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A az ELF-et ajánlja

Minden
motortípus

Minden típusú
benzinmotor

Minden motortípus, kivéve a
3.0 dCi dízel és a részecs-
keszûrõvel felszerelt 2.2 dCi
dízel

Mechanikus sebességváltó
Automata sebességváltó

ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 ACEA A3 / B3 / B4
Optimális teljesítmény, maximális védelem a legnehezebb körülmények között
Minden vezetési stílus

ELF EVOLUTION SXR 5W-40 ACEA A3 / B3 / B4
Optimális teljesítmények
Minden vezetési stílus

ELF EVOLUTION SXR 5W-30 ACEA A5 / B5
Üzemanyag-megtakarítás, motorvédelem és környezetvédelem
Minden vezetési stílus

ELF COMPETITION ST 10W-40 ACEA A3 / B3 / B4
ELF TURBO DIESEL 10W-40 ACEA B3 / B4
A RENAULT által elfogadott további kenõanyagok normál használatra

TRANSELF TRP 75W-80 API GL5
Forduljon RENAULT szakszervizhez!

A RENAULT a jóváhagyott ELF kenõanyagokat ajánlja.
Utántöltéshez és olajcseréhez az eredeti olajok használatát ajánljuk.
Tájékozódjon a RENAULT szakszervizben vagy a www.lubrifiants.elf.com honlapon.
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0.01

Köszöntjük új RENAULT-ja volánjánál

Ez a kezelési és karbantartási útmutató tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek segítségével Ön:
• alaposan megismerheti RENAULT-ját, és így ideális körülmények között élvezheti a megvalósított fejlett technika elõnyeit,

• az egyszerû karbantartási tanácsok szigorú betartásával biztosíthatja gépkocsija folyamatos optimális mûködését,

• idõveszteség nélkül saját maga is elvégezheti azokat a beavatkozásokat, amelyek nem igényelnek szakembert.

Az útmutató elolvasására fordított idõ sokszorosan megtérül az elsajátított ismeretek és a technikai újdonságok terén való tájéko-
zottság révén. Ha mégis maradna tisztázandó kérdése, biztosíthatjuk, hogy a RENAULT hálózat szakemberei mindig szívesen áll-
nak rendelkezésére további kiegészítõ információkkal.

A kezelési útmutató olvasását a következõ jelölések segítik:

Veszély, kockázat vagy biztonsági elõírás jelzése.

A jelen kezelési útmutatóban tárgyalt típusok leírása a szerkesztéskor rendelkezésre álló mûszaki adatok alapján történt. Az
útmutató a feltüntetett típusok összes (szériában vagy opcióként létezõ) felszereltségét jelzi, amelynek megléte mindig a
gépkocsi típusától, a választott opcióktól és a forgalmazó országtól függ.

Az útmutató esetenként még olyan felszereltségeket is feltüntethet, amelyek megjelenése majd csak az év folyamán
várható.

Jó utat kívánunk Önnek RENAULT-ja volánjánál.

A RENAULT írásos engedélye nélkül tilos ezen útmutató teljes vagy részleges sokszorosítása és/vagy fordítása. RENAULT, 92100 Billancourt 2005.
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0.02

Gyors áttekintés

• A gumiabroncsok nyomása ........................................................................ 0.04 ➟ 0.07

• RENAULT kártya: használat ..................................................................... 1.02 ➟ 1.09

• Gyermekbiztonsági eszközök ..................................................................... 1.35 ➟ 1.46

• Visszajelzõlámpák (kijelzõegységen) .......................................................... 1.50 ➟ 1.65

• Vezetés ....................................................................................................... 2.02 ➟ 2.42

• Motor elindítása és leállítása ..................................................................... 2.03 ➟ 2.06

Automata parkolófék ......................................................................... 2.11 ➟ 2.13

Gumiabroncsok nyomásellenõrzõ rendszere ..................................... 2.18 ➟ 2.21

Dinamikus menetstabilizáló rendszer (ESP) ....................................... 2.22 - 2.23

Kipörgésgátló rendszer ........................................................................ 2.24 - 2.25

Vészfékrásegítõ .............................................................................................. 2.28

Sebességtartó és -határoló ................................................................. 2.29 ➟ 2.35

Parkolást segítõ rendszer ................................................................... 2.36 ➟ 2.39

• Légkondicionálás ....................................................................................... 3.02 ➟ 3.13

• Motorháztetõ/karbantartás ......................................................................... 4.02 ➟ 4.12

• Hasznos tanácsok (izzócsere, biztosítékok, hibaelhárítás,
mûködési rendellenességek) ....................................................................... 5.02 ➟ 5.35
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0.03

T A R T A L O M J E G Y Z É K
Fejezet

1

2

3

4

5

6

7

Ismerkedés a gépkocsival .....................................................................

A vezetés .......................................................................................................

Kényelmi berendezések .........................................................................

Karbantartás ................................................................................................

Hasznos tanácsok .....................................................................................

Mûszaki adatok .........................................................................................

Betûrendes tárgymutató ........................................................................
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0.04

GUMIABRONCSOK NYOMÁSA bar vagy kg/cm² (hidegen)

17”-os kerékkel szerelt változatok 2.0 T 3.5 V6 2.0 dCi
2.2 dCi 3.0 dCi

Autópályán kívüli használat
• Elöl 2,1 2,2 2,2 2,3
• Hátul 2,0 2,0 2,0 2,0

Autópályán történõ használat (1)
• Elöl 2,2 2,5 2,3 2,4
• Hátul 2,0 2,0 2,0 2,0

Pótkerék 3,7

Keréktárcsák mérete 7 J 17 - 5,5 J 17 (pótkerék)

Gumiabroncsok mérete 225/55 R 17 W - 185/60 R 17 C (pótkerék)

A gumiabroncsok biztonsága és a hólánc
Tájékozódjon az 5. fejezet „Gumiabroncsok” címû részében, hogy megismerje a karbantartás, és jármûtípustól függõen a hólánc
használatának feltételeit.

(1) A teljes terheléssel használt (Megengedett maximális tömeg), vontatást végzõ jármûvek különlegességei
Legfeljebb 100 km/h sebességgel haladjon, és növelje meg a gumiabroncsok nyomását 0,2 bar-ral.
A tömegadatokat lásd a 6. fejezet “Tömegadatok” címû részében.
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0.05

GUMIABRONCSOK NYOMÁSA bar vagy kg/cm² (hidegen) (folytatás)

18”-os kerékkel szerelt változatok 2.0 T 3.5 V6 2.0 dCi
2.2 dCi 3.0 dCi

Autópályán kívüli használat
• Elöl 2,1 2,3 2,3 2,4
• Hátul 2,0 2,0 2,0 2,0

Autópályán történõ használat (1)
• Elöl 2,2 2,6 2,4 2,5
• Hátul 2,0 2,0 2,0 2,0

Pótkerék 3,7

Keréktárcsák mérete 7,5 J 18 - 5,5 J 17 (pótkerék)

Gumiabroncsok mérete 245/45 R 18 W - 185/60 R 17 C (pótkerék)

A gumiabroncsok biztonsága és a hólánc
Tájékozódjon az 5. fejezet „Gumiabroncsok” címû részében, hogy megismerje a karbantartás, és jármûtípustól függõen a hólánc
használatának feltételeit.

(1) A teljes terheléssel használt (Megengedett maximális tömeg), vontatást végzõ jármûvek különlegességei
Legfeljebb 100 km/h sebességgel haladjon, és növelje meg a gumiabroncsok nyomását 0,2 bar-ral.
A tömegadatokat lásd a 6. fejezet “Tömegadatok” címû részében.
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0.06

A GUMIABRONCSOK NYOMÁSA PSI (hidegen)

17”-os kerékkel szerelt változatok 2.0 T 3.5 V6 2.0 dCi
2.2 dCi 3.0 dCi

Autópályán kívüli használat
• Elöl 30 32 32 33
• Hátul 29 29 29 29

Autópályán történõ használat (1)
• Elöl 32 36 33 35
• Hátul 29 29 29 29

Pótkerék 47

Keréktárcsák mérete 7 J 17 - 5,5 J 17 (pótkerék)

Gumiabroncsok mérete 225/55 R 17 W - 185/60 R 17 C (pótkerék)

A gumiabroncsok biztonsága és a hólánc
Tájékozódjon az 5. fejezet „Gumiabroncsok” címû részében, hogy megismerje a karbantartás, és jármûtípustól függõen a hólánc
használatának feltételeit.

(1) A teljes terheléssel használt (Megengedett maximális tömeg), vontatást végzõ jármûvek különlegességei
Legfeljebb 100 km/h sebességgel haladjon, és a gumiabroncsok nyomását 3 PSI-vel növelje meg.
A tömegadatokat lásd a 6. fejezet “Tömegadatok” címû részében.
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0.07

GUMIABRONCSOK NYOMÁSA PSI (hidegen) (folytatás)

18”-os kerékkel szerelt változatok 2.0 T 3.5 V6 2.0 dCi
2.2 dCi 3.0 dCi

Autópályán kívüli használat
• Elöl 30 33 33 35
• Hátul 29 29 29 29

Autópályán történõ használat (1)
• Elöl 32 38 35 36
• Hátul 29 29 29 29

Pótkerék 47

Keréktárcsák mérete 7,5 J 18 - 5,5 J 17 (pótkerék)

Gumiabroncsok mérete 245/45 R 18 W - 185/60 R 17 C (pótkerék)

A gumiabroncsok biztonsága és a hólánc
Tájékozódjon az 5. fejezet „Gumiabroncsok” címû részében, hogy megismerje a karbantartás, és jármûtípustól függõen a hólánc
használatának feltételeit.

(1) A teljes terheléssel használt (Megengedett maximális tömeg), vontatást végzõ jármûvek különlegességei
Legfeljebb 100 km/h sebességgel haladjon, és a gumiabroncsok nyomását 3 PSI-vel növelje meg.
A tömegadatokat lásd a 6. fejezet “Tömegadatok” címû részében.
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1.01

1. fejezet: Ismerkedés a gépkocsival

RENAULT kártyák: általánosságok, használat, biztonsági központizár ............................................... 1.02 ➟ 1.09
Ajtók ................................................................................................................................................... 1.10 ➟ 1.15
Indításgátló rendszer ............................................................................................................................. 1.16 - 1.17
Fejtámla - ülések ................................................................................................................................. 1.18 ➟ 1.23
Biztonsági övek ................................................................................................................................... 1.24 ➟ 1.27
Kiegészítõ berendezések ..................................................................................................................... 1.28 ➟ 1.34
Elsõ biztonsági övek kiegészítõ berendezései ................................................................................. 1.28 ➟ 1.31
Hátsó biztonsági övek kiegészítõ berendezései ........................................................................................... 1.32

Oldalsó biztonsági berendezések ..................................................................................................................... 1.33
A gyermekek biztonsága ..................................................................................................................... 1.35 ➟ 1.46
Elsõ utasoldali légzsák kikapcsolása ................................................................................................. 1.40 - 1.41

Kormánykerék ................................................................................................................................................ 1.47
Kezelõszervek ..................................................................................................................................... 1.48 ➟ 1.49
Kijelzõegység ...................................................................................................................................... 1.50 ➟ 1.55
Kombinált kijelzõ .......................................................................................................................... 1.56 ➟ 1.61
Fedélzeti számítógép ...................................................................................................................... 1.62 ➟ 1.65

Beszédszintetizátor ................................................................................................................................ 1.66 - 1.67
Idõ és külsõ hõmérséklet ................................................................................................................................ 1.68
Visszapillantó tükrök ............................................................................................................................. 1.69 - 1.70
Hangjelzések és fényjelzések ........................................................................................................................... 1.71
Világítás és külsõ jelzések ................................................................................................................... 1.72 ➟ 1.75
A fényszórók beállítása ................................................................................................................................... 1.76
Ablaktörlõ / ablakmosó ....................................................................................................................... 1.77 ➟ 1.79
Üzemanyagtartály (tankolás) ............................................................................................................... 1.80 ➟ 1.82
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1.02

RENAULT KÁRTYA: általánosságok

Távirányítós RENAULT kártya
(A)
Felismerhetõ a két gomb (1) és (2)
meglétébõl.

Lehetõvé teszi:
- az ajtók, a csomagtartó és az üzema-
nyagbetöltõ nyílás fedelének zárását
és nyitását (olvassa el a következõ
oldalakat);
- jármûtõl függõen az ablakok és a nyit-
ható tetõ automatikus zárását (lásd
a 3. fejezet “Automatikusan zárható
ablakemelõk” és “Nyitható tetõ”
címû részeit);
- bizonyos berendezések mûködteté-
sét (pl.: autórádió, elektromos vezér-
lésû ülések stb.);
- a motor elindítását (lásd a 2. fejezet
“A motor beindítása” címû részét);
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1.03

RENAULT KÁRTYÁK: általánosságok (folytatás)

Szabad kéz üzemmódú
RENAULT kártya (B)
Felismerhetõ a három gomb (1), (2),
(3) meglétébõl.

Lehetõvé teszi:
- az ajtók, a csomagtartó és az üzema-
nyagbetöltõ nyílás ajtajának auto-
matikus zárását vagy nyitását;
- az ajtók, a csomagtartó és az üzema-
nyagbetöltõ nyílás fedelének zárását
vagy nyitását (olvassa el a következõ
oldalakat);
- jármûtõl függõen az ablakok és a nyit-
ható tetõ automatikus zárását (lásd
a 3. fejezet “Automatikusan zárható
ablakemelõk” és “Nyitható tetõ”
címû részeit);
- bizonyos berendezések mûködteté-
sét (pl.: autórádió, elektromos vezér-
lésû ülések stb.);
- a motor elindítását (lásd a 2. fejezet
“A motor beindítása” címû részét).
- a “külsõ tájékozódó világítás” funk-
ció vezérlését (tájékozódjon az 1.
fejezet “Külsõ világítás és jelzések”
címû részében).
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1.04

RENAULT KÁRTYÁK: általánosságok (folytatás)

A RENAULT KÁRTYÁK (A) és (B)
elemmel mûködnek, amelyet ki kell
cserélni, ha a visszajelzõ (4) nem
világít (lásd az 5. fejezet “A
RENAULT kártya eleme” címû
részét).

Különlegesség: bizonyos jár-
mûveknél a RENAULT kártya memo-
rizálja a felhasználó által választott
beállításokat: bizonyos autórádiók, az
elektromos állítású ülés beállításai (ha
memóriás), a visszapillantó tükrök
helyzete, az automata légkondicionáló
berendezés beállításai stb. Tanácsos
tehát mindig ugyanazt a RENAULT
kártyát használni, hogy a személyes
beállítások elérhetõk legyenek.

A távirányító hatótávolsága
A környezettõl függ: óvatosan bánjon
tehát a RENAULT kártyával, nehogy
akarata ellenére kinyissa vagy be-
csukja be az ajtót.

A vezetõ felelõssége
Ne hagyja soha a
RENAULT kártyát a jár-
mûben, ha ott gyermek

(vagy állat) marad. A gyermek
(vagy állat) véletlenül is elindít-
hatja a motort, mûködésbe hozhatja
az elektromos berendezéseket,
például az ablakemelõt, becsípheti
valamely testrészét (nyak, kar, kéz-
fej stb.). Súlyos sérülések is elõfor-
dulhatnak.



5

6

NU739_4_G1-FRA.qxd  19/01/06  11:56  Page 1.05

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T1-HUN.win 20/3/2006 13:27 - page 13

1.05

RENAULT KÁRTYÁK: általánosságok (folytatás)

Beépített pótkulcs (5) vagy
önálló pótkulcs (6) (jármûtõl füg-
gõen)
Csak kivételes esetben használatos, a
bal elsõ ajtó kinyitására és bezárására
szolgál, amikor a RENAULT kártya
nem mûködik:
- erõs elektromágneses mezõben levõ
jármû esetén,
- a kártyával azonos frekvencián
mûködõ berendezés használata ese-
tén,
- a RENAULT kártya elemének kime-
rülése vagy az akkumulátor leme-
rülése esetén.

