému kontroly tlaku v
pneumatikách” sa nevzıahuje na
rezervné koleso (koleso nahradené
rezervným kolesom zmizne z
matrice).
Pozrite v kapitole 2, v èasti “Systém
kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách”.
Poznámka: Upevòovacie skrutky
hliníkových diskov sú pouŞite¾né na
rezervné koleso iného typu.

Rezervné koleso 3
Koleso je uloŞené v batoŞinovom
priestore.
Prístup ku kolesu:
- otvorte dvere batoŞinového priestoru,
- Nadvihnite kryt kolesa pomocou
drŞadla 1,
- Otvorený kryt rezervného kolesa pripevnite na háèik 2 pod krytom
batoŞinového priestoru, aby sa nezavrel,

-

vyberte zdvihák,
odskrutkujte strednú maticu,
vyberte blok náradia,
vyberte rezervné koleso.

Ak máte nieko¾ko rokov
stále to isté rezervné
koleso, nechajte si skontrolovaı v servise, èi je stále
vhodné a èi ho môŞete bezpeène
pouŞívaı.

Vozidlo s rezervným kolesom menších rozmerov,
ako ostatné štyri kolesá.
Pri pouŞívaní rezervného
kolesa nesmiete prekroèiı rýchlosı
130 km/h.
Èo najskôr ho vymeòte za koleso s
rovnakým rozmerom ako bolo
pôvodné.
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BLOK NÁRADIA
K¾úè na kolesá 2
SlúŞi na zaskrutkovanie alebo na odskrutkovanie skrutiek kolesa.

1
2

K¾úè na ozdobné kryty kolies 3
SlúŞi na snímanie ozdobných krytov
kolies.

A
3

Vleèné oko 4
Pozrite v kapitole 5, v èasti „Vleèenie
vozidla“.

4

Odkladacie priestory
Blok náradia A sa nachádza v batoŞinovom priestore, pod rezervným kolesom.

Zdvihák 1
Odopnite jazýèek, ktorý pridrŞiava
zdvihák.
Vyberte zdvihák 1.
Pred uloŞením na miesto zdvihák
správne poskladajte.

V bloku náradia sú priestory na krabièku so Şiarovkami, matica proti
krádeŞi, k¾úè k matici proti krádeŞi.

Zdvihák je urèený na
výmenu kolies. V nijakom
prípade
sa
nesmie
pouŞívaı na vykonávanie
iných opráv alebo na práce pod
vozidlom.
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OZDOBNÉ KRYTY KOLIES - KOLESÁ

1
D
C

B

4
3

A

2

Ozdobný kryt s vidite¾nými skrutkami kolies 1

Koleso s vidite¾nými skrutkami 4
Vyskrutkujte skrutky a snímte koleso.

Kryt kolesa odmontujte pomocou
k¾úèa na kryty 3 (uloŞeného v bloku
náradia) tak, Şe hák k¾uky zasuniete
do niektorého z otvorov ozdobného
krytu.
Pri spätnej montáŞi natoète kryt v
súlade s ventilom 2. Osaïte upevòovacie háèiky. Zaènite na strane A potom
B a C a ukonèite na proti¾ahlom ventile D.
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VÝMENA KOLESA
Vozidlo odstavte na nešmyk¾avý povrch (napr. nie
dlaŞba) a pevný (v prípade
potreby podloŞte pätku zdviháka pevnou doštièkou), zapnite výstraŞnú signalizáciu. Vypnite motor.
Zatiahnite ruènú brzdu a zaraïte prevodový stupeò (prvý alebo spiatoèku, v
prípade vozidiel s automatickou prevodovkou dajte páku do polohy P).
Všetkých cestujúcich nechajte vystúpiı z vozidla a dbajte, aby boli èo
najïalej od vozovky.

Zdvihák vyskrutkujte ruène tak, aby sa
dobre oprel o podklad (mierne zasunutý pod karosériou). Ak je podklad
mäkký, podloŞte pätku doštièkou.
Nieko¾kokrát otoète, aby sa koleso
zdvihlo zo zeme.

1

Vyskrutkujte skrutky.
Snímte koleso.

2
3

Nasaïte rezervné koleso na náboj a
otoète ho tak, aby boli otvory kolesa a
náboja oproti sebe.
Zatiahnite skrutky a spusıte zdvihák.

V prípade potreby snímte ozdobný
kryt kolesa.
Uvo¾nite skrutky kolesa pomocou
k¾uky 1. Nasaïte ju tak, aby ste na òu
tlaèili zhora.
Postavte zdvihák vodorovne, hlava
zdviháka musí byı zasunutá do príslušného plechového lôŞka 2 na spodku
karosérie, najbliŞšie k vymieòanému
kolesu, ku ktorému sa dostanete po
otvorení krytu 3.
Pätku zdviháka zasuòte na doraz do
plechového lôŞka 2.

Po spustení kolies na zem pevne dotiahnite skrutky.
Nasaïte kryt 3.

V prípade defektu vymeòte
poškodené koleso èo najskôr.
Pneumatiku, ktorá bola prederavená, treba daı skontrolovaı odborníkovi (ak je to moŞné aj opraviı).
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PNEUMATIKY
Bezpeènosı pneumatík - kolesá
Pneumatiky zabezpeèujú jediný dotyk
medzi vozidlom a vozovkou, preto je
mimoriadne dôleŞité udrŞiavaı ich v
bezchybnom stave.
Bezpodmieneène dodrŞiavajte miestne ustanovenia dopravných predpisov.

1
2

Ak sa reliéf dezénu ojazdí aŞ na kontrolné mostíky, stanú sa vidite¾nými
2: vtedy je potrebné vymeniı pneumatiky, pretoŞe håbka dezénu je uŞ maximálne len 1,6 mm a to nezabezpeèuje
dostatoènú pri¾navosı na mokrej
vozovke.
PreıaŞovanie vozidla, dlhé jazdy na
dia¾nici, najmä v horúèavách, èasté
jazdenie po zlých cestách, to všetko
prispieva k rýchlejšiemu opotrebovaniu pneumatík a ohrozuje bezpeènosı.

ÚdrŞba pneumatík

Pri výmene montujte na
svoje vozidlo zásadne
pneumatiky
rovnakej
znaèky, rozmerov, typu a
konštrukcie.
Nové pneumatiky musia byı buï
rovnaké ako pôvodné pneumatiky alebo iné odporúèané firmou
RENAULT.

Pneumatiky treba udrŞiavaı v bezchybnom stave a ich dezén musí maı dostatoèný
reliéf.
Pneumatiky
odporúèané firmou RENAULT majú
kontrolu opotrebovania 1, ktorá pozostáva z kontrolných mostíkov v
dezéne jazdného pásu pneumatiky.

Neopatrná
jazda,
napríklad odieranie o
obrubníky, môŞe poškodiı
disky a narušiı geometriu
prednej alebo zadnej nápravy. V
tomto prípade ich dajte skontrolovaı v servise RENAULT.
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PNEUMATIKY (pokraèovanie)
Tlak vzduchu v pneumatikách
V pneumatikách (vrátane rezervného
kolesa) treba dodrŞiavaı predpísaný
tlak, kontrolovaı ho najmenej raz za
mesiac, okrem toho aj pred kaŞdou
dlhšou cestou. (Pozrite v èasti „Tlak
vzduchu v pneumatikách“).

Nedostatoèný tlak má za
následok predèasné opotrebovanie pneumatík a
ich nadmerné zahrievanie,
so všetkými dôsledkami vplývajúcimi na bezpeènosı:
- zhoršená stabilita na ceste,
- nebezpeèenstvo prasknutia alebo
vytrhnutia kúska gumy.
Tlak vzduchu v pneumatikách
závisí od zaıaŞenia vozidla a od
rýchlosti jazdy, upravte tlak pod¾a
podmienok pouŞívania vozidla.
(Pozrite v èasti „Tlak vzduchu v
pneumatikách“).