A pótkulcs használatáról tájékozódjon
“Az ajtók nyitása és zárása” címû feje-
zetben.

Ha a pótkulccsal nyitotta ki az ajtót,
a jármû indításához a RENAULT
kártyát a kártyaleolvasóba kell
tenni.

RENAULT kártya pótlása, vagy
kiegészítõ RENAULT kártya iránti
igény
Ha elveszítette a RENAULT kártyát
vagy még egyet akar igényelni, for-
duljon a legközelebbi RENAULT
szervizhez.

RENAULT kártya cseréje esetén el
kell vinnie gépkocsiját és mindegyik
kártyát aRENAULTszakszervizbe az
inicializálás érdekében.

Egy jármûhöz legfeljebb négy
RENAULT kártya használható.

A RENAULT kártya üzemzavara
Ellenõrizze, hogy az elem mindig jó
állapotban legyen, élettartama általá-
ban két év.

Lásd az 5. fejezet “RENAULT kártya
elemei” címû részét.
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1.06

TÁVIRÁNYÍTÓS RENAULT KÁRTYA: használat

Az ajtózárak kinyitása
Nyomja meg a nyitógombot (1).

A nyitást az irányjelzõk egy fel-
villanása jelzi.

Különlegesség (bizonyos országok-
ban):
- a nyitógomb (1)megnyomása csak a
vezetõoldali ajtó kinyitását teszi
lehetõvé,
- a gomb (1) két egymás utáni
megnyomása az összes ajtózár kinyi-
tását eredményezi.

Az ajtók bezárása
Nyomja meg a zárógombot (2).

A zárást az irányjelzõk két fel-
villanása jelzi.
- ha valamelyik elsõ ajtó nyitva van
vagy rosszul van becsukva, az ajtók
nem záródnak be és az irányjelzõk
nem villannak fel,
- ha valamelyik másik ajtó nyitva van
vagy rosszul van becsukva, az irány-
jelzõk nem villannak fel.
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1.07

RENAULT KÁRTYA SZABAD KÉZ ÜZEMMÓDBAN: használat

Szabad kéz üzemmód
Az ajtózárak kinyitása
Ha a RENAULT kártya Önnél van,
közeledjen a jármûhöz.

Abban a pillanatban, amikor a kezét
az ajtó vagy a csomagtartó kilincsére
teszi, a zárak automatikusan kinyíl-
nak.

A nyitást az irányjelzõk egy fel-
villanása jelzi.

Ha lezárta a gépkocsit a RENAULT
kártya zárógombjának 2
megnyomásával, a szabad kéz üzem-
mód nem lesz aktív. A nyitás csak a
RENAULT kártya nyitógombjának
(1) megnyomásával végezhetõ el.

Az ajtók bezárása
Ha Önnél van a RENAULT kártya és
az ajtók csukva vannak, amikor eltávo-
lodik a jármûtõl, az ajtók automatiku-
san bezáródnak.

Megjegyzés: az ajtózárás hatótávol-
sága függ a környezettõl.

Soha ne hagyja el a jár-
mûvet úgy, hogy a
RENAULT kártya a kocsi-
ban marad.

A bezárást az irányjelzõk két fel-
villanása, az oldalsó irányjelzõk folya-
matos kigyulladása (körülbelül 10
másodpercig) és egy hangjelzés kíséri.

A hangjelzést több lehetõség közül
választhatja ki, vagy meg is szün-
tetheti. Keresse fel a RENAULT szer-
vizt!

Megjegyzés: amennyiben a
RENAULT kártya nyitógombjának
megnyomásával nyitotta ki a gépkocsit
és nem tért vissza szabad kéz üzem-
módba, a gépkocsi nem záródik vissza
automatikusan. Meg kell nyomnia a
RENAULT kártya zárógombját 2.
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1.08

RENAULT KÁRTYA SZABAD KÉZ ÜZEMMÓDBAN: használat (folytatás)

Kilépés a szabad kéz üzem-
módból
Ha kívánja, kiléphet a szabad kéz
üzemmódból a gomb (1) vagy (2)
lenyomásával: ekkor a kézi üzem-
módba vált, és a RENAULT kártya
mûködése megegyezik az “A
RENAULT kártya távirányítóként:
használat” címû szakaszban leírtakkal
.

Visszatérés a szabad kéz üzem-
módba
A “szabad kéz” üzemmód a gyújtás
bekapcsolásakor automatikusan visz-
szakapcsolódik.

A“Világítás kapcsolása távolról”
üzemmód
Lehetõvé teszi például a parko-
lóhelyen álló jármû azonosítását távol-
ról.

A gomb (3) egyszeri megnyomása fel-
gyújtja a helyzetjelzõ lámpákat, a tom-
pított fényszórókat, az oldalsó irány-
jelzõket és a belsõ világítást körülbelül
30 másodpercre.

Megjegyzés: ha a 30 másodperc alatt
újra megnyomja a gombot (3), a lám-
pák kialszanak.

Soha ne hagyja el a jármûvet
úgy, hogy a RENAULT kár-
tya a kocsiban marad.
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1.09

BIZTONSÁGI KÖZPONTIZÁR

Az ajtók biztonsági központizárja
(bizonyos országokban)
Lehetõvé teszi az ajtók és a csomag-
tartó zárását és a belsõ kilinccsel való
kinyitásának a megakadályozását (pél-
dául: az üveg kitörése az ajtó belülrõl
történõ kinyitása céljából).

A biztonsági központizár bekapcso-
lását a következõ módon teheti meg:
- nyomja meg kétszer röviden a gom-
bot (2);
- nyomja meg egyszer hosszan a gom-
bot (2).

A reteszelést az irányjelzõk négy fel-
villanása jelzi.

Különlegesség: a biztonsági központi-
zár használata nem lehetséges, ha a
vészvillogó vagy a helyzetjelzõ
világítás be van kapcsolva.

A “szabad kéz” üzemmód külön-
legességei
A biztonsági központizár bekapcso-
lásamegszünteti a “szabad kéz” üzem-
módot.

Az ajtókat a gomb (1)megnyomásával
nyithatja ki (tájékozódjon a következõ
fejezetben: RENAULT “szabad kéz”
üzemmódban: használat).

A “szabad kéz” üzemmód a gyújtás
bekapcsolásakor automatikusan visz-
szakapcsolódik.

Soha ne használja a biz-
tonsági központizárat, ha
valaki a kocsiban marad.
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1.10

AZ AJTÓK NYITÁSA ÉS ZÁRÁSA

Az ajtók nyitása kívülrõl
Miután a zárak kinyíltak a RENAULT
kártya segítségével, fogja meg a kilin-
cset (1) és húzza maga felé, amíg az
ajtó kinyílik.

Kinyitás belülrõl
Használja a kilincset (2).

Figyelmeztetõ hangjelzés arra az
esetre, ha a világítás égvemaradt
Bármelyik elsõ ajtó nyitásakor, ha a
gyújtás ki van kapcsolva, hangjelzés
figyelmezteti Önt, ha a lámpák égve
maradtak (az akkumulátor lemerülé-
sének veszélye miatt...).
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1.11

AZ AJTÓK NYITÁSA ÉS ZÁRÁSA (folytatás)

A gyermekek biztonságáért
Visszajelzõs kapcsolóval (3) felsze-
relt jármûvek
Nyomja meg a kapcsolót (3) a hátsó
ablakemelõk, és jármûtõl függõen a
hátsó ajtónyitás letiltására.

A kapcsoló beépített visszajelzõjének
kigyulladása jelzi a letiltást.

Hiba esetén hangjelzés
hallatszik és a kijelzõ nem
gyullad ki.

Hátsó utasok biztonsága
Avezetõ a hátsó ajtók és ablak-
emelõk használatát letilthat-
ja a gomb (3) megnyomásá-

val a rajz felõli oldalon.

A vezetõ felelõssége
Ne hagyja soha a RENAULT kártyát
a jármûben, ha ott gyermek marad
(vagy állat). Véletlenül is mûködésbe
hozhatják az elektromos ablak-
emelõket, becsíphetik valamely testré-
szüket (nyak, kar, kézfej stb.) és ezál-
tal súlyos sérülést szenvedhetnek.
Becsípõdés esetén azonnal fordítsa
meg amozgásirányt az adott kapcsoló
megnyomásával.

Egyéb esetek
A hátsó ajtók belülrõl való kinyitha-
tóságának tiltásához állítsa át a gyer-
mekzár karját az ajtókon (4), majd
ellenõrizze belülrõl, hogy azok való-
ban nem nyithatók ki.
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1.12

AZ AJTÓZÁRAK NYITÁSA ÉS ZÁRÁSA
Az ajtók kinyitása és bezárása
kívülrõl
A bezárás a RENAULT kártyával tör-
ténik: tájékozódjon az 1. fejezet
“RENAULT kártyák” címû részében.

Bizonyos esetekben elõfordulhat,
hogy a RENAULT kártya nem
mûködik:
- erõs elektromágneses mezõben levõ
jármû esetén;
- ha a kártyával azonos frekvencián
más berendezés mûködik (mobiltele-
fon...);
- a RENAULT kártya elemének kime-
rülése vagy az akkumulátor leme-
rülése esetén.

Ebben az esetben lehetséges:
- a pótkulcs használata (jármûtõl füg-
gõen a RENAULT kártyába épített
vagy önálló pótkulcs) a bal elsõ ajtó
kinyitására,
- az ajtók kézzel való kinyitása egyen-
ként;
- a központi zár nyitó- és zárókap-
csolójának használata belülrõl (lásd
“A központi zár belsõ nyitó- és záró-
kapcsolója” címû részt az 1. fejezet-
ben).

A beépített pótkulcs használata (2)
Illessze be a pótkulcs végét (2) a
nyílásba (1).

Mozgassa felfelé a burkolat (A)
eltávolításához.

A RENAULT kártyát ne tárolja
elektronikus berendezések közelé-
ben (hordozható számítógép stb.):
az elem lemerülésének kockázata.

Tegye a pótkulcsot (2) a zárba és
nyissa ki vagy zárja be az ajtózárat.
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1.13

AZ AJTÓZÁRAK NYITÁSA ÉS ZÁRÁSA (folytatás)

Az önálló pótkulcs (3) haszná-
lata (bizonyos jármûveknél)
Helyezze a kulcsot (3) a bal oldali ajtó
zárjába, és nyissa ki vagy zárja be az
ajtózárat.

Az ajtók kézi bezárása
Az ajtó nyitott helyzetében forgassa el
a csavart (4) (lapos végû csavar-
húzóval) és csukja be az ajtót.

Most az ajtózár kívülrõl be van zárva.
Az ajtó kinyitása csak a jármû belsejé-
bõl lehetséges.
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1.14

AZ AJTÓZÁRAK NYITÁSA ÉS ZÁRÁSA (folytatás)

A központizár belsõ nyitó- és
zárókapcsolója
Akapcsolók (5) és (6) egyszerre zárják
be az ajtókat, a csomagtartóajtót és az
üzemanyagbetöltõ nyílás fedelét.

Ha egy nyílászáró (ajtó vagy csomagtér-
ajtó) nyitva van vagy rosszul van be-
csukva, az ajtózárak bezáródnak,majd
gyorsan kinyílnak.

Nyílászárók bezárása RENAULT
kártya nélkül
Kikapcsolt gyújtással, az egyik elsõ
ajtó nyitott helyzetében nyomja meg
ötmásodpercnél hosszabban a kapcso-
lót (5).

Az összes nyílászáró zárja bezáródik.

Az ajtózárak kívülrõl való kinyitása
csak a RENAULT kártyával lehetsé-
ges.

Soha ne hagyja ott a
gépkocsit úgy, hogy benne
van a RENAULT kártya.

Ha zárt ajtókkal kíván köz-
lekedni, gondoljon arra,
hogy baleset esetén
kívülrõl nehéz lesz a ko-

csiszekrénybe bejutni segítség-
nyújtás céljából.

A nyílászárók helyzetének visz-
szajelzõ lámpája
Bekapcsolt gyújtás esetén a kapcso-
lókba épített visszajelzõk (5) és (6) a
nyílászárók állapotát jelzik:
- ha a visszajelzõ világít, a nyílászárók
zárva vannak,
- ha a visszajelzõ nem világít, a
nyílászárók nyitva vannak.

Az ajtók kívülrõl történõ bezárása ese-
tén a visszajelzõ (5) körülbelül egy per-
cig égve marad.
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1.15

A NYÍLÁSZÁRÓK AUTOMATIKUS BEZÁRÁSA MENET KÖZBEN
Ha ezt a funkciót akarja használni, a
többi mûvelet elõtt kell elhatároznia
magát.

A funkció bekapcsolása
Bekapcsolt gyújtással nyomjameg az
elektromos ajtózár gombját (1) a
záróoldalon (lakat felõli oldal) körül-
belül 5 másodpercig, amíg hangjelzést
nem hall.

A funkció kikapcsolása:
Bekapcsolt gyújtással nyomjameg az
elektromos ajtózár gombját (1) a nyi-
tóoldalon (lakattal szemközti oldal)
körülbelül 5 másodpercig, amíg hang-
jelzést nem hall.

Ha zárt ajtókkal kíván köz-
lekedni, gondoljon arra,
hogy baleset esetén
kívülrõl nehéz lesz a ko-

csiszekrénybe bejutni segítség-
nyújtás céljából.

A berendezés mûködési elve
A gépkocsi indulásakor a rendszer
automatikusan bezár minden
nyílászárót, mihelyt eléri a 10 km/óra
sebességet.

A kinyitás történhet:
- álló helyzetben valamelyik elsõ ajtó
kinyitásával.

Megjegyzés: ha kinyitotta vala-
melyik ajtót, ez automatikusan újra
bezáródik, amikor a gépkocsi eléri a
körülbelül 10 km/óra sebességet;
- ha megnyomja a nyitógombot (1)
vagy (2).

Mûködési rendellenesség
Ha mûködési rendellenességet észlel
(nemmûködik az automatikus zárás, a
gombokba épített visszajelzõk (1) és
(2) nem gyulladnak ki az ajtók zárá-
sakor...), ellenõrizze elõször, hogy
minden nyílászáró jól be van-e csukva.
Ha jól be vannak csukva és mégsem
záródnak be, forduljon a legközelebbi
RENAULT szakszervizhez.
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1.16

INDÍTÁSGÁTLÓ RENDSZER
A jármû elindítását lehetetlenné
teszi azok számára, akiknemrendel-
keznek a megfelelõ RENAULT kár-
tyával.

A gépkocsi néhány másodperccel a
motor leállítása után automatikusan
az indításgátló által védett állapotba
kerül.

Az indításgátló rendszeren
végzett munkák (elektro-
mos központi egység,
kábelek stb.), módosítások

veszélyesek lehetnek. Ilyet
kizárólag a RENAULT szakszerviz
képesített szakembere végezhet.

A berendezés mûködési elve
A gyújtás bekapcsolása után (a
RENAULT kártyának teljesen a leol-
vasóba helyezése) a visszajelzõ (1)
folyamatosan világít néhány másod-
percig, majd elalszik.

Ez azt jelenti, hogy a jármû felismerte
a kódot és engedélyezi az indítást.

Ha a gépkocsi nem ismerte fel a
gyújtáskulcs kódját, a visszajelzõ (1)
folyamatosan villog (gyors villogás), és
a jármû nem indul.

Visszajelzõ lámpák
A gépkocsi indításgátló által védett
állapotának jelzése
Amotor leállítása utánnéhánymásod-
perccel a visszajelzõ (1) folyamatosan
villog.

A rendszer mûködésének jelzése
A gyújtás bekapcsolása után elindíthat-
ja a motort. A visszajelzõ (1) folyama-
tosan világít kb. három másodpercig,
majd elalszik.
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1.17

INDÍTÁSGÁTLÓ RENDSZER (folytatás)

Mûködési rendellenesség jelzése
Ha a visszajelzõ lámpa (1) a gyújtás
bekapcsolása után tovább villog vagy
folyamatosan világít, az valamilyen
mûködési rendellenességre utal.

Zavar esetén, vagy ha a rendszer nem
ismeri fel a szabad kéz üzemmódú
RENAULT kártyát, helyezze be a kár-
tyát a kártyaleolvasóba (2).

A RENAULT kártya hibája esetén (a
visszajelzõ (1) és a kártyaleolvasó
jelzõjének gyors villogása), ha lehetsé-
ges, használja a második RENAULT
kártyát (a kocsival együtt kapta meg).

Minden esetben feltétlenül forduljon
a legközelebbi RENAULT szakszer-
vizhez, mert az jogosult javítani az
indításgátló rendszert!
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1.18

AZ ELSÕ FEJTÁMLA

A magasság beállítása
Az ülésen ülve húzza a fejtámlátmaga
felé és egyidejûleg csúsztassa fel vagy
le.

A fejtámla kiemelése
A fejtámla középmagasságú helyzeté-
ben húzzameg a nyelvecskét (1), majd
vegye ki a fejtámlát.

A dõlésszög beállítása
Lehetséges a fejtámla dõlési szögének
állítása. Ehhez húzza maga felé a
fejtámla elülsõ részét (A) addig, amíg
kényelmes nem lesz.

Visszahelyezés:
Helyezze a rudakat a vezetõhüvelybe,
a recés felével elõre

Engedje le a fejtámlát,míg be nemkat-
tan a helyére.

A fejtámla fontos biztonsági
eszköz. Ügyeljen arra, hogy a
helyén legyen és jól legyen
beállítva: a fej és a fejtámla

közötti távolságnak biztonsági szem-
pontból a lehetõ legkisebbnek kell
lennie, a fejtámla felsõ részének
pedig minél közelebb kell esnie a fej-
tetõhöz!
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1.19

HÁTSÓ FEJTÁMLA

A magasság beállítása
Húzza a fejtámlát maga felé, miköz-
ben lassan felülrõl lefelé csúsztatja.

Nem rendellenesség, hogy a fejtámlát
nem lehet teljesen leengedni. Ehhez
egyidejûleg nyomja meg a nyelvet (1)
és a fejtámlát.

A fejtámla levétele
Nyomja meg a nyelvet (1).

Visszahelyezés:
Helyezze a fejtámla rúdjait a
vezetõhüvelybe úgy, hogy azok recés
oldala nézzen elõre, majd állítsa a
fejtámlát a kívánt magasságba.

A hátsó fejtámla alaphelyzete
Nyomja meg a nyelvet (1) és süly-
lyessze le teljesen a fejtámlát.

A fejtámla legalsó helyzete tárolási
helyzet: nem használatos, ha az ülé-
sen utas foglal helyet.

A fejtámla fontos biztonsági
eszköz. Ügyeljen arra, hogy a
helyén legyen, és megfe-
lelõen be legyen állítva: a fej

és a fejtámla közötti távolság biz-
tonsági okokból a lehetõ legkisebb
legyen, a fejtámla felsõ része pedig a
fejtetõhöz minél közelebb essen.
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1.20

KÉZI BEÁLLÍTÁSÚ ELSÕ ÜLÉSEK

Hosszirányú ülésállítás
Húzza fel a kart (1) a kioldáshoz. A
kívánt helyzetben engedje vissza a kart
és gyõzõdjön meg róla, hogy rendesen
rögzítve van-e.

Az üléstámla dõlésszögének
beállítása
Húzza felfelé a kart (5) és állítsa be a
dõlésszöget a megfelelõ állásba.

A vezetõülés-ülõrész dõlésszögének
beállítása:
Használja a szabályozókereket (2).

A vezetõülés ülõrésze magasságá-
nak beállítása:
Húzza meg a kart (3), ahányszor szük-
séges:
- felfelé az ülés emeléséhez;
- lefelé az ülés süllyesztéséhez.

A háttámla magasságának
beállításához:
Állítsa a kapcsolót (4) a kívánt irány-
ba.

Fûthetõ ülések
Bekapcsolt gyújtás mellett mûköd-
tesse a kapcsolót (6) (a kijelzõegysé-
gen a visszajelzõ kigyullad).

Fûthetõ ülések
Bekapcsolt gyújtás mellett mûköd-
tesse a kapcsolót (6) (a kijelzõegysé-
gen a visszajelzõ kigyullad).

A hõszabályozóval rendelkezõ rend-
szer meghatározza, hogy szükséges-e a
fûtés.

Biztonsági okokból álló
helyzetben végezze el eze-
ket a beállításokat.

Ügyeljen arra, hogy a hát-
támlák rendesen legyenek
rögzítve.

A vezetõ elõtt a padlón semmiféle
tárgy nem lehet: ezek hirtelen
fékezéskor a pedálok alá csúszhat-
nak és akadályozhatják azok
mûködését.
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ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ ELSÕ ÜLÉSEK
Akapcsolók (1), (3) és (4) beállítják az
ülés formáját: a kapcsoló (1) az
ülõrész beállítására, a kapcsolók (3) és
(4) a háttámla beállítására szolgálnak.

Amelyik jármû fel van ezzel szerelve,
annál a kapcsoló (2) a kiválasztott
vezetési pozíció elmentésére szolgál.
A RENAULT kártya segítségével
lehetséges a vezetési pozíció elmen-
tése.

A rendszer mûködése:
- a RENAULT kártya a “Segédberen-
dezések feszültség alatt” állásban (az
elsõ jelzésnél);
- a (2) gombbal felszerelt jármûvek
esetén a vezetõoldali ajtó kinyitása a
gyújtás kikapcsolása után ismûködik
még kb. 40 percig.

Biztonsági okokból álló
helyzetben végezze el eze-
ket a beállításokat.

Azülõrészbeállítása: kapcsoló (1)

Az ülés elõrehúzása
Nyomja elõre.

Az ülés hátratolása
Nyomja hátra.

Az ülés emelése
Húzza fel a kapcsoló hátsó részét.

Az ülés leengedése
Nyomja le a kapcsoló hátsó részét.

Az üléstámla dõlésszögének
beállítása
Húzza fel vagy nyomja le a kapcsoló
elsõ részét.

Hogy ne romoljon a biz-
tonsági öv hatékonysága,
azt ajánljuk, ne döntse túl-
ságosan hátra a háttámlát.

Ügyeljen arra, hogy a háttámlák
rendesen legyenek rögzítve.

A vezetõ elõtt a padlón semmiféle
tárgy nem lehet: ezek hirtelen
fékezéskor a pedálok alá csúszhat-
nak és akadályozhatják azok
mûködését.
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ELEKTROMOS ÁLLÍTÁSÚ ELSÕ ÜLÉSEK (folytatás)

A háttámla beállítása
A háttámla felsõ része dõlésszögé-
nek beállítása:
Mozgassa a kapcsolót (3) elõre vagy
hátra.

A teljes háttámla dõlésszögének
beállítása:
Mozgassa a kapcsolót (4) elõre vagy
hátra.

Fûthetõ ülések
Bekapcsolt gyújtás mellett mûköd-
tesse a kapcsolót (5) (a kijelzõegysé-
gen a visszajelzõ kigyullad).

A hõszabályozóval rendelkezõ rend-
szer meghatározza, hogy szükséges-e a
fûtés.

Biztonsági okokból álló
helyzetben végezze el eze-
ket a beállításokat.

Hogy ne romoljon a biz-
tonsági öv hatékonysága, azt
ajánljuk, ne döntse túlságo-
san hátra a háttámlát.

Ügyeljen arra, hogy a háttámlák ren-
desen legyenek rögzítve.

A vezetõ elõtt a padlón semmiféle
tárgy nem lehet: ezek hirtelen
fékezéskor a pedálok alá csúszhat-
nak, és akadályozhatják azok
mûködését.



2

1

3

4

NU739_4_G1-FRA.qxd  19/01/06  11:57  Page 1.23

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T1-HUN.win 20/3/2006 13:27 - page 31

1.23

A VEZETÕÜLÉS BEÁLLÍTÁSAINAK ELMENTÉSE
A RENAULT kártya segítségével
lehetséges a vezetési pozíció elmen-
tése.

Az elmentett pozíció megõrzi a
vezetõülés beállítását és a külsõ vissza-
pillantó tükrök beállításait.

Ha egy vezetési pozíció el vanmentve,
az ajtózárak RENAULT kártya által
történõ nyitása és az ajtó nyitása az
ülés és a külsõ visszapillantó tükrök
elmentett, az illetõ RENAULT kár-
tyához tartozó helyzetének automa-
tikus elõhívását jelenti.

A rendszer mûködése:
- a RENAULT kártya a “Segédberen-
dezések feszültség alatt” állásban (az
elsõ jelzésnél);
- a vezetõoldali ajtó kinyitására a
gyújtás kikapcsolása után kb. 40 per-
cig.

A vezetõülés helyzetének elmen-
tése
Tolja be teljesen a RENAULT kártyát
a kártyaleolvasóba, állítsa be az ülést a
kapcsolókkal (1), (3) és (4) (lásd az
“Elektromosan állítható elsõ ülések”
címû részt az 1. fejezetben).

Nyomja meg a gombot (2), amíg
meghallja a hangjelzést: a vezetési
helyzetet elmentette.

Ismételje meg az eljárást mindegyik
RENAULT kártyával.

Az elmentett állás elõhívása
A jármû álló helyzetében nyomja
meg röviden a gombot (2).

Megjegyzés: az elmentett állás
elõhívása leáll, ha megnyomja az ülés
bármelyik szabályozógombját az
elõhívási folyamat alatt.

Menet közben lehetséges a vezetési
pozíció állítása, de nem lehetséges
elmentett vezetési pozíció elõhívása.
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BIZTONSÁGI ÖVEK
Biztonsági okokból azt tanácsoljuk,
hogy a gépkocsi minden utasa mindig
használja a biztonsági övet, még rövi-
debb távolságra is. Ezenkívül tartsa be
annak az országnak az erre vonatkozó
elõírásait, amelyikben éppen tartózko-
dik.

Indulás elõtt:
- elõször állítsa be a vezetési pozí-
ciót,
- majd állítsa be a biztonsági övet,
hogy megfelelõ védelmet biztosít-
son.

A rosszul beállított biz-
tonsági övek baleset esetén
sérülést okozhatnak.

Még a terhes nõknek is használ-
niuk kell a biztonsági övet. Ebben
az esetben ügyeljen arra, hogy a
medencét rögzítõ heveder ne
nyomja túlságosan a has alját, de
túlságosan laza se legyen.

A vezetõülés beállítása
• Jól üljön hátra az ülésben (miután
levette kabátját, dzsekijét stb.).

Ez nagyon fontos a hát megfelelõ
helyzetben tartásához.

• Állítsa be az ülésnek a pedáloktól
való távolságát.
A beállítás akkor ideális, ha az ülés
a lehetõ legtávolabb van a kormány-
tól, de a tengelykapcsoló pedált még
teljesen be tudja nyomni. A hát-
támlát úgy állítsa be, hogy a karok
könyékben enyhén behajtva legye-
nek.

• Állítsa be a fejtámla helyzetét.
A megfelelõ biztonság érdekében a
fejtámla felsõ széle a fejtetõ magas-
ságában legyen.

• Állítsa be az ülõrész magasságát.
Ez lehetõvé teszi a legjobb kilátás
kialakítását.

• Állítsa be a háttámla magasságát.

• Állítsa be a kormány helyzetét.

A biztonsági övek beállítása
Dõljön jól hátra az ülésen úgy, hogy a
háta teljesen felfeküdjön a támlán.

Amedencét rögzítõ heveder (1) csava-
rodás nélkül feküdjön fel a combokra
és a medencére.

Az övek feszesen feküdjenek a testre.
Kerülje a túl vastag ruhákat, a heveder
alá beszoruló tárgyakat stb.
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BIZTONSÁGI ÖVEK (folytatás)

Becsatolás
A hevedert lassan, egyetlen folyama-
tos mozdulattal húzza ki mindaddig,
amíg az öv fémnyelve (2) hallhatóan
be nem kattan a rögzítõházba (4) (a
fémnyelv (2)meghúzásával gyõzõdjön
meg róla, hogy a csat valóban nem old
ki). Ha a heveder a rögzítés elõttmega-
kad, tegyen egy széles mozdulatot visz-
szafelé és kezdje újra folyamatosan
kihúzni.

Becsatolás (folytatás)
• Ha a biztonsági öv teljesen mega-
kadt:
- húzza ki lassan, de erõsen kb. 3
centiméternyit az övet;
- majd engedje visszatekeredni;
- húzza ki újra;
- ha a hiba nem szûnik meg, for-
duljon a legközelebbi RENAULT
szakszervizhez.

• Ha az öv a nyelvnek (2) a rög-
zítõházba (4) való bekattanása köz-
ben vagy után elakad, ilyenkor is
mûködik, de csökkentett szolgálta-
tási szintet nyújtva. Forduljon
minél elõbb a legközelebbi
RENAULT szakszervizhez!

• Ha megálláskor bekapcsolva hagyja
az övet (a RENAULT kártyát telje-
sen kihúzva), körülbelül negyven
perc múlva bezáródik.

A kioldás a rögzítõház gombjának
megnyomásával, valamelyik ajtó
kinyitásával vagy a RENAULT kár-
tyának a leolvasóba helyezésével
történhet.

Nyitás
Nyomja meg a rögzítõházon (4) a
gombot (3). A hevedert az automata
övtekerõ visszahúzza.
A feltekerés megkönnyítéséhez kísérje
a helyére az öv fémnyelvét.

A vezetõ, illetve egyes jár-
mûveken az elsõ utas övének
bekapcsolására figyelmez-

tetõ visszajelzés
Folyamatosan világít, majd ha a jármû
eléri a körülbelül 20 km/h sebességet,
villog és hangjelzés kíséri körülbelül
120 másodpercig, majd újra folyama-
tosan világít.



1

2

1
2

2

3

NU739_4_G1-FRA.qxd  19/01/06  11:57  Page 1.26

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T1-HUN.win 20/3/2006 13:27 - page 34

1.26

HÁTSÓ BIZTONSÁGI ÖVEK

Hátsó oldalsó biztonsági övek
Zárás
A hevedert lassan, egyetlen folyama-
tos mozdulattal húzza ki mindaddig,
amíg az öv fémnyelve (1) hallhatóan
be nem kattan a rögzítõházba (2) (a
fémnyelv (1)meghúzásával gyõzõdjön
meg a csat megfelelõ rögzítettségérõl).
Ha a heveder a rögzítés elõtt megakad,
tegyen egy széles mozdulatot vissza-
felé és kezdje újra folyamatosan
kihúzni.

Becsatolás (folytatás)
Ha a biztonsági öv teljesen megakad:
- húzza ki lassan, de erõsen kb. 3 centi-
méternyit az övet;
- majd engedje visszatekeredni;
- húzza ki újra;
- ha a hiba nem szûnik meg, forduljon
a legközelebbi RENAULT szakszer-
vizhez.

Nyitás
Nyomja meg a rögzítõházon (2) a
gombot (3). A hevedert az automata
övtekerõ visszahúzza.

A feltekerés megkönnyítéséhez kísérje
a helyére az öv fémnyelvét.

A hátsó középsõ biztonsági öv
nyelvének tartóhelye
Erre a célra a ház (2)mögött van hely
kiképezve.
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BIZTONSÁGI ÖVEK
Az alábbi megjegyzések mind az elsõ, mind a hátsó biztonsági övekre vonatkoznak.

• Szigorúan tilos az eredeti gyári szerelésû öveket, az üléseket és a rögzítéseiket bármilyen módon megváltoztatni.

Egyedi kívánságokkal (pl. biztonsági gyermekülés) forduljon RENAULT szakszervizhez.

• Ne használjon olyan eszközöket, amelyek növelik a hevederek nyílását (pl. ruhaszárító csipesz, klipsz stb.), mert a túl laza
biztonsági öv sérüléseket okozhat baleset esetén.

• Figyeljen arra, hogy a vállheveder az ajtó felõli oldalon sose legyen a karja alatt vagy a háta mögött.

• Egy övet csak egy személy bekötésére használjon. Ölbe vett kisbabát vagy gyereket sose kössön be a saját biztonsági övével.