Tlak v pneumatikách sa kontroluje za
studena: neberte do úvahy vyšší tlak
spôsobený teplým poèasím alebo po
rýchlej jazde.
Ak nie je moŞné kontrolovaı tlak v
pneumatikách za studena, k predpísanému tlaku treba pripoèítaı 0,2 aŞ
0,3 baru (3 PSI).
Zásadne nikdy nevypúšıajte vzduch
zo zohriatych pneumatík.
Poznámka: predpísaný tlak vzduchu v
pneumatikách je uvedený na štítku
(pod¾a krajiny urèenia alebo modelu)
nalepenom na hrane alebo ráme predných dverí na strane vodièa.

Výmena pneumatík
Z bezpeènostných dôvodov dávajte pneumatiky
vymeniı len odborníkom.
Iný spôsob montáŞe pneumatík
môŞe spôsobiı:
- to, Şe vozidlo nebude zodpovedaı
platným predpisom,
- nesprávne správanie sa v zákrute;
- smerovú nestabilitu vozidla,
- pískanie pneumatík;
- ıaŞkosti pri montáŞi snehových
reıazí.

Zámena kolies
KaŞdý zo snímaèov zabudovaných do ventilov je
priradený ku konkrétnemu
kolesu: preto v Şiadnom
prípade
kolesá
nezamieòajte.
Nebezpeèenstvo chybnej informácie môŞe maı váŞne následky.

Rezervné koleso
Pozrite v kapitole 5, v èastiach
„Rezervné koleso“ a „Výmena
kolesa“.
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PNEUMATIKY (pokraèovanie)
Pneumatiky v zimnom období
• Snehové reıaze
Z bezpeènostných dôvodov je prísne
zakázané montovaı snehové reıaze
na pneumatiky zadnej nápravy.
V prípade montáŞe pneumatík väèšieho rozmeru ako sú pôvodné
pneumatiky nie je moŞné namontovaı snehové reıaze.
Snehové reıaze je moŞné
namontovaı len na pneumatiky rovnakého rozmeru, ako boli pôvodné
pneumatiky vášho vozidla.
Osobitosti vozidiel vybavených
17" kolesami
Ak chcete pouŞívaı snehové
reıaze, musíte pouŞiı špeciálnu
výbavu.
Obráıte sa na servis RENAULT.
Osobitosı vozidiel vybavených
18" kolesami: nemoŞno na ne
montovaı snehové reıaze
Ak chcete pouŞívaı snehové
reıaze, musíte pouŞiı špeciálnu
výbavu.
Obráıte sa na servis RENAULT.

• Pneumatiky so zimnou vzorkou
alebo „termogumy”
Pneumatiky so zimnou vzorkou
odporúèame namontovaı na všetky
štyri kolesá. Tým sa zvýšia pri¾navé
vlastnosti pneumatík vášho vozidla.

Poznámka: Upozoròujeme, Şe tieto
pneumatiky majú niekedy predpísaný:
- smer otáèania
- maximálnu rýchlosı, ktorá môŞe
byı niŞšia ako skutoèná maximálna rýchlosı vozidla.
• Pneumatiky s hrotmi
PouŞívajú sa iba v obmedzenom
èase, stanovenom miestnymi predpismi.
Pri ich pouŞití je nutné dodrŞiavaı
predpísanú rýchlosı.
Musia byı namontované minimálne
na oboch kolesách prednej nápravy.

V kaŞdom prípade sa obráıte na servis RENAULT, ktorý vám poradí pri
výbere vhodných pneumatík na vaše
vozidlo.
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SVETLOMETY: výmena Şiaroviek
Svetlomety s halogénovými Şiarovkami

Svetlomety s xenónovými Şiarovkami

Èistenie svetlometov
Na celoplastové svetlomety pouŞívajte
mäkkú handrièku alebo vatu.
Ak to nestaèí, pouŞite mäkkú handrièku (alebo vatu) mierne navlhèenú
mydlovou vodou, potom utrite
mokrou mäkkou handrièkou alebo
vatou.
Napokon jemne pretrite suchou
mäkkou handrièkou.
Zásadne nepouŞívajte prípravky s
obsahom liehu.

Tento úkon si vyŞaduje
demontáŞ niektorých dielov vozidla (kryty v priestore motora, svetlomet…).
Odporúèame vám, aby ste
výmenu Şiaroviek vykonali v servise RENAULT.

PretoŞe je nebezpeèné
manipulovaı so zariadením
pod
vysokým
napätím, výmena tohto
typu Şiaroviek sa musí robiı v servise RENAULT.
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SVETLOMETY: svetlá do hmly/prídavné svetlomety
Prídavné svetlomety
Ak si chcete vybaviı vozidlo prídavnými svetlometmi do dia¾ky, poraïte
sa v servise RENAULT.

1

Predné hmlové svetlá 1
Výmena Şiarovky:
Obráıte sa na servis RENAULT.
Typ Şiarovky: H11.
Akéko¾vek zásahy (alebo
úpravy) do elektrického
vybavenia môŞe vykonaı
len servis RENAULT, pretoŞe nesprávne zapojenie by mohlo
spôsobiı poškodenie inštalácií
(káblové èasti, prístroje, najmä
alternátor). Okrem toho servisy
RENAULT majú k dispozícii
potrebné vybavenie na prípadné
úpravy.
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KONCOVÉ SVETLÁ: výmena Şiaroviek

2
5
3

1

Smerové/obrysové
svetlá

4

a

6

brzdové

V batoŞinovom priestore, odstráòte
mrieŞku nadvihnutím jazýèka 1.

Nadvihnite jazýèky 2 a 3 a snímte kryt
Şiaroviek 4.

5 Obrysové a brzdové svetlá
Gu¾atá dvojvláknová Şiarovka bajonetového typu P21/5 W.
6 Smerové svetlo
OranŞová gu¾atá Şiarovka bajonetového typu PY21 W.

ğiarovky sú pod tlakom a
pri výmene môŞu prasknúı.
Riziko poranení.
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KONCOVÉ SVETLÁ: výmena Şiaroviek (pokraèovanie)

8

7
6

9
10

Zadné hmlové svetlá/cúvacie
svetlá a obrysové svetlá
Na dverách batoŞinového priestoru
odopnite kryt 6 príslušného bloku svetiel, aby ste sa dostali k skrutke, ktorá
ich pridrŞiava.
Vyskrutkujte skrutku.

ğiarovky sú pod tlakom a
pri výmene môŞu prasknúı.
Riziko poranení.

Z vonkajšej strany uvo¾nite blok koncových svetiel.
Odopnite drŞiak Şiarovky 7, aby ste sa
dostali k Şiarovkám.

8 Obrysové (parkovacie) svetlo
Gu¾atá dvojvláknová Şiarovka
bajonetového typu P21/5 W.
9 Hmlové svetlo
OranŞová gu¾atá Şiarovka bajonetového typu P21 W.
10 Cúvacie svetlo
OranŞová gu¾atá Şiarovka bajonetového typu P21 W.
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ZADNÉ SVETLO (pokraèovanie) A BOÈNÉ SVETLÁ: výmena Şiaroviek

11

12

13
14

Tretie brzdové svetlo 11
Obráıte sa na servis RENAULT.

Osvetlenie
vozidla 12

evidenèného

èísla

Stlaète jazýèek 12 a odopnite svetlo 13.
Snímte kryt svetla, aby ste sa dostali k
Şiarovke.

Boèné blikaèe 14
Odopnite blikaè 14 (pomocou plochého nástroja, napríklad skrutkovaèa).
DrŞiak Şiarovky otoète o štvrı závitu a
vyberte Şiarovku.

Typ Şiarovky: W5W.
Typ Şiarovky: W5W.
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VNÚTORNÉ OSVETLENIE: výmena Şiaroviek

1
A
2
7

Stropné svetlo A
Odklopte (pomocou plochého nástroja, napríklad skrutkovaèa) kryt 1.

Osvetlenie príruènej skrinky
Vyberte príslušnú Şiarovku
Typ Şiarovky 2: W5W.

Odopnite svetlo (pomocou plochého
nástroja, napríklad skrutkovaèa), pritom stlaète jazýèek 7.
Svetlo odpojte.
Typ Şiarovky: pozdåŞna C5W.
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VNÚTORNÉ OSVETLENIE: výmena Şiaroviek (pokraèovanie)

9

8
10

Osvetlenie podlahy vpredu

Osvetlenie podlahy vzadu

Osvetlenie dverí

Nachádzajú sa za prístrojovou doskou
a spodnej èasti.
Otoète drŞiak Şiarovky o štvrı závitu 8
a vyberte Şiarovku.

Svetlá sa nachádzajú pod prednými
sedadlami.
Vyberte drŞiak Şiaroviek 9 z miesta
jeho uloŞenia a vyberte Şiarovku.

Odklopte (pomocou plochého nástroja,
napríklad
skrutkovaèa)
svetlo 10.
DrŞiak Şiarovky otoète o štvrı závitu a
vyberte Şiarovku.

Typ Şiarovky: W5W.

Typ Şiarovky: W5W.
Typ Şiarovky: W5W.
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VNÚTORNÉ OSVETLENIE: výmena Şiaroviek (pokraèovanie)

12

11
11

13

Osvetlenie batoŞinového priestoru
Uvo¾nite svetlo 11 (pomocou plochého skrutkovaèa), pritom stlaète
jazýèky po oboch stranách svetla.

Svetlo odpojte.
Stlaète jazýèek 12 a uvo¾nite drŞiak
Şiarovky. ğiarovka 13 bude prístupná.
Typ Şiarovky: W5W.
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RAMIENKA STIERAÈOV
Spätná montáŞ
Postupujte v opaènom poradí, ako pri
demontáŞi. Skontrolujte, èi je
ramienko správne pripevnené.

1

4

Dýzy ostrekovaèov èelného skla
2

MôŞete ich nastaviı pomocou plochého nástroja, napríklad skrutkovaèa.

5

3

Výmena gumièiek stieraèov èelného skla 1
- nadvihnite ramienko stieraèa 3;
- uvo¾nite spodok ramienka z úchytu
jemným zohnutím a posuòte ho aŞ
nadoraz horizontálnej polohy;
- vysuòte stieraè ponad zaisıovaciu
pätku 2.

Pred spustením zadného
stieraèa sa presvedète, èi
mu pri stieraní niè
neprekáŞa.
• Keï mrzne, skontrolujte, èi stieraèe neprimrzli (nebezpeèenstvo
spálenia motorèeka stieraèov).
• Dbajte na dobrý stav gumièiek
stieraèov. Treba ich vymeniı
hneï ako sa zníŞi ich úèinnosı:
pribliŞne raz za rok.

Zadný stieraè 4
- Nadvihnite ramienko stieraèa 5;
- Stieraè 4 preklopte aŞ po miesto silnejšieho odporu;
- stieraè vytiahnite smerom k sebe.
Spätná montáŞ
Postupujte v opaènom poradí, ako pri
demontáŞi. Skontrolujte, èi je
ramienko správne pripevnené.
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AKUMULÁTOR: odstránenie poruchy
Aby ste predišli skratom a iskreniu:
- Pred odpojením, alebo opätovným
pripojením akumulátora vypnite
všetky spotrebièe prúdu.
- Pri dobíjaní vypnite nabíjaèku pred
pripojením èi odpojením akumulátora.
- Na akumulátor neukladajte nijaké
kovové predmety, aby nedošlo k
skratu medzi pólmi akumulátora.

S akumulátorom manipulujte opatrne, pretoŞe obsahuje
kyselinu sírovú, ktorá sa
nesmie dostaı do styku s
oèami alebo pokoŞkou. Ak by sa tak
stalo, postihnuté miesto riadne
opláchnite èistou vodou.
Èasti akumulátora sa nesmú dostaı
do blízkosti otvoreného ohòa, tlejúceho predmetu alebo iskier: hrozí
nebezpeèenstvo výbuchu.
Pozor pri práci v priestore motora:
ventilátor chladièa sa môŞe kedyko¾vek samovo¾ne spustiı.
Riziko poranení.
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AKUMULÁTOR: odstránenie poruchy (pokraèovanie)
Pripojenie
nabíjaèku

akumulátora

na

Dobíjaèka musí byı kompatibilná
s akumulátorom s nominálnym
napätím 12 V.
Bezpodmieneène odpojte (pri vypnutom motore) káble na póloch akumulátora, prièom zaènite záporným
pólom.
Nikdy neodpájajte akumulátor poèas
chodu motora. Riaïte sa návodom
výrobcu nabíjaèky, ktorú pouŞívate.
Len správne nabitý a dobre udrŞiavaný
akumulátor dosiahne maximálnu
Şivotnosı a zabezpeèí bezproblémové
štartovanie motora vášho vozidla.
Akumulátor udrŞiavajte suchý a èistý.
Dávajte si èasto skontrolovaı stav
nabitia akumulátora:
- Najmä vtedy, ak pouŞívate vozidlo
na krátke vzdialenosti a v meste.

- Pri nízkych vonkajších teplotách sa
zniŞuje kapacita akumulátora.
Preto v zime zapínajte iba tie spotrebièe, ktoré nevyhnutne potrebujete
- Nezabúdajte, Şe stav nabitia akumulátora sa postupne zniŞuje
vplyvom niektorých “trvalých spotrebièov, (napr. hodiny, doplnkové
príslušenstvo, a pod.).
Ak je vo vozidle namontovaných viac
druhov príslušenstva, dajte ho zapojiı
na svorku + za spínacou skrinkou. V
takomto prípade je vhodné napojenie
na akumulátor s vyššou nominálnou
kapacitou. Poraïte sa v servise
RENAULT.

Pri dlhšom odstavení vozidla
odporúèame akumulátor odpojiı
alebo pravidelne dobíjaı, najmä v zimnom období. Po opätovnom uvedení
vozidla do prevádzky treba zariadenia
s pamäıou, ako je autorádio a pod.,
znovu naprogramovaı. Akumulátor
skladujte v suchom a chladnom prostredí chránenom pred mrazom.

Niektoré akumulátory môŞu byı z h¾adiska nabíjania
špecifické, poraïte sa v servise RENAULT.
Vyhýbajte sa nebezpeèenstvu iskrenia, ktoré by mohlo okamŞite spôsobiı výbuch a akumulátor nabíjajte vŞdy v dobre vetranej
miestnosti. Hrozí nebezpeèenstvo
váŞneho poranenia.
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AKUMULÁTOR: odstránenie poruchy (pokraèovanie)
Skontrolujte, èi sa káble A a B
vzájomne nedotýkajú a èi sa kábel A
(+) nedotýka nejakej kovovej èasti
vozidla, z ktorého sa odoberá prúd.
Naštartujte motor obvyklým spôsobom. Potom káble A a B v opaènom
poradí odpojte (4-3-2-1).

Štartovanie motora pomocou
akumulátora iného vozidla
Ak na naštartovanie chcete pouŞiı
prúd z akumulátora iného vozidla,
postupujte takto:
Zaobstarajte si pomocné štartovacie
káble (s ve¾kým prierezom), ktoré si
môŞete
zakúpiı
v
predajni
RENAULT. Ak ich uŞ vlastníte, skontrolujte, èi sú v bezchybnom stave.
Menovité napätie oboch akumulátorov musí byt rovnaké: 12 V.
Kapacita cudzieho akumulátora
(ampérhodina, Ah) má byı minimálne
rovnaká, alebo väèšia ako kapacita
vybitého akumulátora.
Pred pripojením pomocných káblov
skontrolujte, èi sa obe vozidlá
navzájom nedotýkajú (nebezpeèenstvo skratu pri spájaní kladných pólov),
a èi je vybitý akumulátor správne pripojený. Vypnite zapa¾ovanie vášho
vozidla.
Naštartujte motor vozidla, ktorého
akumulátor pouŞijete na štartovanie, a
nechajte ho beŞaı na stredné otáèky.