• Ügyeljen arra, hogy az öv ne csavarodjon meg.

• Baleset után ellenõriztesse és ha szükséges, cseréltesse ki az öveket. Akkor is azonnal cseréltesse ki az öveket, ha azokon az
elhasználódás vagy károsodás jelei látszanak.

• A hátsó ülés helyretételénél ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv ne csípõdjön be, és rendeltetésszerûen használható legyen.

• Ha szükséges, állítsa be újra az öv méretét és feszességét.
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AZ ELSÕ BIZTONSÁGI ÖVEK KIEGÉSZÍTÕ BERENDEZÉSEI
Ezek a következõk:
- a csatnál lévõ övfeszítõk,

- hasi övfeszítõ a vezetõülésnél,

- överõhatároló,

- vezetõoldali és utasoldali elsõ lég-
zsákok.

A fenti berendezések frontális ütközés
esetén külön-külön vagy egyszerre lép-
nek mûködésbe.

Az ütközés nagyságától függõen a
rendszer mûködtetheti:
- a biztonsági öv blokkolását;
- a csatnál lévõ övfeszítõt (amely azért
lép mûködésbe, hogy a biztonsági öv
játékát korrigálja);
- a hasi övfeszítõt (a vezetõülésnél), a
frontális légzsák kis térfogatú
mûködését és az överõhatárolót;
- a frontális légzsák nagy térfogatú
mûködését.

A biztonságiöv-feszítõk
Bekapcsolt gyújtás mellett, jelentõs
frontális ütközés esetén a rendszer az
ütközés nagyságától függõen mûköd-
tetheti:
- a dugattyút (1), amely azonnal visz-
szahúzza az övet;
- a dugattyút (2) a vezetõülésnél.

Az övfeszítõ az övnek a testre
simítására szolgál és így növeli az öv
hatékonyságát.

- Balesetet követõen ellenõ-
riztesse a biztonsági beren-
dezések rendszerét.

- A rendszeren történõ bármely bea-
vatkozás (övfeszítõk, légzsákok,
elektronikus egység, kábel) vagy
más jármûvön való újrafel-
használás még azonos típus esetén
is szigorúan tilos.

- Az övfeszítõ véletlenszerû kiol-
dódásából származó esetleges
sérülések elkerülése érdekében az
övfeszítõ rendszeren és a légzsáko-
kon kizárólag a RENAULT szak-
szerviz képesített szakemberei
végezhetnek bárminemû beavat-
kozást.

- A gyújtószerkezet jellemzõinek
ellenõrzését csak speciálisan kép-
zett személy végezheti az erre a
célra kifejlesztett berendezésekkel.

- A gépkocsi forgalomból való
végleges kivonásakor az övfeszítõk
és légzsákok gázfejlesztõ egységei-
nek hatástalanítása érdekében for-
duljon RENAULT szakszervizhez.



A

NU739_4_G1-FRA.qxd  19/01/06  11:57  Page 1.29

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T1-HUN.win 20/3/2006 13:27 - page 37

1.29

AZ ELSÕ BIZTONSÁGI ÖVEK KIEGÉSZÍTÕ BERENDEZÉSEI (folytatás)
Överõhatároló
Ez a rendszer egy bizonyos ütközési
erõ fölött lép mûködésbe és elvisel-
hetõ szintre csökkenti a biztonsági
övnek a testre gyakorolt nyomását.

Vezetõoldali és utasoldali lég-
zsák
A vezetõoldalon és az utasoldalon van
felszerelve.

A “Légzsák” jelölés a kormánykeréken
és a mûszerfalon (a légzsák zónája
(A)), valamint a szélvédõ alsó részén
levõ címke az utastérben levõ kiegé-
szítõ biztonsági berendezések jelenlé-
tére figyelmeztetnek (légzsákok,
övfeszítõk stb.).

Minden légzsákrendszer a következõ
elemekbõl áll:
- a kormánykerékbe és az utas elõtti
szerelvényfalba szerelt airbag és a
hozzá tartozó gázfejlesztõ egység;
- közös elektronikus egység, amely az
ütközést érzékelõ egységet és a gázfej-
lesztõ egység elektromos gyújtószer-
kezetét mûködésbe léptetõ rendszert
egyesíti;
- a mûszerfalon levõ különálló vissza-

jelzõ ( ).
A légzsák mûködése pirotechnikai
elven alapul. Ütközéskor kinyílik, hõt
termel, és füst szabadul fel, de ez nem
jelent tüzet, és robbanási zaj hallat-
szik.A légzsákkioldódásakisebb, köny-
nyengyógyuló felületi sérüléseket okoz-
hat.
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AZ ELSÕ BIZTONSÁGI ÖVEK KIEGÉSZÍTÕ BERENDEZÉSEI (folytatás)

Mûködés
A rendszer csak bekapcsolt gyújtás
mellett mûködik.

Jelentõs frontális ütközés esetén a lég-
zsákok gyorsan felfúvódnak, csökkent-
ve ezzel a vezetõ feje és mellkasa és a
kormánykerék, illetve az utas feje és
mellkasa és a mûszerfal közötti
ütközés erejét; ezt követõen azonnal
leengednek, hogy ne akadályozzák a
gépkocsi elhagyását.

Az elsõ légzsák különlegessége
Az ütközés erejétõl függõen kétféle
térfogatúra nyílhat ki a légzsák:
- a légzsák kis térfogatú mûködése, ez
a mûködés elsõ fokozata;
- a légzsák nagy térfogatúmûködése, a
légzsák varrásai elszakadnak,
lehetõvé téve a nagyobb térfogat kia-
lakulását (a legjelentõsebb ütközések
esetén).

Mûködési rendellenességek
A mûszerfali kijelzõegységen lévõ visz-
szajelzõ (1) a gyújtás bekapcsolásakor
kigyullad, majd néhány másodperc
múlva elalszik.

Ha nem gyullad ki a gyújtás bekapcso-
lásakor vagy járó motor esetén kigyul-
lad, a rendszer hibáját jelzi
(övfeszítõk, légzsák).

Minél elõbb keresse fel a legközelebbi
RENAULT szakszervizt! Minden kés-
lekedés a védelem hatékonyságának
csökkenésével járhat.
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AZ ELSÕ BIZTONSÁGI ÖVEK KIEGÉSZÍTÕ BERENDEZÉSEI (folytatás)
Az alábbi figyelmeztetések azt a célt szolgálják, hogy a légzsák zavartalanul mûködhessen, és hogy kioldódása ne okozhas-
son közvetlen súlyos sérüléseket.

A vezetõoldali légzsákkal kapcsolatos figyelmeztetések
- Tilos módosítani a kormányt vagy annak középsõ párnás részét.

- Tilos a kormánykerék párnázatát lefedni.

- Ne rögzítsen a középsõ párnás részre semmiféle tárgyat (kitûzõt, feliratot, órát stb.).

- Tilos leszerelni a kormánykereket (ezt csak a RENAULT hálózat erre kiképzett szakemberei tehetik meg).

- Ne üljön túl közel a kormányhoz, vezetéskor karja enyhén behajlított állapotban legyen (lásd az 1. fejezet “Az ülések
beállítása” címû részét). Ez a testhelyzet biztosítja a légzsák kinyílásához és hatékony mûködéséhez szükséges optimális
távolságot.

Az utasoldali légzsákkal kapcsolatos figyelmeztetések:
- Ne rögzítsen a mûszerfal légzsákot tartalmazó részére semmiféle tárgyat (kitûzõt, feliratot, órát, telefontartót stb.).

- A mûszerfal és az utas között semmi ne legyen (állat, esernyõ, bot, csomag stb.).

- Ne tegye a lábát a mûszerfalra vagy az ülésekre, mert ezek a testhelyzetek súlyos sérüléseket okozhatnak! Általábanminden
testrészét (térd, kéz, fej stb.) tartsa távol a mûszerfaltól.

- Amint kiveszi a gyermekülést az elsõ utasülésbõl, kapcsolja vissza a légzsákot, hogy az elsõ utas ütközés elleni védelme biz-
tosítva legyen.

ADDIG, AMÍG AZ UTASOLDALI ELSÕ BIZTONSÁGI ÖVHÖZ TARTOZÓ KIEGÉSZÍTÕ BERENDEZÉSEKET
KI NEM KAPCSOLTA, AZ UTASOLDALI ELSÕ ÜLÉSRE TILOS A MENETIRÁNYNAK HÁTTAL

GYERMEKÜLÉST SZERELNI.
(Lásd az 1. fejezet “Az elsõ utasoldali légzsák kikapcsolása” címû részét.)
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A HÁTSÓ BIZTONSÁGI ÖVEK KIEGÉSZÍTÕ BERENDEZÉSEI
Ezek a következõk:
■ az övtekerõbe épített övfeszítõk
(oldalsó biztonsági öv),

■ överõhatároló.

A fenti berendezések frontális ütközés
esetén egyszerre vagy külön lépnek
mûködésbe.
Az ütközés nagyságától függõen két
eset lehetséges:
- a védelmet csak a biztonsági öv
nyújtja;
- a biztonsági öv játékának
beállításához az övfeszítõ is mûködés-
be lép.

A hátsó biztonsági övek
övfeszítõi (oldalsó övek)
Bekapcsolt gyújtás mellett, jelentõs
frontális ütközés esetén egy dugattyú
hirtelen visszarántja az övet, a testre
feszítve azt, ezzel növeli a haté-
konyságát.

A szélvédõn levõ jelzés a kiegészítõ
biztonsági berendezések jelenlétét
jelzi az utastérben (légzsákok,
övfeszítõk stb.).

• Balesetet követõen ellenõ-
riztesse a biztonsági
berendezések rendszerét.

• A rendszeren történõ bármely bea-
vatkozás (övfeszítõk, légzsákok,
elektronikus egység, kábel) vagy
más jármûvön való újrafel-
használás még azonos típus esetén
is szigorúan tilos.

• Az övfeszítõ véletlenszerû kiol-
dódásából származó esetleges
sérülések elkerülése érdekében az
övfeszítõ rendszeren és a légzsáko-
kon kizárólag a RENAULT szak-
szerviz képesített szakemberei
végezhetnek bárminemû beavatko-
zást.

• A gyújtószerkezet jellemzõinek
ellenõrzését csak speciálisan kép-
zett személy végezheti az erre a
célra kifejlesztett berendezésekkel.

• A gépkocsi forgalomból való
végleges kivonásakor az övfeszítõk
és légzsákok gázfejlesztõ egységei-
nek hatástalanítása érdekében for-
duljon RENAULT szakszervizhez.

Överõhatároló
Ez a rendszer egy bizonyos ütközési
erõ fölött lép mûködésbe és elvisel-
hetõ szintre csökkenti a biztonsági
övnek a testre gyakorolt nyomását.
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OLDALSÓ BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK

Oldalsó légzsákok (A)
Mindegyik elsõ ülés, és jármûtõl füg-
gõen a hátsó ülések fel vannak sze-
relve oldalsó légzsákkal, amely az ülés
oldalánál nyílik ki (az ajtó felõli olda-
lon), hogy megvédje az ott ülõket az
erõs oldalsó ütközéstõl.

A háttámlákon levõ nyílá-
sok (az ajtó mellett) a lég-
zsák kioldódási zónájához
tartoznak: tilos oda bár-
milyen tárgyat helyezni.

Függönylégzsákok (B)
A jármû felsõ részének mindegyik
oldala fel van szerelve légzsákkal,
amely az elsõ és hátsó oldalablakok
mentén nyílik ki, hogymegvédje az ott
ülõket az erõs oldalsó ütközéstõl.

A szélvédõn levõ jelzés a kiegé-
szítõ biztonsági berendezések
jelenlétét jelzi az utastérben (lég-
zsákok, övfeszítõk stb.).

Az oldallégzsákkal kapc-
solatos figyelmeztetések
- Üléshuzat használata: a
légzsákkal felszerelt ülések

különleges üléshuzatot igényelnek.
Érdeklõdjön a RENAULT szak-
szervizben, hogy az üzletükben
kapható-e ilyen speciális üléshuzat.
Más típusú vagy másik jármûre
való üléshuzat használata aka-
dályozza a légzsák helyes mûködé-
sét és a biztonságot is csökkenti.

- Ne tegyen semmiféle eszközt, tár-
gyat, állatot az üléstámla, az ajtó és
a belsõ burkolat közé. Ne takarja le
a háttámlát ruhanemûvel vagy más
kellékekkel. Ez befolyásolhatja a
légzsák helyesmûködését és annak
kinyílásakor sérüléseket okozhat.

- Az ülés és a belsõ burkolat leszere-
lése és bármifélemódosítása csak a
RENAULT hálózat képesített szak-
emberei számára megengedett.
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KIEGÉSZÍTÕ BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK
Az alábbi figyelmeztetések azt a célt szolgálják, hogy a légzsák zavartalanul mûködhessen, és hogy kioldódása ne okozhas-
son közvetlen súlyos sérüléseket.

A légzsák a biztonsági övet egészíti ki, ezért az öv és a légzsák ugyanannak a biztonsági rendszernek elválaszthatatlan
részét képezik. Ezért a biztonsági öv használata mindig kötelezõ. A biztonsági övmellõzése a baleset során a sérülések
súlyosbodását okozhatja, és növelheti azoknak a bõrön keletkezõ apró sérüléseknek a kockázatát is, amiket a légzsák
mûködése okoz.

Az övfeszítõk és a légzsákokmûködése borulás vagy hátulról jövõ erõteljes ütközés esetén sembiztosított. Az alulról jövõütõdé-
sek, amiket járda, gödör, kõ stb. okoz, bekapcsolhatják ezeket a berendezéseket.

• ARENAULT hálózat erre kiképzett szakembereit kivéve, szigorúan tilos bárkinek bármilyen beavatkozást vagy módosítást
végezni a légzsákrendszeren (légzsákok, biztonságiöv-feszítõk, számítógép, vezetékek stb.).

• A légzsák megfelelõ mûködése és véletlenszerû kioldódásának elkerülése érdekében a légzsákrendszeren kizárólag a
RENAULT hálózat kiképzett szakemberei végezhetnek bárminemû beavatkozást!

• A gépkocsi balesete, ellopása vagy lopási kísérlet után biztonsági okokból ellenõriztesse a légzsákrendszert.

• A gépkocsi kölcsönadásakor vagy eladásakor adja át az érintetteknek a jelen kezelési és karbantartási útmutatót, és tájékoz-
tassa õket a fenti információkról.

• A gépkocsi forgalomból való végleges kivonásakor a gázfejlesztõ egység vagy egységek hatástalanítása érdekében forduljon
RENAULT szakszervizhez.
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA
A gyermekek és csecsemõk biz-
tonságát szolgáló berendezések
használatát törvény szabályozza.

Európában a 10 évnél(1) fiatalabb gyer-
mekek méretüknek és tömegüknek
megfelelõ, jóváhagyott gyermekülést
kötelesek használni.

A gyermekek biztonságát szolgáló ülé-
sek és övek helyes használatáért a
vezetõ felelõs.

Az 1992. után jóváhagyott gyer-
mekülések nagyobb biztonságot nyúj-
tanak, mint az elõtte jóváhagyottak.

Tanácsos olyan jóváhagyott gyer-
mekülést választani, ami megfelel az
ECE 44 európai szabványnak.

Ezeken az eszközökön egy sárga jelzés
van, amelyen az E betût egy szám
(annak az országnak megfelelõen,
ahol jóváhagyták) és a jóváhagyás éve
követi.

Az Ön gyermekének alkalmas és a jár-
mûvéhez megfelelõ gyermekülésrõl
tájékozódjon “A gyermekek biz-
tonságát szolgáló eszközök” címû
kiadványban, amely a RENAULT
hálózatban elérhetõ.

Gondoljon arra, hogy 50 km/h sebes-
séggel történõ ütközés 10 méter
magasból való zuhanásnak felel meg.
Másképpen: rögzítés nélkül utazni
hagyni egy gyermeket annyi, mint játs-
zani hagyni egy negyedik emeleti kor-
lát nélküli erkélyen.

A gyermekek és kisbabák
soha nem utazhatnak az uta-
sok térdén.

Az 50 km/h sebességgel történõ fron-
tális ütközés esetén a 30 kg tömeg
hatása olyan, mintha egy tonna
lenne, még akkor sem tudja megtar-
tani, ha Ön be van kötve.

Különösen veszélyes az is, ha Ön a
saját övével rögzíti a gyermeket, aki
az Ön térdén ül. Soha ne használjon
egy övet két személy rögzítésére!

Bizonyos ülésekre nem szabad gyer-
mekülést szerelni.

Tájékozódjon a következõ oldalakon
levõ táblázatokban, hogy melyik
ülésre milyen típusú gyermekülés sze-
relhetõ.

Mielõtt gyermekülést szerelne az
elsõ utasülésre (ha ez megengedett)

Végezze el a következõ beállításokat a
felszereltség függvényében:
- az utasülést húzza teljesen hátra;
- a háttámlát állítsa a leginkább füg-
gõleges helyzetbe;
- emelje fel teljesen az ülõrészt;
- a fejtámlát teljesen húzza fel;
- állítsa az öv magasságát a legalsó
állásba.

(1) Tartsa be annak az országnak a vonat-
kozó elõírásait, ahol éppen tartózko-
dik. Ezek eltérhetnek az itt szereplõ
utasításoktól.
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

Utasülések

A gyermekülések típusa A gyermek
tömege

Az ülés
mérete

Utasoldali
elsõ ülés
(1) (3) (4)

Hátsó
oldalsó
ülések

Hátsó
középsõ
ülések

Keresztirányú gyermekkosár
Jóváhagyás: 0 csoport

< 10 kg F - G X U - IL
(5) (6)

X

Kagylóülés a menetiránynak háttal
Jóváhagyás: 0 vagy 0+ csoport

< 13 kg E U U - IL
(6)

X

Ülés a menetiránynak háttal
Jóváhagyás: 0+ csoport

< 13 kg D U U - IL
(6)

X

Ülés a menetiránynak háttal
Jóváhagyás: 1. csoport

9 kg - 18 kg C U U - IL
(6)

X

Ülés a menetiránnyal szemben
Jóváhagyás: 1. csoport

9 kg - 18 kg B, B1 X U - IUF - IL
(7) (8)

X

Ülés a menetiránnyal szemben
Jóváhagyás: 1. csoport

9 kg - 18 kg A X U - IUF - IL
(7) (8)

X

Ülésmagasító
Jóváhagyás: 2. csoport

15 kg - 25 kg – X U
(7) (8)

X

Ülésmagasító
Jóváhagyás: 3. csoport (9)

22 kg - 36 kg – X U
(7) (8)

X

(1) SÚLYOS VAGY ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉS VESZÉLYE: A GYERMEKÜLÉSTMIELÕTT HÁTTAL A
MENETIRÁNYNAK BESZERELI ERRE A HELYRE, ELLENÕRIZZE, HOGY AZ ELSÕ UTASOLDALI
LÉGZSÁK KI VAN-E KAPCSOLVA.
(Lásd az 1. fejezet “Az elsõ utasoldali légzsák kikapcsolása” címû részét).
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

X = Gyermekülés felszerelésére nem alkalmas ülés.
U = Erre az ülésre univerzálisként jóváhagyott és biztonsági övvel rögzíthetõ gyermekülés felszerelése lehetséges, ellenõrizze a

felszerelést.
IUF = Univerzálisként jóváhagyott menetiránnyal szemben felszerelhetõ gyermekülés ISOFIX rögzítõrendszerrel történõ rögzí-

tésre alkalmas ülés, ellenõrizze a felszerelést.
IL = Erre az ülésre fél-univerzálisként jóváhagyott vagy speciálisan a RENAULT gépkocsihoz kifejlesztett és ISOFIX rög-

zítõrendszerrel rögzíthetõ gyermekülés felszerelése lehetséges, ellenõrizze a felszerelést.

alkalmas és a jármûvéhezmegfelelõ gyermekülést illetõen tájékozódjon “A gyermekek biztonságát szolgáló eszközök” címû
kiadványban, amely a RENAULT hálózatban kapható.

(2) Az ISOFIX rögzítõrendszerrel felszerelt gyermekülés méretét a jelölés és az azt követõ betû jelzi (A, B, B1, C, D,
E, F, G).

(3) Erre a helyre csak menetiránynak háttal lehet gyermekülést felszerelni.

(4) Ajánlott a gépkocsi ülését teljesen hátratolt helyzetbe állítani és körülbelül 25°-ban megdönteni a háttámlát.

(5) A gyermekkosarat keresztirányban kell elhelyezni a gépkocsiban, ez a gyermekülés 2 ülést foglal el - A gyermek feje ne az ajtó
felõli oldalon legyen.

(6) A gyermekülés felszereléséhez tolja teljesen elõre az elsõ ülést, ezután húzza vissza annyira, hogy még ne érintkezzen a gyer-
meküléssel. Állítsa be a fejtámla magasságát, vagy vegye ki azt, ha szükséges.

(7) Állítsa be úgy a gyermekülés üléstámláját, hogy az érintkezzen a gépkocsi ülésének háttámlájával. Állítsa be a fejtámlamagas-
ságát, vagy vegye ki azt, ha szükséges.

(8) A gyermek biztonsága érdekében ne tolja hátra a gyermekülés elõtt elhelyezkedõ ülést/üléseket a csúszósínek középsõ
beállítási helyzeténél hátrább és ne döntse meg a háttámlát 25°-nál nagyobb mértékben.

(9) A 10 év feletti, 36 kg-nál nehezebb vagy 1,36m-nél magasabb gyermekek ugyanúgy közvetlenül az ülés biztonsági övét használ-
hatják, mint a felnõttek.
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

A legjobb választás
Gyermekeinek biztonsága Öntõl is
függ.

A gépkocsija az ECE 14, ECE16 szab-
ványnak megfelelõ, jóváhagyott Isofix
rögzítési rendszerrel rendelkezik.

Annak érdekében, hogy gyermekeinek
a legnagyobb biztonságot nyújtsa,
olyan Isofix gyermekülést használjon,
amelyet a RENAULT szakszerviz is
ajánl. Tájékozódjon az 1. fejezet “gyer-
mekülések rögzítési rendszere - Isofix”
részében.

Minden jármûtípushoz ajánlanak biz-
tonsági gyermekülést. Ezeket a rend-
szereket a gyártókkal együttmûködve
alakították és próbálták ki a
RENAULT jármûvekhez.

Kérjen tanácsot a RENAULT szak-
szervizben és kérjen segítséget a besze-
reléshez!

0 és 0+ kategória (0 - 13 kg)
Két éves korig a gyermekek nyakcsigo-
lyája igen törékeny. Lehetõleg meneti-
ránynak háttal, kagylóülést hasz-
náljon. Ez a helyzet nagyobb
biztonságot nyújt.

1. kategória (9 - 18 kg)
2 és 4 év között a medence nincs még
eléggé kialakult állapotban ahhoz,
hogy a gépkocsi biztonsági öve tartani
tudja, ezért a gyermek komoly alhasi
sérülések veszélyének van kitéve fron-
tális ütközés esetén. Használjon olyan
gyermekülést, amely heveder segítsé-
gével tartja a gyermeket.

Állítsa a fejtámlát felsõ helyzetbe,
hogy a gyermekülést megfelelõen a
gépkocsi ülésének támlájához
támaszthassa.Azt javasoljuk, hogy a biztonsággal kapcsolatos kockázatok elkerülése

érdekében kizárólag azÖn jármûvéhez való, a RENAULT által az egyes
típusokhoz készített tartozékokat használja, a RENAULT csak ezekért
vállal felelõsséget.
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

2. kategória (15 kg - 25 kg) és
3. kategória (22 kg - 36 kg)
A 10 évnél fiatalabb, 1,36 m-nél ala-
csonyabb, 36 kg-nál könnyebb gyerme-
kekmedencéjénekmegfelelõ rögzítése
érdekében olyan hevedervezetõvel
ellátott ülésmagasítót használjon,
amely a gépkocsi hárompontos biz-
tonsági övét a gyermek combjaira
simulva vezeti el.

Ajánlott a szabályozható magasságú
háttámlával rendelkezõ ülésmagasító,
hogy a heveder a nyakhoz a legköze-
lebb, de annak érintése nélkül halad-
jon.

Állítsa a fejtámlát felsõ helyzetbe,
hogy a gyermekülést megfelelõen a
gépkocsi ülésének támlájához
támaszthassa.

Ha olyan ülésmagasítót használ, mely-
nek nincs háttámlája, a jármû
fejtámláját kell a gyermek megtá-
masztására alkalmas helyzetbe állí-
tani: a fejtámlának egy vonalban kell
lennie a gyermek feje búbjával, és soha
nem lehet a gyermek szemvonala
alatt.

A szabvány a gyermeküléseket 5 kate-
góriába sorolja:
0 kategória : 0 - 10 kg
0+ kategória : 0 - 13 kg
1. kategória : 9 - 18 kg
2. kategória : 15 - 25 kg
3. kategória : 22 - 36 kg
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1.40

A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

Az elsõ utasoldali légzsák
kikapcsolása
(Az ezzel a lehetõséggel felszerelt
gépkocsiknál)
Ahhoz, hogy a jobb elsõ ülésen a
menetiránynak háttal gyermekülést
helyezhessen el, kötelezõ a légzsákot
kikapcsolni.

A légzsák kikapcsolása érdekében:
kapcsolja ki a gyújtást, nyomja meg,
majd fordítsa a reteszt (4) az OFF
állásba. A légzsák ezzel kikapcso-
lódott.

Bekapcsolt gyújtásnál feltétlenül
ellenõrizze, hogy a visszajelzõ (5)

világít-e a kijelzõegységen

vagy a mûszerfal kijelzõjén (gépkocsi-
tól függõen).

Az “utasoldali légzsák kikapcsolva”
üzenet jelenik meg kb. 10 másodper-
cig.

A visszajelzõlámpa 5 folyamatosan
világít, jelezve, hogy a gyermekülés
elhelyezhetõ, a légzsák ki van kap-
csolva.

A gyermekek szállítása tekintetében
tartsa be a helyi elõírásokat.

VESZÉLY
A légzsák kinyílása és a
gyermekülés menetirány-
nak háttal való elhelyezése

nem összeegyeztethetõ, ezért a
jobb elsõ ülésen menetiránynak
háttal csak akkor szabad gyer-
mekülést elhelyezni, ha a légzsákot
ki lehet kapcsolni. A légzsák
mûködésbe lépésekor súlyos
sérüléseket okozhat.

A címke (a mûszerfalon) és a
jelölések (a napellenzõn) ezekre a
szabályokra figyelmeztetnek.
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

Az elsõ utasoldali légzsákok
bekapcsolása
Ha kiveszi a gyermekülést az elsõ
utasülésbõl, kapcsolja vissza a lég-
zsákokat, hogy az elsõ utas ütközés
elleni védelme biztosítva legyen.

A légzsák visszakapcsolása érdekében:
kapcsolja ki a gyújtást, nyomja meg,
majd fordítsa a reteszt (4) az ON
állásba.

A gyújtás bekapcsolása után
ellenõrizze, hogy a visszajelzõ (5),

nem világít a kijelzõegysé-

gen vagy a mûszerfal kijelzõjén
(gépkocsitól függõen). Az elsõ utasol-
dali biztonsági öv kiegészítõ beren-
dezései be vannak kapcsolva.

Mûködési rendellenességek
Az elsõ utasoldali légzsák be- és
kikapcsolásának rendellenessége ese-
tén TILOS az elsõ utasülésre meneti-
ránynak háttal gyermekülést szerelni.

Ilyenkor az sem ajánlott, hogy ezen az
ülésen utas foglaljon helyet.

Minél elõbb keresse fel a legközelebbi
RENAULT szakszervizt!

A légzsák ki- és bekapcso-
lását a jármû álló helyzeté-
ben végezze.

A visszajelzõk ( ) és

( ) együttes kigyulladása a

rendszer hibáját jelzi.
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

Gyermekülések rögzítési rend-
szere - Isofix
Az Isofix rögzítési rendszer megfelel
az ECE14, ECE16 szabványoknak és
lehetõvé teszi minden ECE44 szabvá-
nynakmegfelelõ “fél-univerzális” vagy
“univerzális” Isofix gyermekülés fel-
szerelését.

A gyermekülések két rögzítõelemmel
vannak felszerelve, amelyek két rög-
zítõgyûrûbe akaszthatók be

Az univerzális Isofix gyermekülések
rendelkeznek egy hevederrel a gyer-
mekülés üléstámlájának rögzítéséhez.

Az Isofix a gyermekülés rögzítésének
új módszere. A gépkocsi két szélsõ
hátsó ülése lehet ezzel a rendszerrel
felszerelve.

A gépkocsi ISOFIX rögzítési rend-
szere a következõ elemekbõl áll:
• két rögzítõgyûrû a gyermekülés alsó
részének rögzítéséhez;

• egy rögzítõgyûrû a menetiránnyal
szemben felszerelt ülés üléstámlájá-
nak rögzítéséhez.

A gépkocsi rendelkezik egy
RENAULT specifikus kiegészítõ rög-
zítõgyûrûvel, a RENAULT hálózat-
ban rendelkezésre álló “menetirány-
nak háttal felszerelt” gyermekülések
hevederének rögzítéséhez.

Ez a hevedermegfelelõen tartja a gyer-
meket hátsó ütközés esetén.

• Gyõzõdjön meg róla,
hogy semmi sem aka-
dályozza az ülés beszere-
lését a rögzítési ponto-

kon (például: kavics, rongy, játék
stb.).

• Bármilyen helyváltoztatás esetén
jusson eszébe, hogy a gyermeket
az ülésben tartó rendszerrel be
kell csatolni.

A beszerelés elve
A menetiránnyal szemben elhelye-
zett gyermekülés
Ha a gyermekülés menetirányban van
felszerelve, az elsõ ülés ne legyen
hátrább a középsõ helyzetnél és a hát-
támla egyenes állásban legyen.

Kagylóülés vagy gyermekülés
Ha a gyermekülés menetiránynak hát-
tal van felszerelve, az elsõ ülés hát-
támlája közel legyen vagy érintkezzen
a gyermekülés kagylóhéjával.
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

Az Isofix ülés felszerelése
Menetirányban
Ha a gyermekülés menetirány szerint
van felszerelve, az elsõ ülés a
csúszósínek középsõ helyzeténél nem
lehet hátrább, a háttámlának pedig
egyenes állásban kell lennie.

Menetiránynak háttal
Ha a gyermekülés háttal amenetirány-
nak van felszerelve, az elsõ ülés ne
legyen elõbbre a középsõ helyzeténél.
A háttámlának a gyermekülés kagy-
lóhéjához közel kell lennie, vagy
ahhoz hozzá kell érnie.
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

Isofix gyermekülés felszerelése
• Az ülés beszerelése elõtt figyelme-
sen olvassa el az üléssel együtt
kapott útmutatót.

• A vezetõket (1) (amelyeket az ülés-
sel együtt kapott) helyezze az
ülõrész nyílásaiba.

• Akassza be az ülés rögzítõkapcsait
(3) a gépkocsi hátsó oldalsó ülésein
elhelyezkedõ két gyûrûbe (2) (a
jelölések szerint).

• Rögzítse a kapcsokat (3) a gyûrûkbe
és gyõzõdjön meg az ülés jó rögzí-
tettségérõl (elõre-hátra és balra-jobb-
ra mozgatva azt).
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

Az Isofix ülés kiegészítõ rög-
zítõgyûrûi
A hátsó oldalsó helyek mindegyike fel
van szerelve két gyûrûvel, a gyer-
mekülés alsó részének rögzítéséhez.

Az ülés elsõ felszerelése alkalmával
forduljon RENAULT szakszervizhez,
hogy hozzáférjen a gyûrûkhöz.

Rögzítõgyûrû menetirány szerinti
gyermekülés esetén, használja a gye-
reküléssel kapott hevedert (4):
- vezesse a hevedert (4) a hátsó
fejtámla két rúdja között;
- rögzítse a fémkapcsot (5) a csomag-
tartóban található (6) gyûrûre.