4

1

B

A
2

3

Kladný pól (+) pomocného kábla A
najskôr pripojte na pól (+) 1 vybitého
akumulátora, potom na pól (+) 2 akumulátora, ktorý bude dodávaı prúd.
Potom pripojte záporný kábel (–) B na
pól (–) 3 akumulátora, ktorý bude
dodávaı prúd, a jeho druhý koniec na
pól (–) 4 vybitého akumulátora.
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POISTKY

1
2
4

3

2

DOBRÁ

Poistková skrinka 1
Pri výpadku niektorého elektrického
zariadenia najskôr skontrolujte stav
poistiek.
Otvorte kryt 4.
Rozmiestnenie poistiek nájdete na
štítku priradenia poistiek 3 (pozrite
nákres na ved¾ajšej strane).
Neodporúèame obsadzovaı vo¾né
miesta na poistky.

CHYBNÁ

Poistku vyberte pinzetou 2.
Z pinzety ju vyberte vysunutím nabok.
Príslušnú poistku skontrolujte a vymeòte, ak je to potrebné, za inú poistku s
rovnakou ampérovou hodnotou.
Poistka s príliš vysokou ampérovou
hodnotou môŞe v prípade nadmernej
spotreby niektorého zariadenia spôsobiı prehriatie elektrického systému
(nebezpeèenstvo poŞiaru).

Poznámka
Kryt 4 zatvorte skôr, ako zatvoríte
dvere vozidla.

Pod¾a miestnych predpisov alebo
odporúèania:
V predajni RENAULT si zaobstarajte náhradnú súpravu Şiaroviek a
poistiek.
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POISTKY (pokraèovanie)
Priradenie poistiek (prítomnosı poistiek závisí od úrovne výbavy vozidla)
Znak

Istený obvod

Znak

Istený obvod

Znak

Istený obvod

Dia¾kové svetlá

VýstraŞné svetlá/smerové
svetlá

Pravé stretávacie svetlo

Riadiaca jednotka
elektroniky/systém
blokovania štartovania

Komunikaèný systém/Rádio

¼avé obrysové svetlo/
Osvetlenie

Syntetizátor reèi/Prístrojová
doska/Nastavenie
xenónových svetlometov

Svetlomet do hmly/
prístrojová doska/
syntetizátor reèi

Zadný stieraè

Airbagy
Predpínaèe

Zamykanie/odomykanie
dverí

Vetranie a kúrenie/pomoc
pri parkovaní/cúvacie svetlo
Systém protiblokovania
kolies (ABS)
Osvetlenie interiéru

Zásuvky na príslušenstvo v
kabíne vozidla/Rádiotelefón

Klaksón
Brzdové svetlá/Stieraèe
Elektrické ovládanie okien
¼avé stretávacie svetlo

Pravé obrysové svetlo

Zapa¾ovaè cigariet/Zásuvka
na príslušenstvo
v batoŞinovom priestore

Zadné hmlové svetlo

Spätné zrkadlá s ohrevom

Odhmlievanie zadného
okna/Zamykanie ståpika
riadenia/Predné sedadlá
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24422

KARTA RENAULT: BATÉRIA

1
1

3

2
2

Karta RENAULT v reŞime s vo¾nými rukami

Karta RENAULT s dia¾kovým
ovládaním

Výmena batérie
Na prístrojovej doske sa zobrazí
správa “výmena batérie v karte”.
Silno potiahnite rezervný k¾úè 1.
Vymeòte batériu 2 rešpektujúc polaritu vyznaèenú na rezervnom k¾úèi
(presvedète sa, èi kontrolka 3 sa rozsvieti, ak stlaèíte tlaèidlo na karte
RENAULT).

Výmena batérie
Silno potiahnite rezervný k¾úè 1.
Odchý¾te obe ostrohy pridrŞaním
drŞiaka batérie, aby ste mohli vybraı
zostavu drŞiak / batéria 2.

Vymeòte drŞiak s batériou 2, prièom
dodrŞiavajte polaritu vyznaèenú na
rezervnom k¾úèi (presvedète sa, èi sa
po stlaèení tlaèidla na karte
RENAULT rozsvieti kontrolka 3.

Batérie si môŞete zakúpiı v servise
RENAULT.
Ich Şivotnosı je pribliŞne dva roky.

Nezahadzujte
pouŞité
batérie vo¾ne v prírode,
odovzdajte ich organizácii,
ktorá má na starosti zber a
recyklovanie batérií.
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PRÍSLUŠENSTVO
Dodatoèná montáŞ príslušenstva
V záujme zabezpeèenia funkènosti vášho vozidla a predchádzania ohrozenia vašej bezpeènosti vám radíme pouŞívaı príslušenstvo odporúèané a garantované firmou RENAULT, ktoré je prispôsobené vášmu vozidlu.
Neodporúèame vám pouŞívaı nosiè
bicyklov s popruhmi na dverách
batoŞinového priestoru.

PouŞívanie telefónov a
vysielaèiek.
Telefóny a vysielaèky vybavené zabudovanou anténou
môŞu rušiı pôvodné elektronické systémy vozidla. Odporúèame vám
pouŞívaı len systémy s vonkajšou
anténou.
Okrem toho vám pripomíname, Şe
je potrebné riadiı sa platnými predpismi týkajúcimi sa pouŞívania
týchto zariadení.

Elektrické a elektronické príslušenstvo
• Akýko¾vek zásah do elektrického
systému vozidla môŞe vykonávaı
iba servis RENAULT, pretoŞe nesprávne zapojenie by mohlo poškodiı elektrickú inštaláciu, alebo
èasti, ktoré sú k nej pripojené.
• V prípade dodatoènej montáŞe
nejakého elektrického zariadenia
skontrolujte, èi je inštalácia
chránená poistkou. Informujte sa o
ampérovej hodnote a umiestnení
poistky.

MontáŞ neelektrického príslušenstva
(strešné tyèe, vleèné zariadenie…) a
podmienky pouŞívania si pozrite v
priloŞenom návode na montáŞ.
Odporúèame vám drŞaı tento návod
spolu s ostatnými dokumentmi od
vozidla.
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VLEÈENIE VOZIDLA: pomoc pri poruche
Prístup k vleèným bodom

1

4
2

3
Kartu - k¾úè zasuòte úplne do èítaèa
karty, aby ste odomkli volant, a aby
ste mohli pouŞívaı svetelnú signalizáciu (brzdové svetlá, smerové
svetlá, ...). V noci musí byı vozidlo
osvetlené.
Okrem toho dodrŞiavajte predpisy
platné na odıahovanie vozidla v danej
krajine. Ak vleèiete iné vozidlo, dbajte
na to, aby ste neprekroèili prípustnú
hmotnosı vleèeného vozidla. Obráıte
sa na servis RENAULT.

5

Odopnite kryt 2 alebo 5.
Vleèné oko 3 zaskrutkujte na maximum: najskôr rukou aŞ na doraz,
potom dotiahnite k¾úèom na kolesá
umiestnenom v bloku náradia.
Vleèné oko 3 a k¾úè na kolesá sú
umiestnené pod koberèekom batoŞinového priestoru v bloku náradia
(pozrite v kapitole 5, v èasti “Blok
náradia”).