Rögzítõgyûrû menetirány szerinti
gyermekülés esetén, használja a gye-
reküléssel kapott hevedert (4):
- csúsztassa el a fedelet, hogy a gyû-
rûhöz (7) hozzáférjen;
- rögzítse a heveder kapcsát (5) a gyû-
rûre (7).
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

A GYERMEKEK BIZTONSÁGÁÉRT
• Szigorúan tilos az eredeti gyári szerelésû rendszer elemeit módosítani: biztonsági övek, ülések és azok rögzítései.

• A biztonsági berendezések gyártója által elõírt szerelési utasításokat szigorúan be kell tartani.

• Ügyeljen arra, hogy a gyermeken ne legyen túl vastag ruha, és a biztonsági öv vagy ülés és a gyermek teste közé ne kerüljön
semmilyen tárgy.

• Az övnek feszülnie kell, hogy minél jobban rögzítse a gyermekülést a kocsihoz. Rendszeresen ellenõrizze a feszességet.

• Ügyeljen arra, hogy a vállheveder ne a karok alatt vagy a hát mögött haladjon.

• Az övnek feszülnie kell, hogy minél jobban a gyermek testéhez simuljon.

• Soha ne engedje meg, hogy a gyermek állva, vagy az ülésen térdelve utazzon.

• Útközben rendszeresen ellenõrizze a gyermek testhelyzetét, különösen ha alszik.

• Rögzítse a gyermekülést az övvel akkor is, ha üres, mert ütközés esetén az utasok sérülését okozhatja.

• Súlyos baleset után feltétlenül ellenõriztesse a biztonsági öveket és a gyermeküléseket.

• Gyermeket felügyelet nélkül még a gyermekülésben megfelelõen rögzítve se hagyjon soha a gépkocsiban.

• Kapcsolja be a hátsó ajtó biztonsági gyermekzárját (ha van ilyen a gépkocsiban).

• Figyeljen oda arra, hogy a gyermek a forgalom felõli oldalon ne szállhasson ki.

• Mutasson jó példát a gyermeknek az öv bekapcsolásával.
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1.47

KORMÁNYKERÉK

A kormánymagasság beállítása
Nyomja le a kart (1) és állítsa a kormá-
nyt a kívánt helyzetbe;majdhúzza visz-
sza a kart a kormány rögzítéséhez.

Biztonsági okokból a
gépkocsi álló helyzetében
végezze el ezeket a
beállításokat.

A kormányt ne tartsa hosszabb ideig
ütközésig elfordított állásban, mert
tönkremehet a szervoszivattyú.

Lejtõn és általában menet közben
soha ne állítsa le amotort (a szervoha-
tás megszûnik).
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KEZELÕSZERVEK
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1.49

KEZELÕSZERVEK (folytatás)
Az alábbi felszerelések megléte a változattól, a kiviteltõl vagy a forgalomba hozó országtól függ.

1 Oldalsó szellõzõrostély.

2 Oldalablak páramentesítõ nyílása.

3 Kombinált kapcsoló:
- irányjelzõ lámpák,
- külsõ világítás
- elsõ ködlámpák,
- hátsó ködlámpák,
- telefon-kihangosító beépített
kapcsolója.

4 A vezetõoldali légzsák, hangkürt,
sebességmódosító kapcsolók
helye.

5 Kijelzõegység.

6 - Rádió távkapcsolója.
- Telefon-kihangosító beépített
kapcsolója.

7 - Az elsõ és hátsó ablaktörlõ és
ablakmosó kapcsolókarja.
- A fedélzeti számítógép üzenetei-
nek görgetõ gombja.

8 Motor indító- és leállítókapcsoló.

9 Visszajelzõk:
- a vezetõoldali biztonsági öv be-
csatolására figyelmeztetõ jelzés,
- az elsõ utasoldali légzsák kikap-
csolása.

10 Gépkocsitól függõen a hõmér-
séklet, az autórádió-információk,
a telefon, a navigációs rendszer
stb. kijelzése.

11 A navigációs berendezés
kijelzõje.

12 Középsõ szellõzõnyílások.

13 Óra.

14 Utasoldali légzsák helye.

15 Oldalablak páramentesítõ
nyílása.

16 Oldalsó szellõzõrostély.

17 Rakodórekesz és pohártartó.

18 Kesztyûtartó.

19 Az autórádió helye.

20 Rakodóhely vagy a navigációs
rendszer helye.

21 A légkondicionáló berendezés
kapcsolói.

22 Hamutartó és szivargyújtó.

23 Az elektromos központizár kap-
csolója.

24 A vészvillogó kapcsolója.

25 Asebességhatároló és -szabályozó
kapcsolói.

26 RENAULT kártyaleolvasó.

27 A navigációs berendezés kapcso-
lója.

28 Sebességváltó kar.

29 Kapcsolók:
- parkolást segítõ rendszer,
- menetstabilizáló rendszer (ESP),
- Beszédszintetizátor.

30 Kormánykerék-magasság állítása.

31 A motorháztetõ nyitókarja.

32 Kapcsolók:
- a visszajelzõ mûszerek fényerõs-
zabályozója,
- a fényszórók magasságának
elektromos állítása (változattól
függõen).

33 Parkolófék.
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1.50

KIJELZÕEGYSÉG
Az alábbi visszajelzõk megléte és mûködése a gépkocsi felszereltségétõl és a forgalomba hozó országtól függ.
Bizonyos visszajelzõk kigyulladását hangüzenet is kíséri, ha a jármû fel van szerelve beszédszintetizátorral (tájékozódjon az 1. feje-
zet “Beszédszintetizátor” címû részében.)

A visszajelzõ ( ) kigyulladása esetén ajánlatos felkeresni egy RENAULT szakszervizt!

A visszajelzõ lámpa kigyulladása esetén a forgalmi viszonyok figyelembevételével azonnal álljon meg.

Ha a kijelzõegységen nem jelenik meg semmiféle információ,
álljon meg azonnal a forgalmi viszonyok figyelembevételével.
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1.51

KIJELZÕEGYSÉG (folytatás)
Az alábbi visszajelzõk megléte és mûködése a gépkocsi felszereltségétõl és a forgalomba hozó országtól függ.

1 Részecskeszûrõ vissza-
jelzõje.
Tájékozódjon a 2. fejezet

“részecskeszûrõvel felszerelt dízel
gépkocsik különlegességei” címû
részében.

A távolsági fényszórók
visszajelzõ lámpája

A tompított fényszórók
visszajelzõ lámpája

Az elsõ ködfényszórók
visszajelzõ lámpája

A hátsó ködlámpa visz-
szajelzõ lámpája

2 Fordulatszámmérõ

3 Az üzemanyagszintet jelzõ
mûszer

4 A hûtõfolyadék hõmérsékletét
jelzõ mûszer
Normál üzemmódban a mutató
nem érheti el a (4a) részt. Ebbe a
sávba csak “szélsõséges”
használat során kerülhet. Csak
akkor van veszélyhelyzet, ha a
visszajelzõ lámpa kigyullad.

5 Sebességmérõ (km/óra, mérföld/
óra)

Hangjelzés a sebességhatár
túllépése esetén
Bizonyos jármûveken 40 másod-
percenként körülbelül 10 másod-
perces hangjelzés jelzi, ha a jármû
120 km/h sebességnél gyorsabban
halad.

6 Elsõ utasoldali légzsák
kikapcsolásának vissza-
jelzõje (a kijelzõegysé-

gen vagy a mûszerfal kijelzõjén)
Tájékozódjon az 1. fejezet “gyer-
mekek biztonsága” címû részé-
ben.

Az ülésfûtés kijelzõje
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1.52

KIJELZÕEGYSÉG (folytatás)
Az alábbi visszajelzõk megléte és mûködése a gépkocsi felszereltségétõl és a forgalomba hozó országtól függ.
Bizonyos visszajelzõk kigyulladását hangüzenet is kíséri, ha a jármû fel van szerelve beszédszintetizátorral (tájékozódjon az 1. feje-
zet “Beszédszintetizátor” címû részében.)

A visszajelzõ ( ) kigyulladása esetén ajánlatos felkeresni egy RENAULT szakszervizt!

A visszajelzõ lámpa kigyulladása esetén a forgalmi viszonyok figyelembevételével azonnal álljon meg.

Ha a kijelzõegységen nem jelenik meg semmiféle információ,
álljon meg azonnal a forgalmi viszonyok figyelembevételével.
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1.53

KIJELZÕEGYSÉG (folytatás)
Az alábbi visszajelzõk megléte és mûködése a gépkocsi felszereltségétõl és a forgalomba hozó országtól függ.

6 A blokkolásgátló beren-
dezés (ABS) visszajelzõ
lámpája

A gyújtás bekapcsolásakor kigyul-
lad, majd elalszik. Ha menet köz-
ben világít, a blokkolásgátló
berendezés hibáját jelzi.

A fékrendszer ekkor az ABS nél-
küli gépkocsik fékezési jellemzõi-
vel rendelkezik.

Forduljon minél elõbb a legköze-
lebbi RENAULT szakszervizhez!

A légzsák visszajelzõ
lámpája
A lámpa a gyújtás bekap-

csolásakor kigyullad, majd néhány
másodperc múlva elalszik.

Ha a lámpa a gyújtás bekapcsolá-
sakor nem alszik el, vagy járó
motor esetén világít, a rendszer
valamilyen hibájára utal.

Minél elõbb keresse fel a legköze-
lebbi RENAULT szakszervizt!

6 A környezetvédelmi
rendszer visszajelzõ
lámpája

Ha van, a gyújtás bekapcsolásakor
kigyullad, majd kialszik.

• Ha folyamatosan ég, a lehetõ
leghamarabb keresse fel a
RENAULT szakszervizt!

• Ha villog, csökkentse a fordu-
latszámot a villogás megszûné-
séig.

Minél elõbb keresse fel a legkö-
zelebbi RENAULT szakszer-
vizt!

Olvassa el a 2. fejezet “Környe-
zetvédelmi tanácsok, üzemanyag-
megtakarítás, vezetés” címû
részét.

7 A jobb oldali irányjelzõ
lámpák visszajelzõje

8 SERVICE figyelmeztetõ
lámpa

A gyújtás bekapcsolásakor kigyul-
lad, majd néhánymásodperc után
elalszik. Más visszajelzõ lám-
pával, vagy a kijelzõegységen
megjelenõ üzenettel együtt is
kigyulladhat.

Ha menet közben kigyullad, aján-
latos felkeresni egy RENAULT
szakszervizt!

9 A sebességhatároló és a
sebességtartó vissza-
jelzõ lámpája

Tájékozódjon a 2. fejezet “sebes-
ségtartó” és “sebességhatároló”
címû részében.

10 Többfunkciós kijelzõ
Ez a kijelzõ több információt tar-
talmaz.

A jelzett esemény fontosságától
függõen egy vagy több másik visz-
szajelzõvel együtt gyulladhat ki:
tájékozódjon az 1. fejezet “Több-
funkciós kijelzõ” címû részében.
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1.54

KIJELZÕEGYSÉG (folytatás)
Az alábbi visszajelzõk megléte és mûködése a gépkocsi felszereltségétõl és a forgalomba hozó országtól függ.
Bizonyos visszajelzõk kigyulladását hangüzenet is kíséri, ha a jármû fel van szerelve beszédszintetizátorral (tájékozódjon az 1. feje-
zet “Beszédszintetizátor” címû részében.)

A visszajelzõ ( ) kigyulladása esetén ajánlatos felkeresni egy RENAULT szakszervizt!

A visszajelzõ lámpa kigyulladása esetén a forgalmi viszonyok figyelembevételével azonnal álljon meg.

Ha a kijelzõegységen nem jelenik meg semmiféle információ,
álljon meg azonnal a forgalmi viszonyok figyelembevételével.
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1.55

KIJELZÕEGYSÉG (folytatás)
Az alábbi visszajelzõk megléte és mûködése a gépkocsi felszereltségétõl és a forgalomba hozó országtól függ.

11 Az olajszint kijelzése

Alacsony motorolajszintre
figyelmeztetõ jelzés
Amotor indításakor és 30 másod-
percen keresztül, a kijelzõ figyel-
meztet az alacsony motorolaj-
szintre.

Tájékozódjon a 4. fejezet “Motor-
olajszint” címû részében.

A fedélzeti számítógép jelzései
30másodperc után a kijelzõ átvált
fedélzeti számítógép üzem-
módba: lásd az 1. fejezet “Fedél-
zeti számítógép” címû részét.

12 Az automata parkolófék
visszajelzõlámpája és a
fékrendszer meghibáso-
dását jelzõ lámpa

Ha fékezéskor gyullad ki a vissza-

jelzõlámpával ( ) együtt

egy hangjelzés kíséretében, akkor
ez vagy azt jelzi, hogy a rendszer-
ben csökkent a folyadékszint vagy
azt, hogy meghibásodott a
fékrendszer. Álljon meg és for-
duljon RENAULT szakszerviz-
hez!

13 A feltétlen megállásra
felszólító lámpa

A gyújtás bekapcsolása után
néhány másodperccel elalszik.

Más visszajelzõ lámpával vagy
üzenettel együtt jelenik meg, és
hangjelzés kíséri.

Jelzése esetén azonnal álljon meg
(a forgalmi viszonyoknak megfe-
lelõen).

14 A bal oldali irányjelzõ
lámpák visszajelzõje
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KOMBINÁLT KIJELZÕ

A többfunkciós kijelzõ (1) összegyûjti
a tájékoztató, a mûködési rendellenes-
ségekkel kapcsolatos és riasztó figyel-
meztetõ üzeneteket.

Az üzenetek önállóan vagy felváltva
jelennek meg a kijelzõn (ha több üze-
net van). Ebben az esetben a megjele-
nés sorrendjét a sürgõsség határozza
meg: elõször a riasztó üzenetek, majd
a mûködési rendellenességeket jelzõ
üzenetek.

Tájékoztató üzenetek
Ezek elinduláskor segítik a vezetõt,
jelezve egy választást vagy vezetési
állapotot.

A tájékoztató üzenetek példái a követ-
kezõ oldalakon találhatók.

Mûködési rendellenességekkel
kapcsolatos üzenetek
Ezek bizonyos narancsszínû üzene-
tek. Önállóan vagy a visszajelzõvel

( ) együtt jelennek meg.

Megjelenésük esetén feltétlenül for-
duljon minél elõbb RENAULT szak-
szervizhez, hogy elvégezzék a szüksé-
ges beavatkozást a gépkocsin.

A mûködési rendellenességek üzene-
teinek példái a következõ oldalakon
találhatók.

Figyelmeztetõ üzenetek
Ezek a piros színû üzenetek.
Önállóan, vagy a visszajelzõvel
( ) felváltva jelennek meg.

Ha ezeket az üzeneteket látja, azonnal
álljon meg (miután meggyõzõdött
arról, hogy nemzavarja a forgalmat) és
forduljon RENAULT szakszervizhez!
A figyelmeztetõ üzenetek példái a
következõ oldalakon találhatók.

A kombinált kijelzõ kikapcso-
lódását a fedélzeti számítógép
információinak görgetését vezérlõ
gomb megnyomása eredményezi.
Olvassa el az 1. fejezet “Fedélzeti
számítógép” címû részét.
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KOMBINÁLT KIJELZÕ (folytatás)

Példák a tájékoztató
jellegû üzenetekre Az üzenetek értelmezése

"Cserélje ki a kártya elemét"
A kártya elemének meghibásodása.

"Gumiabroncsok nyomása"
Gumiabroncsok nyomása megfelelõ

"Állítsa a sebességváltó kart P állásba"
Ha az automata sebességváltóval rendelkezõ gépkocsit nem megfelelõen próbálja indítani.

"Sebességtartó"
A kiválasztott szabályozott sebesség értékének jelzése (nézze meg a “Sebességtartó” címû részt a 2.
fejezetben).
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KOMBINÁLT KIJELZÕ (folytatás)

Példák a mûködési
rendellenességet jelzõ

üzenetekre
Az üzenetek értelmezése

"Ellenõrizze a sebességváltót"
A sebességváltó hibás, forduljon szakszervizhez.