3
PouŞívajte výluène vleèné body
vpredu 1 alebo vzadu 4 (nikdy nie
hnaciu nápravu). Tieto vleèné body sa
môŞu pouŞívaı len na vleèenie za
sebou, nikdy sa nesmú, èi uŞ priamo
alebo nepriamo, pouŞívaı na zdvíhanie vozidla.
Poznámka: nikdy nevyberajte kartu
RENAULT z èítaèa poèas vleèenia
vozidla.
Pri vypnutom motore je
posilòovaè riadenia a
brzdový systém neúèinný.
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VLEÈENIE VOZIDLA: pomoc pri poruche (pokraèovanie)
Vleèenie vozidla s automatickou
prevodovkou: osobitné pokyny
Pri vypnutom motore: Tlakové mazanie automatickej prevodovky nie je
zabezpeèené. Odporúèame vám preto
vozidlo preváŞaı na prívese alebo so
zdvihnutými prednými kolesami.
Výnimoène ho môŞete ıahaı na štyroch kolesách v smere dopredu s
volièom prevodov v polohe N na
maximálnu vzdialenosı 50 km.

1

2

- RENAULT
odporúèa
pouŞívaı na vleèenie
pevnú tyè. V prípade
pouŞitia lana (ak to predpisy dovo¾ujú), vleèené vozidlo
musí byı schopné brzdiı.
- Vozidlo, ktoré má narušené
jazdné schopnosti, by nemalo byı
vleèené.
- Rozhodne sa treba vyhnúı prudkej
akcelerácii a brzdeniu, ktoré by
mohli vozidlo poškodiı.
- V
kaŞdom
prípade
vám
odporúèame, aby ste pri vleèení
neprekraèovali rýchlosı 25 km/h.

Páka musí byı v polohe N
(neutrál).
Ak by voliè prevodov 1 zostal
zablokovaný v polohe P pri
stlaèení brzdového pedálu, môŞete
ho uvo¾niı aj manuálne.
Zasuòte kovovú tyè do otvoru 2 a
stlaète, potom presuòte páku volièa
prevodov z polohy P.
Pri vypnutom motore je
posilòovaè riadenia a
brzdový systém neúèinný.
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VLEÈENIE: pripojenie

A

Povolené zaıaŞenie vleèného zariadenia,
maximálna
hmotnosı
prívesu brzdeného a nebrzdeného:
Pozrite v kapitole 6, v èasti Hmotnosti.

A: 1 030 mm
5.27
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PREVÁDZKOVÉ PORUCHY
Uvedené rady a odporúèania vám poslúŞia na rýchle doèasné riešenie poruchy. Z dôvodu bezpeènosti sa èo najskôr obráıte
na servis RENAULT.

PouŞívanie karty RENAULT

PRÍÈINY

ÈO ROBIĞ?

• Kartou RENAULT nemoŞno odomknúı alebo uzamknúı dvere.

Vozidlo sa nachádza v oblasti silného
elektromagnetického Şiarenia; Vybitý
akumulátor.

PouŞite rezervný k¾úè (pozrite v kapitole 1, v èasti „Rezervný k¾úè“).

PouŞívanie prístrojov fungujúcich na
rovnakej frekvencii ako karta (mobilné
telefóny...);

NepouŞívajte tieto prístroje alebo
pouŞite rezervný k¾úè (pozrite v kapitole 1, v èasti „Rezervný k¾úè“).

Slabá batéria v k¾úèi.

Vymeòte batériu.
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PREVÁDZKOVÉ PORUCHY (pokraèovanie)
Zapnete štartovanie

PRÍÈINY

ÈO ROBIĞ?

• Niè nefunguje - kontrolky nesvietia,
štartér sa netoèí.

Odpojený kábel akumulátora, alebo
zoxidované kontakty a svorky.

Skontrolujte kontakty koncoviek, ak sú
skorodované, vyèistite ich a znovu dotiahnite.

Vybitý akumulátor.

Zapojte chybný akumulátor na iný akumulátor.

Porucha akumulátora.

Vymeòte akumulátor.
Vozidlo netlaète, ak je ståpik riadenia
zablokovaný.

Koncovky akumulátora nie sú správne
dotiahnuté.
Zoxidované kontakty akumulátora.

Skontrolujte kontakty koncoviek, ak sú
skorodované, vyèistite ich a znovu dotiahnite.

Vybitý akumulátor.

Zapojte chybný akumulátor na iný akumulátor.

• Jas kontroliek klesá, štartér sa pomaly
otáèa.
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PREVÁDZKOVÉ PORUCHY (pokraèovanie)
Zapnete štartovanie

PRÍÈINY

ÈO ROBIĞ?

• Motor ıaŞko štartuje vo vlhkom poèasí
alebo po umývaní.

Porucha zapa¾ovania: vlhkosı v systéme
zapa¾ovania.

Vysušte káble svieèok a indukènej cievky.

• Zahriaty motor zle štartuje.

Chybné spa¾ovanie (bubliny plynu v
okruhu).

Nechajte motor vychladnúı.

Nedostatoèná kompresia.

Poraïte sa v servise RENAULT.

• Motor nemoŞno naštartovaı.

Nie sú splnené podmienky štartovania.

Pozrite v kapitole 2, v èasti “Štartovanie/
vypnutie motora”.

• Motor nemoŞno vypnúı.

Problém v elektronike.

Stlaète päıkrát tlaèidlo štartovania.

• Ståpik riadenia zostane zamknutý.

Volant je zablokovaný.

Stlaète tlaèidlo štartovania motora a
súèasne pohýbte volantom (pozrite v
kapitole 2, v èasti „Štartovanie motora“).

Problém v elektronike.

Pozrite v kapitole 5, v èasti “poistky v
priestore motora”: postupujte ako je
oznaèené pri funkcii “núdzové vypnutie
motora”.
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PREVÁDZKOVÉ PORUCHY (pokraèovanie)
Pri jazde

PRÍÈINY

ÈO ROBIĞ?

• Z výfuku uniká extrémne mnoŞstvo
bielej pary.

Mechanická porucha: poškodené tesnenie pod hlavou motora.

Vypnite motor.
Vyh¾adajte servis RENAULT.

• Vibrácie.

Zle nahustené, zle vyváŞené, alebo poškodené pneumatiky.

Skontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách a ak je tlak správny, nechajte skontrolovaı stav pneumatík v servise
RENAULT.

• Chladiaca kvapalina vrie vo vyrovnávacej nádrŞke.

Mechanická porucha: poškodené tesnenie pod hlavou motora, chybné vodné
èerpadlo.

Vypnite motor.
Vyh¾adajte servis RENAULT.

Porucha ventilátora.

Skontrolujte príslušnú poistku, ak je v
poriadku, obráıte sa na servis
RENAULT.
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PREVÁDZKOVÉ PORUCHY (pokraèovanie)
Pri jazde

PRÍÈINY

ÈO ROBIĞ?

• Dym pod kapotou motora.

Skrat.

Zastavte, vypnite zapa¾ovanie a odpojte
akumulátor.

Poškodené potrubie chladiacej kvapaliny.

Poraïte sa v servise RENAULT.

Málo oleja v motore.

Olej doplòte (pozrite v kapitole 4, v èasti
“Hladina oleja v motore - dopåòanie/plnenie” ).
Spojte sa s najbliŞším servisom
RENAULT.
Zastavte, spojte sa so servisom
RENAULT.

• Kontrolka tlaku oleja sa rozsvieti
- v zákrute alebo pri brzdení,
- na vo¾nobehu,

Nízky tlak oleja.

- zhasína neskôr, alebo pri akcelerácii
zostane svietiı.

Nedostatoèný tlak oleja.

• Nedostatoèný výkon motora.

• Vo¾nobeh je nepravidelný, alebo
motor „skapína“.

Zanesený filter vzduchu.

Vymeòte náplò.

Porucha v prívode paliva.

Skontrolujte stav paliva.

Pokazené svieèky, zlé nastavenie.

Poraïte sa v servise RENAULT.

Nedostatoèná kompresia (svieèky,
zapa¾ovanie, prívod vzduchu).

Poraïte sa v servise RENAULT.
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PREVÁDZKOVÉ PORUCHY (pokraèovanie)
Pri jazde

PRÍÈINY

ÈO ROBIĞ?

• Riadenie ide ıaŞko.

Roztrhnutý klinový remeò.

Vymeòte remeò.

Nedostatok oleja v èerpadle.

Doplòte olej do èepadla posilòovaèa riadenia (pozrite v kapitole 4 “Èerpadlo
posilòovaèa riadenia”).
Ak problém pretrváva, navštívte servis
RENAULT.

Vodné èerpadlo: málo napnutý alebo
pretrhnutý klinový remeò.
Porucha ventilátora.

Zastavte vozidlo, vypnite motor a vyh¾adajte servis RENAULT.

Únik vody.

Skontrolujte stav prípojok hadíc chladiacej kvapaliny a utiahnutie objímok.
Skontrolujte vyrovnávaciu nádrŞku:
musí v nej byı kvapalina. Ak nie je,
doplòte chladiacu kvapalinu (po
vychladnutí). Pozor na nebezpeèenstvo
obarenia. Toto odstránenie poruchy je
len doèasné. Èo najskôr navštívte servis
RENAULT.

• Motor sa nadmerne zahrieva. Kontrolka teploty chladiacej kvapaliny
svieti (alebo ruèièka ukazovate¾a zasahuje do èervenej oblasti).

Chladiè: ak dôjde k podstatnému úbytku chladiacej kvapaliny, nikdy nedolievajte do chladiaceho systému studenú
vodu, kým je motor horúci. Ak ste chladiaci systém v prípade poruchy doèasne naplnili vodou (aj èiastoène), èo najskôr
nahraïte vodu vhodne dávkovanou chladiacou zmesou. V nijakom prípade nepouŞívajte prípravky, ktoré nezodpovedajú technickým podmienkam firmy RENAULT.
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PREVÁDZKOVÉ PORUCHY (pokraèovanie)
Elektrické prístroje

PRÍÈINY

ÈO ROBIĞ?

• Stieraèe nefungujú.

Prilepené ramienka stieraèov.

Skôr, ako spustíte stieraèe, odlepte
gumièku.

Chybné poistky (cyklovaè zastavený v
medzipolohe).

Poistku vymeòte.

Porucha motora.

Vyh¾adajte servis RENAULT.

• Zrýchlené blikanie blikaèov.

Vypálená Şiarovka.

Vymeòte Şiarovku.

• Smerové
svetlá
nefungujú.

- vypálená Şiarovka,

Vymeòte Şiarovku.

- uvo¾nený kábel, alebo zle pripojený
konektor,

Pripojte ho znovu.

- zlé pripojenie na kostru.

Vyh¾adajte kábel pripevnený na kovovej
èasti, oèistite jeho spoj a riadne pripojte
na kostru.

- chybná poistka.

Vymeòte poistku.

- pokazená elektronická skrinka blikaèov.

Je potrebná výmena: navštívte servis
RENAULT.

Len na jednej strane:

Na oboch stranách:

5.34
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PREVÁDZKOVÉ PORUCHY (pokraèovanie)
Elektrické prístroje
• Svetlomety
nesvietia

Len jeden:

Obidva:

• Stopy po kondenzácii v svetlometoch.

PRÍÈINY

ÈO ROBIĞ?

- vypálená Şiarovka,

Vymeòte Şiarovku.

- uvo¾nený kábel, alebo zle pripojený
konektor.

Skontrolujte a znovu zapojte konektor.

- zlé pripojenie na kostru.

Pozrite vyššie.

- ak je obvod chránený poistkou.

Skontrolujte ju a prípadne vymeòte.

Nie je to niè nezvyèajné. Prítomnosı
stôp po kondenzácii vo vnútri svetiel je
prirodzený jav súvisiaci so zmenami
teploty.
Pri pouŞívaní svetiel tieto stopy rýchlo
zmiznú.

5.35
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Kapitola 6: Technické údaje

Identifikaèné štítky ................................................................................................................................ 6.02 - 6.03
Rozmery ......................................................................................................................................................... 6.04
Parametre motorov ......................................................................................................................................... 6.05
Hmotnosı prívesu ................................................................................................................................. 6.06 - 6.07
Hmotnosti ............................................................................................................................................. 6.06 - 6.07
Náhradné diely ............................................................................................................................................... 6.08
6.01
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IDENTIFIKAÈNÉ ŠTÍTKY
A

A

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

Údaje uvedené na výrobnom štítku
(pravá strana) uvádzajte pri kaŞdom
písomnom styku, alebo pri objednávke náhradných dielov.

B

Výrobný štítok A
1 Typový rad a sériové èíslo modelu.
Tento údaj je uvedený na oznaèenom mieste B.
2 Najvyššia povolená celková hmotnosı vozidla
3 Najvyššia povolená celková hmotnosı jazdnej súpravy (naloŞené
vozidlo s prívesom).
4 Najvyššie povolené zaıaŞenie prednej nápravy.
5 Najvyššie povolené zaıaŞenie zadnej nápravy.

6 Technické parametre vozidla.
7 Èíslo laku.
8 Úroveò výbavy.
9 Model.
10 Kód èalúnenia.
11 Doplòujúce oznaèenie výbavy.
12 Výrobné èíslo.
13 Kód vnútorných povrchov.

6.02
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IDENTIFIKAÈNÉ ŠTÍTKY (pokraèovanie)

C
C
C

2.2 dCi

Údaje na oválnom štítku a typovom
štítku motora uvádzajte pri kaŞdom
písomnom styku, alebo pri objednávke náhradných dielov.
Typový štítok motora, alebo nálepka
motora C
1 Typ motora.
2 Rozlišovacie èíslo motora.
3 Výrobné èíslo motora.

C

C

C
C
1
2

3

6.03
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ROZMERY (v metroch)

1,065

2,840

0,955

1,575

4,860

2,177

1,577 (1)

1,550

(1) Naprázdno
6.04
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PARAMETRE MOTOROV
Verzie
Typ motora
(na štítku motora)
Zdvihový objem (cm3)

2.0 T

3.5 V6

2.0 dCi

2.2 dCi

3.0 dCi

F4R turbo

V4Y

M9R turbo

G9T turbo

P9X turbo

1 998

3 498

1 995

2 188

2 958

Palivo

Bezolovnatý benzín

Motorová nafta

Palivo

Bezpodmieneène bezolovnatý
benzín s oktánovým èíslom,
ktoré je uvedené na štítku na
kryte palivovej nádrŞe.
Pri poruche moŞno krátkodobo
pouŞiı bezolovnatý benzín:
- s oktánovým èíslom 91 pri
indikácii 95,98 na štítku;
- s oktánovým èíslom 87 pri
indikácii 91,95,98 na štítku;

Na štítku umiestnenom
v otvore palivovej
nádrŞe je vyznaèené
povolené palivo.

PouŞívajte výluène svieèky
predpísané pre motor
vášho vozidla.
Typ svieèok nájdete na štítku
v priestore motora.
Ak tam nie je, obráıte
sa na servis RENAULT.
PouŞívanie nevhodných svieèok
môŞe poškodiı motor
vášho vozidla.