"Állítsa helyre az olajszintet"
A motorolaj szintje alacsony, ellenõrizze az olajszintet vízszintes talajon.

"Ellenõrizze az ESP rendszert"
ESP hibás.

"Ellenõrizze a légzsákot"
A vezetõoldali légzsák hibás.

"Ellenõrizze a környezetvédelmi rendszert"
Hibás mûködés.



NU739_4_G1-FRA.qxd  19/01/06  11:58  Page 1.59

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T1-HUN.win 20/3/2006 13:27 - page 67

1.59

KOMBINÁLT KIJELZÕ (folytatás)

Példák a mûködési
rendellenességet jelzõ

üzenetekre
Az üzenetek értelmezése

"A gumiabroncsokat az autópályának megfelelõen fújja fel"
A haladási sebesség nem a gumiabroncsok nyomásának megfelelõ.
Lassítson vagy fújja fel a gumiabroncsokat a teljes terhelésnek megfelelõ értékre.

"ESP"
Az ESP mûködik.

"Állítsa be a gumiabroncsok nyomását"
Felfújt gumiabroncs, amely leeresztett állapotot mutat

"Ellenõrizze a befecskendezõ rendszert"
A befecskendezõ rendszer elektronikai hibája.

"Utasoldali légzsák kikapcsolva"
Az utasoldali légzsák ki van kapcsolva.
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KOMBINÁLT KIJELZÕ (folytatás)

Figyelmeztetõ
üzenetek Az üzenetek értelmezése

"A motor túlmelegedett"
A hûtõfolyadék hõmérséklete túl magas.

"Befecskendezési hiba, állítsa le a motort"
A befecskendezõ rendszer súlyos hibája, álljon meg.

"A fékrendszer hibás"
A fékrendszer meghibásodott.

"Defekt, cserélje ki a kereket"
Ez a példa azt mutatja, hogy a bal hátsó kerék defektes.

"Töltési hiba"
Töltési vagy akkumulátor hiba.



NU739_4_G1-FRA.qxd  19/01/06  11:58  Page 1.61

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T1-HUN.win 20/3/2006 13:27 - page 69

1.61

KOMBINÁLT KIJELZÕ (folytatás)

Figyelmeztetõ
üzenetek Az üzenetek értelmezése

"Olajnyomás nem megfelelõ"
Nem megfelelõ olajnyomás.

"Parkolófék meghibásodása"
A parkolófék nem mûködik

"Húzza be a parkolóféket"

"A kormányzár blokkolódásának veszélye"
A kormányzár hibás.
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1.62

FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP

Kijelzõ (1)

A napi kilométer-számláló nul-
lázógombja
Ha a napi kilométer-számlálót kívánja
nullázni, a kijelzõnek “Napi kilomé-
ter-számláló” állásban kell lennie.

Nyomja meg hosszan a gombot (2).

A kijelzés választógombja
A következõ információk görgetését
eredményezi a kapcsoló (3) többszöri
megnyomása:
a) összkilométer-számláló,
b) napikilométer-számláló,
c) felhasznált üzemanyag,
d) átlagfogyasztás,
e) pillanatnyi fogyasztás,
f) elõreláthatólag a következõ tanko-
lásig megtehetõ távolság,

g) megtett távolság,
h) átlagsebesség,
i) legközelebbi olajcseréig megtehetõ
távolság,

A kijelzett értékek értelmezése
nullázás után
Az átlagfogyasztás, a hatótávolság,
átlagsebesség értékei egyre stabilab-
bak és megbízhatóbbak, ahogy az
utolsó nullázás óta megtett távolság
növekszik.

A nullázás után megtett elsõ néhány
kilométer során a következõket tapasz-
talhatja:
• a tankolás nélkül megtehetõ távol-
ság megnõ. Ez normális, az átlagfo-
gyasztás csökkenhet, amikor:
- a jármû gyorsítási szakaszt fejez
be,
- amotor eléri az üzemi hõmérsékle-
tet (nullázás: hideg a motor),
- városi forgalomból országúti forga-
lomba érkezik.

Tehát ha az átlagfogyasztás csök-
ken, a tankolás nélkül elõrelátha-
tólag megtehetõ távolság növekszik.

• Az átlagfogyasztás megnõ álló
jármû, alapjárat esetén.

Ez normális, mert az egység az elfo-
gyasztott benzin számítását
alapjáraton végzi.

Megjegyzés
Bármelyik memória kapacitásának
túllépése esetén a nullázás automa-
tikus.
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1.63

FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP (folytatás)
Az itt leírt kijelzõegység információjainak kijelzése függ a gépjármû felszereltségétõl és az adott országtól.

Példák a kijelzésnek a gomb
(3) egymást követõ többszöri
lenyomásával történõ
kiválasztására.

A kijelzés értelmezése

a) Összkilométer-számláló.

b) Napi kilométer-számláló.

c) Felhasznált üzemanyag (liter) az utolsó nullázás óta.

d) Átlagfogyasztás (liter/100 km) az utolsó nullázás óta.
A jelzett érték kiszámítása 400 méter megtétele után az utolsó nullázás óta megtett
távolság és a felhasznált üzemanyag értékének felhasználásával történik.
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1.64

FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP (folytatás)

Példák a kijelzésnek a gomb
(3) egymást követõ többszöri
lenyomásával történõ
kiválasztására.

A kijelzés értelmezése

e) Pillanatnyi fogyasztás (liter/100 km)
A 35 km/h sebesség elérése után jelzett érték.

f) A legközelebbi tankolásig elõreláthatólag megtehetõ távolság a maradék üzema-
nyaggal (bizonyos országokban km)
Ennek a távolságnak a kiszámítása az utolsó nullázás óta számított átlagfogyasztás fel-
használásával történik.

A jelzett érték kiszámítása 400 méter megtétele után történik.

g) Megtett távolság (km) az utolsó nullázás óta.

h) Átlagsebesség (km/h) az utolsó nullázás óta.
A jelzett érték kiszámítása 400 méter megtétele után történik.
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1.65

FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP (folytatás)

Példák a kijelzésnek a gomb
(3) egymást követõ többszöri
lenyomásával történõ
kiválasztására.

A kijelzés értelmezése

i) A legközelebbi olajcseréig vagy karbantartásig megtehetõ távolság
A következõ karbantartás elvégzéséig megtehetõ távolság.
Több lehetõség van:
• amegtehetõ távolság legalább 1500 km, vagy a legközelebbi karbantartás elõrelátható
ideje két hónap. A megtehetõ távolságot vonalak jelzik, és a “következõ olajcsere”
üzenet jelenik meg a kijelzõn mintegy 25 másodpercen át.

• amegtehetõ távolság 0 km, vagy a karbantartás ideje elérkezett. ábra látható

folyamatosan bármely választott információ esetén a kijelzõn, az értéket vonalak
helyettesítik, “azonnali olajcsere” üzenet jelenik meg a kijelzõn, a vissza-
jelzõlámpa világít.

A kijelzõ nullázása a karbantartási tervnek megfelelõ karbantartás után
Akövetkezõ olajcseréig / karbantartásig elõreláthatólagmegtehetõ távolság értékét csak
a karbantartási füzetben elõírt karbantartás után kell alapértékre állítani. Ha elõbb is
olajat cserél, ezt az értéket ne állítsa alapértékre minden olajcsere alkalmával. Ez azért
fontos, hogy a karbantartási tervben elõírt alkatrészcsere-idõtartamokat ne lépje túl.

Bekapcsolt gyújtás mellett válassza a kijelzõn a “legközelebbi olajcseréig megtehetõ
távolság” kijelzést. Tartsa lenyomva a gombot (2) 10 másodpercnél tovább. A kijelzõn
mutatott érték 4 alkalommal villan fel, majd a legközelebbi olajcseréigmegtehetõ távol-
ság kezdeti értéke jelenik meg. Ez 4 alkalommal villan fel. Ne nyomja tovább a gombot
(2), az érték folyamatosan világít és elmentõdik.
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BESZÉDSZINTETIZÁTOR
A gépkocsi beszél Önhöz…
A hangos üzenetek a kijelzõn megje-
lenõ utasításokat erõsítik meg,
kibocsátásuk automatikus.

A beszédszintetizátor minden pilla-
natban tájékoztatást ad a jármû fõ ré-
szeinek állapotáról.

Ezek a szóbeli információk elõrejelzé-
sek és tanácsok, és bizonyos esetekben
figyelmeztetnek a kijelzõegység vala-
mely visszajelzõlámpájának kigyulla-
dására.

Ebben az esetben tájékozódjon a
“Kijelzõegység” fejezetben.

Hangos üzenetek
A szóbeli információk a jármû felsze-
reltségi szintjétõl függenek, és a követ-
kezõ funkciók felügyeletét teszik
lehetõvé:
- olajnyomás,
- fékrendszer,
- elektromos rendszer,
- motor túlmelegedése,
- üzemanyag alacsony szintje,
- befecskendezés,
- automata sebességváltó,
- rosszul zárt ajtó vagy ajtók, csomag-
tartó, motorháztetõ,
- helyzetjelzõ lámpa világít,
- behúzott automata parkolófék,
- a lámpák hibás mûködése (hely-
zetjelzõ világítás, féklámpa…),
- sebességfüggõ szervokormány,
- ablakmosó folyadék alacsony szintje,
- a biztonsági öv bekapcsolásának elfe-
lejtése,
- motorolaj alacsony szintje,
- menetstabilizáló rendszer (ESP),
- alacsony nyomás a gumiabroncsok-
ban, defekt
- stb.
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1.67

BESZÉDSZINTETIZÁTOR (folytatás)

A szóbeli információkhoz kötõdõ
kapcsolók
A “diszkrét üzemmód” gomb 2
benyomva
Diszkrét üzemmód esetén a szóbeli
információkat gongütés helyettesíti.

Ha hallani kívánja a szóbeli üzenetet,
nyomja meg az ismétlõgombot 1.

“Hangos üzenetek megismétlése”
gomb (1) benyomva
Az elmentett, vagy az adott pillanat-
ban érvényes szóbeli információk
lejátszása.

Ha nincs egyetlen érzékelt hiba sem, a
szöveg a következõ: “Üdvözlöm, én a
fedélzeti számítógép vagyok, a
felügyelet mûködik”.

Ha a szóbeli üzenet alatt megnyomja
az ismétlõgombot, az üzenet megsza-
kad és teljes egészében újra
lejátszódik.
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1.68

IDÕ ÉS KÜLSÕ HÕMÉRSÉKLET

Az óra beállítása (2)
Nyomja meg a gombot (3):
- folyamatosan, hogy a mutatók gyor-
san mozogjanak,
- szakaszosan az idõ pontos
beállításához.

Külsõ hõmérsékletet jelzõ mûs-
zer (1)
Különlegesség:
Ha a külsõ hõmérséklet –3°C és +3°C
között van, a °C jel villog (jegesedés
veszélyének jelzése).

Külsõ hõmérsékletet
jelzõ mûszer
A külsõ jegesedés kia-
lakulásának veszélye függ

a levegõ páratartalmától és a hõmé-
rséklettõl, a külsõ hõmérséklet
nem ad elegendõ információt a
jegesedés megállapításához.

Navigációs berendezéssel, telefon-
nal felszerelt jármûvek...
Tájékozódjon a speciális útmutató-
ban, hogy jobban megismerje az ezek-
kel a berendezésekkel felszerelt jár-
mûveknek a különlegességeit.

Az áramellátásban bekövetkezett
kihagyás (lekötött akkumulátor,
kábelszakadás stb.) után az óra
nem a helyes értékeket fogja muta-
tni.

Ilyenkor az idõt be kell állítani.

Biztonsági okokból nem tanácsos
ezeket a beállításokat vezetés köz-
ben végezni.
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1.69

KÜLSÕ VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK

Külsõ visszapillantó tükrök
Bekapcsolt gyújtás mellett állítsa a
kapcsolót (1).
- C helyzet: a bal oldali visszapillantó
tükör beállításához;
- Ehelyzet: a jobb oldali visszapillantó
tükör beállításához;

D helyzet a kikapcsolt állás.

Behajtható visszapillantó tükrök
Kapcsolja a kapcsolót (1) az F állásba:
a külsõ visszapillantó tükrök behajtód-
nak.

A haladási helyzet visszaállításához a
kapcsoló (C), (D) vagy (E) helyzetét
válassza.

Ha a tükröket kézzel állította be,
indítsa újra a rendszert, a teljes elek-
tromosan történõ behajtás bekapcso-
lásával.

Fûthetõ visszapillantó tükrök
A tükrök párátlanítása, fagymentesí-
tése a hátsó szélvédõ fûtésének
bekapcsolásával együtt történik.

Színárnyalat-változtató (elektro-
króm) visszapillantó tükrök
Éjszaka automatikusan elsötétednek,
ha jármûve mögött egy kivilágított
autó halad.

A vezetõoldali vissza-
pillantó tükör jól láthatóan
két részre vanosztva. A (B)
részen a klasszikus vissza-

pillantó tükörnek megfelelõ kép
látszik. A másik zóna (A) lehetõvé
teszi a hátsó oldalsó kilátás növelé-
sét, az Ön biztonsága érdekében.

A zónában (A) látható tárgyak
sokkal távolabb látszanak, mint
ahol vannak a valóságban.
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1.70

VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK

Belsõ visszapillantó tükör
A belsõ visszapillantó tükör állítható.
Éjszakai vezetéskor a hátulról jövõ
vakítás elkerülése érdekében billentse
át a tükör alatti kis kart (1).

Elektromosan színváltoztató
tükör (2)
A tükör éjszaka automatikusan elsöté-
tedik, ha jármûve mögött egy kivilágí-
tott autó halad (távolsági fényszóró).
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1.71

HANGKÜRT ÉS FÉNYKÜRT

Hangjelzés
Nyomja meg a kormány párnás
részét (A).

Fénykürt
Ha a fénykürttel kíván jelezni, húzza
maga felé a kapcsolókart (1) akkor is,
ha a világítás nincs bekapcsolva.

Veszély jelzése
Nyomja meg a kapcsolót (2).

Ez a berendezés egyszerre mûködteti
mind a négy irányjelzõt.

A vészvillogót csak akkor használja,
ha veszélyhelyzetben van és arra
kívánja figyelmeztetni az autóstársa-
kat, hogy:
• a normálistól eltérõ vagy tiltott
helyen kénytelen megállni;

• különleges vezetési vagy forgalmi
körülmények következtek be.

Irányjelzõk
Mozgassa a kormánykerékkel párhu-
zamos síkban a kombinált kart (1)
abba az irányba, amerre fordulni akar.

Autópályán haladva általában a kor-
mánymozdulatok nem elégségesek
ahhoz, hogy a kar visszatérjen alap-
helyzetébe (0). Létezik egy közbensõ
állás, amikor a kart kézzel kell megtar-
tani a kormánnyal végzett mûvelet
közben.

Ha ilyenkor a kombinált kapcsolókart
elengedi, automatikusan visszaugrik
az alaphelyzetbe (0).
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1.72

KÜLSÕ VILÁGÍTÁS ÉS KÜLSÕ JELZÉSEK

Helyzetjelzõ lámpa
Forgassa el a kombinált kap-
csolókar (1) végét, hogy a megfelelõ
szimbólum a jelzéssel szembe
kerüljön (3).

A kijelzõegység kivilágosodik, a
fényerõ a szabályozókerékkel (2)
módosítható.

Tompított fényszórók
Automatikus mûködés
Járó motor esetén a tompított
fényszóró a külsõ fényviszonyoktól
függõen bekapcsolódik vagy kikapcso-
lódik anélkül, hogy a kart (1)
használná (0 állás).

Ez a funkció kikapcsolható és vissza-
kapcsolható.
- A kikapcsoláshoz álló motorral és
bekapcsolt gyújtással forgassa a kart
(1) kétszer egymás után “0” hely-
zetbõl “helyzetjelzõ lámpa” hely-
zetbe. Ezt amûveletet hangjelzés iga-
zolja vissza, és az “automata világítás
kikapcsolva” üzenet jelenik meg.