–

Svieèky

6.05
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HMOTNOSTI (v kg) - Vozidlo v základnej výbave, bez doplnkov. Poèas roka sa môŞe meniı pod¾a krajiny
urèenia: poraïte sa v servise RENAULT.
Verzie
(predaj pod¾a krajiny)
Typ vozidla
(na oválnom štítku)

Pohotovostná

2.0 T

3.5 V6

Povolené zaıaŞenie vleèného zariadenia
Max. povolené zaıaŞenie strechy

2.2 dCi

BJ04 - BJ0R BJ03 - BJ0B BJ0E - BJ0M BJ00 - BJ02
BJ0C - BJ05 - BJ0W
BJ0U - BJ0V
BJ0F
BJ0H
automatická
BJ01
prevodovka
1 640

1 660

1 720

1 665

1 660

1 665

1 000

1 250

950

750

Max. hmotnosı nebrzdeného prívesu
Max. hmotnosı brzdeného prívesu (1)

2.0 dCi

1 300

1 250

1 300
75

80 (vrátane strešného nosièa)

Pohotovostná hmotnosı vozidla, Pohotovostná hmotnosı predná náprava a Pohotovostná hmotnosı zadná náprava a Celková
hmotnosı súpravy: tieto hmotnosti sú vyznaèené na výrobnom štítku vozidla. Pozrite v kapitole 6, v èasti “Identifikaèný štítok”.
(1) Hmotnosı prívesu (obytný príves, loï a pod.)
- Pri jazde s prívesom je potrebné dodrŞiavaı právne predpisy danej krajiny, najmä však predpisy cestnej premávky. Ak potrebujete
vykonaı akéko¾vek úpravy na ıaŞnom zariadení, obráıte sa na servis Renault. V nijakom prípade nesmiete prekroèiı maximálnu
prípustnú hmotnosı jazdnej súpravy (vozidlo + príves).
- Ak uŞ pouŞívate vozidlo pri plnom zaıaŞení (maximálna celková povolená hmotnosı), musíte obmedziı rýchlosı na max. 100 km/h
a zvýšiı tlak vzduchu v pneumatikách o 0,2 baru.
- So zvyšujúcou sa nadmorskou výškou sa pri stúpaní a klesaní jazdné vlastnosti menia a úèinnosı motora klesá. Preto odporúèame
zníŞiı maximálnu hmotnosı o 10 % nad 1 000 metrov nad morom a o ïalších 10 % na kaŞdých ïalších 1 000 m nad morom.

6.06
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HMOTNOSTI (v kg) - Vozidlo v základnej výbave, bez doplnkov. Poèas roka sa môŞe meniı pod¾a krajiny
urèenia: poraïte sa v servise RENAULT.
Verzie
(predaj pod¾a krajiny)
Typ vozidla
(na oválnom štítku)

2.2 dCi

3.0 dCi

BJ0A - BJ0H
automatická
prevodovka

BJ0F
automatická
prevodovka
1 690

Pohotovostná

Povolené zaıaŞenie vleèného zariadenia
Max. povolené zaıaŞenie strechy

BJ0S

1 735
750

Max. hmotnosı nebrzdeného prívesu
Max. hmotnosı brzdeného prívesu(1)

BJ0J

1 050

950

1 300

950

75
80 (vrátane strešného nosièa)

Pohotovostná hmotnosı vozidla, Pohotovostná hmotnosı predná náprava a Pohotovostná hmotnosı zadná náprava a Celková hmotnosı súpravy: tieto hmotnosti sú vyznaèené na výrobnom štítku vozidla. Pozrite v kapitole 6, v èasti “Identifikaèný štítok”.
(1) Hmotnosı prívesu (obytný príves, loï a pod.)
- Pri jazde s prívesom je potrebné dodrŞiavaı právne predpisy danej krajiny, najmä však predpisy cestnej premávky. Ak potrebujete
vykonaı akéko¾vek úpravy na ıaŞnom zariadení, obráıte sa na servis Renault. V nijakom prípade nesmiete prekroèiı maximálnu prípustnú hmotnosı jazdnej súpravy (vozidlo + príves).
- Ak uŞ pouŞívate vozidlo pri plnom zaıaŞení (maximálna celková povolená hmotnosı), musíte obmedziı rýchlosı na max.
100 km/h a zvýšiı tlak vzduchu v pneumatikách o 0,2 baru.
- So zvyšujúcou sa nadmorskou výškou sa pri stúpaní a klesaní jazdné vlastnosti menia a úèinnosı motora klesá. Preto odporúèame
zníŞiı maximálnu hmotnosı o 10 % nad 1 000 metrov nad morom a o ïalších 10 % na kaŞdých ïalších 1 000 m nad morom.
6.07
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NÁHRADNÉ DIELY A OPRAVY
Originálne náhradné diely RENAULT sú vyvinuté na základe ve¾mi prísnych poŞiadaviek a sú pravidelne testované. Preto ich kvalita zodpovedá pôvodným dielom montovaným do nových vozidiel.
Systematické pouŞívanie pôvodných náhradných dielov RENAULT vám zaruèuje dlhú Şivotnosı vozidla. Okrem toho, opravy
vykonávané v servisoch RENAULT pri pouŞití originálnych náhradných dielov poskytujú záruku v súlade s podmienkami uvedenými na zadnej strane.

6.08
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ABECEDNÝ REGISTER
A ABS ............................................................. 2.26 - 2.27
airbag ......................................................... 1.28 ➟ 1.34
vypnutie airbagu pre spolujazdca vpredu .. 1.40 - 1.41
akumulátor ....................................... 4.09 - 5.18 ➟ 5.20
automatická prevodovka (pouŞívanie) ........ 2.40 ➟ 2.42
B

batoŞinový priestor ................................................ 3.30
bezpeènosı detí ............ 1.11 - 1.27 - 1.31 - 1.35 ➟ 1.46
- 3.14 - 3.18
bezpeènostné pásy ..................................... 1.24 ➟ 1.27
bezpeènostné zariadenia dopåòajúce ......... 1.28 ➟ 1.34
pásy vpredu ........................ 1.28 ➟ 1.31
pásy vzadu ...................................... 1.32
postranné pásy ................................. 1.33
blikaèe ................................................................... 1.71
blok náradia .......................................................... 5.03
boèné blikaèe ........................................................ 5.13
bodové svetlo ............................................... 3.20 - 3.21
brzdenie v kritickej situácii .................................... 2.28
brzdová kvapalina .................................................. 4.08

È èas ......................................................................... 1.68
èelné sklo .............................................................. 3.16
èerpadlo posilòovaèa riadenia ................................ 4.07
D defekt ........................................................ 5.02 ➟ 5.05
deti ............ 1.11 - 1.27 - 1.31 - 1.35 ➟ 1.46 - 3.14 - 3.18
dvere .......................................................... 1.10 ➟ 1.15
batoŞinového priestoru ....................................... 3.30
E elektrické otváranie okien ............................ 3.14 - 3.15
elektronický stabilizaèný program: ESP ........ 2.22 - 2.23
F

filtre: oleja ............................................................. 4.06
pevných èastíc .............................................. 2.09
vzduchu ....................................................... 4.09

H hmlové svetlo (svetlomety) ........................... 1.74 - 5.10
hmotnosı prívesu ....................................... 6.06 ➟ 6.07

H hmotnosti .................................................... 6.06 - 6.07
hodiny ................................................................... 1.68
CH chladiaca kvapalina ............................................... 4.07
I

identifikácia vozidla ..................................... 6.02 - 6.03
identifikaèné štítky ....................................... 6.02 - 6.03
integrovaný ovládaè telefónu s odposluchom ......... 3.37

J

jazda .......................................................... 2.02 ➟ 2.42

K kapota motora ....................................................... 4.02
karta RENAULT: batérie ....................................... 5.23
pouŞívanie ..................... 1.02 ➟ 1.09
katalyzátor ............................................................. 2.07
klaksón ........................................................ 1.10 - 1.73
klimatizácia ............................................... 3.04 ➟ 3.13
k¾úè na ozdobné kryty kolies ................................. 5.04
k¾uka ..................................................................... 5.03
kolesá (bezpeènosı) ................................... 5.06 ➟ 5.08
kontrolky ................................................... 1.50 ➟ 1.65
kontrolné prístroje ..................................... 1.65 ➟ 1.50
kotviace oká .......................................................... 3.32
kozmetické zrkadielka ........................................... 3.17
kryt batoŞinového priestoru ................................... 3.31
L

lak: referencia ........................................................ 6.02
údrŞba ................................................... 4.10 - 4.11

M matrica ...................................................... 1.61 ➟ 1.56
mierka oleja v motore ................................ 4.03 ➟ 4.06
montáŞ rádia ......................................................... 5.24
motor (parametre) ................................................. 6.05
multimediálna výbava .................................. 3.35 - 3.36
N nádrŞ: brzdovej kvapaliny ...................................... 4.08
chladiacej kvapaliny .................................... 4.07
ostrekovaèa skiel ......................................... 4.08
paliva (objem) ............................................. 1.80
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ABECEDNÝ REGISTER
N náhradné diely ......................................................... 6.08
nastavenie polohy pri riadení ....................... 1.20 ➟ 1.23
nastavovanie predných sedadiel s
elektrickým ovládaním ................................ 1.21 - 1.22
manuálnym ovládaním ......................................... 1.20
nastavovanie: svetlometov ........................................ 1.72
teploty .................................... 3.04 ➟ 3.13
O objem: oleja v motore .............................................. 4.06
palivovej nádrŞe ........................................... 1.80
obmedzovaè rýchlosti ................................... 2.29 ➟ 2.31
odhmlievanie: èelného skla ................... 3.04 - 3.07 - 3.08
zadného skla ............................ 3.04 - 3.07
odkladacie priestory ............................ 3.22 ➟ 3.27 - 3.32
ochrana Şivotného prostredia (rady) ............. 2.14 ➟ 2.16
olej v motore .................................................. 4.03 - 4.06
opierky hlavy .................................................. 1.18 - 1.19
ostrekovaèe skiel ................................ 1.77 ➟ 1.79 - 4.08
osvetlenie: prístrojová doska ......................... 1.50 ➟ 1.65
vnútorné ....................................... 3.20 - 3.21
vonkajšie ..................................... 1.72 ➟ 1.75
otváracia strecha ............................................ 3.18 - 3.19
ovládaèe ......................................................... 1.48 - 1.49
ozdobné kryty kolies ................................................ 5.04
P palivo: dopåòanie ..................................................... 1.81
kvalita .......................................................... 1.81
úspora .............................................. 2.14 ➟ 2.16
palubná doska ................................................ 1.48 - 1.49
palubný poèítaè ............................................ 1.62 ➟ 1.65
parametre motorov ................................................... 6.05
parkovacia brzda .......................................... 2.11 ➟ 2.13
pneumatiky ....... 0.04 ➟ 0.07 - 2.18 ➟ 2.21 - 5.06 ➟ 5.08
poistky ........................................................... 5.21 - 5.22
pomoc pri parkovaní .................................... 2.36 ➟ 2.39
popolníky ................................................................. 3.28
poruchy èinnosti .......................................... 5.28 ➟ 5.35

P posilòovaè riadenia ........................................ 2.10 - 4.07
variabilným úèinkom .............................. 2.10
praktické rady ............................. 2.14 ➟ 2.16
predné svetlomety .......................................... 5.09 - 5.10
predpínaèe bezpeènostných pásov .................. 1.28 - 1.32
preprava predmetov v batoŞinovom priestore ........... 3.33
prevádzkové poruchy .................................... 5.28 ➟ 5.35
prídavné svetlomety ................................................. 5.10
pripútanie detí ............................................. 1.35 ➟ 1.46
príslušenstvo ............................................................ 3.24
prístrojová doska .......................................... 1.50 ➟ 1.65

R ramienko stieraèa ..................................................... 5.17
regulátor rýchlosti ........................................ 2.32 ➟ 2.35
rezervné koleso ........................................................ 5.02
rezervný k¾úè ........................................................... 1.05
riadiaci panel ............................................... 1.48 ➟ 1.49
rozmery ................................................................... 6.04
rýchlostná páka ........................................................ 2.10

S sedadlá: vpredu (nastavovanie) ..................... 1.20 ➟ 1.23
vzadu (funkènosı) ...................................... 3.29
sedadlo vodièa s pamäıou ....................................... 1.23
slneèná clona ........................................................... 3.17
spätné zrkadlá ................................................ 1.69 - 1.70
spiatoèka (zaraïovanie) ........................................... 2.10
spínacia skrinka ........................................... 2.03 ➟ 2.06
stav: kvapalín ............................................... 4.03 ➟ 4.08
paliva ............................................................... 1.51
stieraèe ................................................ 1.77 ➟ 1.79
ramienka ......................................................... 5.17
strešné tyèe .............................................................. 3.34
strešný nosiè (strešné tyèe) ...................................... 3.34
stropné svetlá ........................................................... 3.20
struèný preh¾ad ........................................................ 0.02
svetelná signalizácia ..................................... 1.72 ➟ 1.75
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ABECEDNÝ REGISTER
S svetlá: brzdové ................................................ 5.11 - 5.13
cúvacie ............................................................ 5.12
dia¾kové ............................................... 1.73 - 5.09
evidenèného èísla vozidla .............................. 5.13
hmlové ........................................ 1.74 - 5.10 - 5.12
nastavovanie .................................................. 1.76
obrysové ..................................... 1.72 - 5.11 - 5.12
smerové ...................................... 1.71 - 5.11 - 5.13
stretávacie ............................................ 1.72 - 5.09
výstraŞné ........................................................ 1.71
svetlomety (nastavovanie) ......................................... 1.76
syntetizátor reèi .............................................. 1.66 - 1.67
systém:
elektronického blokovania štartovania ......... 1.16 - 1.17
kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách .... 2.18 ➟ 2.21
pripútavania detí ....................................... 1.35 ➟ 1.46
proti blokovaniu kolies ................................ 2.26 - 2.27
proti prešmykovaniu .................................... 2.24 - 2.25
systémy pripútania pre deti ....................... 1.35 ➟ 1.46

Uukazovatele: na prístrojovej doske ................. 1.50 ➟ 1.65
smeru ................................................... 1.68
umývanie .................................. 4.10 ➟ 4.12
úspora paliva ................................................ 2.14 ➟ 2.16

V vetracie otvory ................................................ 3.02 - 3.03
vetranie ......................................................... 3.04 ➟ 3.13
vleèenie: pri poruche ....................................... 5.25 - 5.26
ıaŞné zariadenie ........................................ 5.27
vleèenie prívesu ............................................ 6.06 ➟ 6.07
vleèné oko ...................................................... 5.03 - 5.25
volant (nastavovanie) ................................................ 1.47
voliè prevodov automatickej prevodovky ....... 2.40 ➟ 2.42
vonkajšia teplota ....................................................... 1.68
vyhrievanie sedadiel .................................................. 1.22
výmena: kolesa ......................................................... 5.05
oleja v motore ............................................ 4.06
Şiaroviek ......................................... 5.09 ➟ 5.16
vypnutie airbagu pre spolujazdca vpredu ........ 1.40 - 1.41
výstraŞný signál ........................................................ 1.71

Š štartovanie motora ........................................ 2.03 ➟ 2.06

T technické parametre ...................................... 6.02 ➟ 6.08
telefón (integrovaný ovládaè telefónu s
hlasitým odposluchom) ......................................... 3.37
tlaèidlo štartovania / vypnutia motora ........... 2.03 ➟ 2.06
tlak vzduchu v pneumatikách .............. 0.04 ➟ 0.07 - 5.07

Z zábeh ........................................................................ 2.02
zadné: sedadlo .......................................................... 3.29
sklo (odhmlievanie) .................... 3.04 - 3.07 - 3.08
zamykanie dverí ............................................ 1.09 ➟ 1.15
zapa¾ovaè cigariet ..................................................... 3.28
zdvihák ..................................................................... 5.03
zdvíhanie vozidla (výmena kolesa) ............................ 5.05
zvukové a svetelné výstraŞné znamenie .................... 1.71

UúdrŞba: karosérie ............................................ 4.10 - 4.11
mechanická ...................................... 4.03 ➟ 4.09
vnútorných povrchov ................................... 4.12

ğ Şiarovky (výmena) ......................................... 5.09 ➟ 5.16
Şivotné prostredie ..................................................... 2.17
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