Automatikus mûködés (folytatás)
- A bekapcsoláshoz bekapcsolt
gyújtás mellett álló vagy járó motor-
ral forgassa a kart (1) kétszer egymás
után 0 helyzetbõl “helyzetjelzõ
lámpa” helyzetbe. “Automata
világítás bekapcsolva” üzenet jelenik
meg.

- A távolsági fényszóró bekapcso-
lásához húzza a kart (1) maga felé.
Tompított fényszóróra való vissza-
kapcsoláshoz húzza maga felé újra a
kart.

- A világítás kialszik a motor megállá-
sakor, a vezetõoldali ajtó kinyitá-
sakor vagy az ajtók RENAULT kár-
tyával történõ zárásakor.

Kézi mûködtetés
Forgassa el a kombinált kapcsolókar
(1) végét, hogy amegfelelõ szimbólum
a jelzéssel szembe kerüljön (3).

Minden esetben a mûszerfali kijelzõn
levõ visszajelzõ kigyullad.
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1.73

KÜLSÕ VILÁGÍTÁS ÉS KÜLSÕ JELZÉSEK (folytatás)

Távolsági fényszórók
A tompított fényszórók
bekapcsolt állapotában húzza a kom-
binált kapcsolókart maga felé.

A fényszórók bekapcsolásakor a mû-
szerfali kijelzõegységen kigyullad a
megfelelõ visszajelzõ lámpa.

Ha ismét a tompított fényszórókat
akarja bekapcsolni, húzza újra maga
felé a kombinált kart.

A világítás kikapcsolása
Forgassa vissza a kapcsolókart
(1) a kiinduló állásba.

“Külsõ tájékozódó világítás”
funkció
Ez a funkció (hasznos lehet például
kapu vagy garázsajtó kinyitásakor...)
lehetõvé teszi a tompított fényszóró
kis ideig tartó felkapcsolását.

Kikapcsolt gyújtás mellett a
RENAULT kártyát az olvasóból
kihúzva húzza maga felé a kart (1): a
tompított fényszórók körülbelül har-
minc másodpercig világítanak.

Ez a funkció két percen belül leg-
feljebb négyszer mûködtethetõ.

Figyelmeztetõ hangjelzés arra az
esetre, ha a világítás égvemaradt
A vezetõoldali ajtó kinyitásakor, ha a
gyújtás ki van kapcsolva, hangjelzés
figyelmezteti arra, hogy a világítás
égve maradt (hogy elkerülhetõ legyen
az akkumulátor lemerülése stb.).

Elindulás elõtt ellenõrizze az
elektromos berendezések
állapotát és állítsa be a
fényszórókat (ha a gépkocsi

terhelése eltér a megszokottól)
(gépkocsitól függõen).

Általában ellenõrizze, hogy a
fényszórókat semmi nem takarja
(piszok, sár, hó, belógó szállított tárgy
stb.).
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1.74

KÜLSÕ VILÁGÍTÁS ÉS KÜLSÕ JELZÉSEK (folytatás)

Elsõ ködlámpák
Bekapcsolt fényszóróknál for-
gassa el a kombinált kapcsolókar
középsõ gyûrûjét (4) úgy, hogy a szim-
bólum a jelzéssel (5) szembe kerüljön,
majd engedje el, ekkor a kijelzõegysé-
gen kigyullad a megfelelõ vissza-
jelzõlámpa.

Ne felejtse kikapcsolni a ködlámpákat,
hamár nincs rájuk szükség, mert zava-
rhatják a közlekedésben résztvevõket.

Hátsó ködlámpák
Bekapcsolt fényszórók-
nál forgassa el a kombinált kapcsoló-
kar középsõ gyûrûjét (4) úgy, hogy a
szimbólum a jelzéssel (5) szembe
kerüljön, ekkor a kijelzõegységen
kigyullad a megfelelõ vissza-
jelzõlámpa.

A világítás kikapcsolása
Forgassa el ismét a középsõ gyûrût (4),
hogy a jelzés (5) a kikapcsolni kívánt
ködlámpa szimbólumával szembe
kerüljön

A külsõ világítás lekapcsolása az elsõ
és hátsó ködlámpák lekapcsolását is
eredményezi.

Ne felejtse kikapcsolni a ködlámpákat,
hamár nincs rájuk szükség, mert zavar-
hatják a közlekedésben résztvevõket.

Különleges eset
Az elsõ és hátsó ködlámpák
használata akkor, amikor a tom-
pított fényszórók automatikus
mûködése be van kapcsolva.

A ködlámpák felkapcsolása
Válassza a tompított fényszóró
állást,mielõtt a középsõ gyûrût (4)
“ködlámpa” helyzetbe állítja.

A ködlámpák kikapcsolása
Forgassa a középsõ gyûrût (4) a
kikapcsolni kívánt ködlámpa
szimbólumával szembe, és állítsa a
kombinált kapcsolókart (1) a tom-
pított fényszóró helyzetbõl a (0)
helyzetbe, a tompított fényszórók
automatikus mûködésének bekap-
csolásához.
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1.75

KÜLSÕ VILÁGÍTÁS ÉS KÜLSÕ JELZÉSEK (folytatás)

A lámpák kikapcsolása
Kézi mûködtetés
Két lehetõség van (gépkocsitól füg-
gõen):
- állítsa a kombinált kapcsolókart (1) a
kiinduló állásba;
- a lámpák kialszanak a motor leállítá-
sakor, a vezetõoldali ajtó kinyitá-
sakor vagy a jármû bezárásakor.
Ebben az esetben a motor újraindítá-
sakor a lámpákújra felgyulladnak, ha
a kar a megfelelõ helyzetben van (1).

Automatikus mûködés (jármûtõl
függõen)
A lámpák kialszanak a motor leállítá-
sakor, a vezetõoldali ajtó kinyitásakor
vagy a jármû bezárásakor.

Figyelmeztetõ hangjelzés arra az
esetre, ha a világítás égvemaradt
Ha a gyújtás ki van kapcsolva, a
vezetõoldali ajtó kinyitásakor hang-
jelzés figyelmeztet az égve maradt
lámpákra, ha a lámpákat a motor
leállítása után kapcsolták fel.
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1.76

A FÉNYSZÓRÓK MAGASSÁGÁNAK ELEKTROMOS ÁLLÍTÁSA

A gomb (A) (ha a jármû fel van vele
szerelve) lehetõvé teszi a fényszórók
magasságának állítását a terheléstõl
függõen.

A fényszórók alacsonyabbra állítá-
sához lefelé, magasabbra állításához
pedig felfelé forgassa a kapcsolót (A).

A többi változat esetén a beállítás
automatikus.

Példák a szabályozógomb (A)
állásaira a terheléstõl függõen.

Minden változat,
kivéve 2.2 dCi 2.2 dCi

Csak vezetõ, vagy vezetõ és
egy utas elöl 0 0

Vezetõ és egy utas elöl és
három utas hátul 1 vagy 2 1 vagy 2

Vezetõ és egy utas elöl és
három utas hátul és csoma-
gok

2 3

Vezetõ és csomagok (a
jármû maximálisan engedé-
lyezett tömegét elérõ terhe-
lés)

3 4
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1.77

ELSÕ ABLAKTÖRLÕ / ABLAKMOSÓ

Elsõ ablaktörlõ automa-
tikus ablaktörlés funk-
cióval
Bekapcsolt gyújtásnál állítsa a kom-
binált kapcsolókart (1) (A) helyzetbõl
(D) helyzetbe.

- A alaphelyzet

- B automatikus ablaktörlés funkció
Ebben a helyzetben a rendszer
érzékeli a szélvédõre érkezõ vizet
és ehhez igazítja az ablaktörlõ tör-
lési sebességét.

A kombinált kapcsolókar (1)
középsõ gyûrûjének segítségével
az érzékenység – és ■ között
változtatható:
– a legkisebb érzékenységet jelöli,
■ a legnagyobb érzékenységet
jelöli.

- C folyamatos lassú törlés.

- D folyamatos gyors törlés.

Gépjármûtõl függõen minden
egyes gyújtás kikapcsoláskor fel-
tétlenül vissza kell térni kikapcsolt
állásba A az automata törlés visz-
szaállításának érdekében.

A törlési sebességet automatiku-
san kiválasztó automatika
Hamenet közben kiválaszt egy törlési
sebességet, a gépkocsimegállásakor az
egy fokozattal csökken:
- folyamatos gyors törlésrõl folyama-
tos lassú törlésre változik;
- folyamatos lassú törlésrõl szakaszos
törlésre változik.

Amikor a gépkocsi elindul, a törlési
sebesség visszaáll az eredetire.

Megálláskor a kapcsolókar (1)
mûködtetése elsõbbséget élvez és
megszünteti az automatika hatását.

Megjegyzés: Ha valami mechaniku-
san akadályozza az ablaktörlõ
mûködését (pl. jeges szélvédõ), a
rendszer automatikusan kikapcsolja
az ablaktörlõ táplálását.
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1.78

ELSÕ ABLAKTÖRLÕ / ABLAKMOSÓ (folytatás)

Ablakmosó,
fényszórómosó
Bekapcsolt gyújtás mellett húzza a
kapcsolókart (1) maga felé.

- Kikapcsolt fényszórók esetén
Bekapcsolja a szélvédõ ablak-
mosóját.

- Bekapcsolt fényszórók esetén
Bekapcsolja a fényszórómosó beren-
dezést is.

Fagy esetén gyõzõdjékmeg róla, hogy
az ablaktörlõ lapátok nem fagytak-e
rá az ablakra (bekapcsoláskor az
ablaktörlõ motorja ilyenkor túlme-
legedhet).

Ellenõrizze rendszeresen az
ablaktörlõ lapátok állapotát. Ha már
nem törölnek tökéletesen, cserélje ki
õket (általában évente).

Ha úgy állítja le a motort, hogy az
ablaktörlõt elõtte nemkapcsolta ki (A
állás), a törlõlapátok alaphelyzetben
állnak meg.

A gépkocsi mosása elõtt
állítsa a kombinált kapcsoló-
kart (A) (kikapcsolt) hely-
zetbe, hogy elkerülje az auto-

matikus törlés bekapcsolódását és az
ablaktörlõ lapátok károsodását.



2

1

1

NU739_4_G1-FRA.qxd  19/01/06  11:59  Page 1.79

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T1-HUN.win 20/3/2006 13:27 - page 87

1.79

HÁTSÓ ABLAKTÖRLÕ / ABLAKMOSÓ

Szakaszos hátsó ablak-
törlõ
Bekapcsolt gyújtás mellett forgassa el
a kombinált kapcsolókar (1) végét,
hogy a jelzés (2) a megfelelõ szim-
bólummal szembe kerüljön.

Hátsó ablakmosó és
ablaktörlõ
Bekapcsolt gyújtás mellett forgassa el
a kombinált kapcsolókar (1) végét,
hogy a jelzés (2) a megfelelõ szim-
bólummal szembe kerüljön.

Ha elengedi a kart, a hátsó ablaktör-
lésnek megfelelõ helyzetbe áll vissza.

Különlegesség
Ha az elsõ ablaktörlõk mûködnek,
miközben hátramenetbe kapcsol, a
hátsó ablaktörlõ szakaszos mûkö-
désbe kezd.

A hátsó ablaktörlõ használata elõtt
ellenõrizze, hogy semmilyen szállított
tárgy nem akadályozza a lapát
mozgását.

Fagy esetén gyõzõdjék meg róla, hogy
az ablaktörlõ lapátok nem fagytak-e rá
az ablakra (bekapcsoláskor az
ablaktörlõ motorja ilyenkor túlme-
legedhet).

Ellenõrizze rendszeresen az
ablaktörlõ lapátok állapotát. Ha már
nem törölnek tökéletesen, cserélje ki
õket (általában évente).
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1.80

ÜZEMANYAGTARTÁLY

Az üzemanyagtartály térfogata
körülbelül 80 liter.

A kisajtó kinyitásához (A) nyomja
meg a nyílnál.

Ekkor félig kinyílik. Fordítsa el.

Beépített zárósapkával rendelkezik.

A tankolásról tájékozódjon a “Tanko-
lás” címû fejezetben.

A “szabad kéz” kártyák különleges-
ségei
A kisajtó néhány perccel a többi ajtót
követõen bezáródik.

Ne nyúljon soha kézzel a
fémcsappantyúhoz.

Fagy esetén ne mossa a
betöltõnyílás környékét

magas nyomású vízzel, ha a
csapóajtó nyitva van: a csappantyú
odafagyhat.

Kivételes eset
A RENAULT kártya hibája esetén
lehetséges a kisajtó (A) kinyitása a nyi-
tórudazat kézi mûködtetésével (a
csomagtartó belsejébõl).

Hogy hozzáférjen, vegye le a hátsó
lámpa izzóit takaró rácsot a kisajtó
felõli oldalon, és húzza maga felé a
nyitórudat (1).
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1.81

ÜZEMANYAGTARTÁLY (folytatás)

Az üzemanyag minõsége
Megfelelõ minõségû üzemanyagot
használjon, amely megfelel az adott
országban érvényben lévõ elõírások-
nak.

Benzinmotoros változatok
Kizárólag ólommentes benzint
használjon. Az oktánszám (RON) az
üzemanyagbetöltõ nyílás fedelének
belsején jelzett értéknek megfelelõ
legyen (A).

Tájékozódjon a 6. fejezet “Amotor jel-
lemzõi” címû részében.

Dízelmotoros változatok
A gázolaj feltétlenül az üzemanyag-
tartály fedelének (A) belsõ felén levõ
címkén jelöltnek megfelelõ legyen.

A betöltéskor vigyázzon, nehogy víz
kerüljön az üzemanyagtartályba. Az
elzárórendszernek és környezetének
pormentesnek kell maradnia.

Ne keverjen benzint a
gázolajhoz, még kis meny-
nyiségben sem.

Tankolás
Benzinmotoros változatok
Kizárólag ólommentes benzint
használjon.

Ólomtartalmú benzin használata a
katalizátormeghibásodását okozhatja,
és a garancia elvesztésével jár.

Az ólomtartalmú benzinnel történõ
tankolás elkerülése érdekében a ben-
zintartály betöltõcsonkja olyan csap-
pantyúval van ellátva, amely csak az
ólommentes benzint adagoló kút
adagolópisztolyának használatát
teszi lehetõvé (benzinkútnál).
- Helyezze be a töltõpisztolyt a fémc-
sappantyút félrenyomva,majd a pisz-
tolyt tolja be ütközésig.
- Tankolás közben tartsa ebben az
állásban.

Tankolás (folytatás)
Benzinmotoros és dízelmotoros vál-
tozatok
A tankolás közben bekövetkezõ elsõ
automatikus leállás után maximum
kétszer lehet a töltést újraindítani,
hogy maradjon elegendõ tágulási tér-
fogat.
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1.82

ÜZEMANYAGTARTÁLY (folytatás)

Tartós üzemanyagszag
Állandó üzemanyagszag észlelése ese-
tén a teendõk:
• a forgalmi viszonyoknak megfe-
lelõen állítsa le a gépkocsit és a
motort;

• kapcsolja be a vészvillogót, szállít-
son ki minden utast az autóból és
küldje õket forgalommentes helyre;

• ne nyúljon semmihez és ne indítsa
újra az autót, amíg a RENAULT
hálózat szakemberei át nem vizsgál-
ták!

Bármilyen beavatkozás vagy
változtatás az üzemanyag
rendszerén (elektronikus egy-
ség, kábelek, üzemanya-

ghálózat, befecskendezõ, védõ
lemezházak stb.) szigorúan tilos és
balesetveszélyes (kivéve a
RENAULT hálózat kiképzett sza-
kembereit).
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2.01

2. fejezet: A vezetés
(Üzemanyag-megtakarítással és a környezetvédelemmel kapcsolatos tanácsok)

Bejáratás ......................................................................................................................................................... 2.02

Motor elindítása és leállítása ............................................................................................................... 2.03 ➟ 2.06

A benzinmotoros változatok különlegességei .................................................................................................. 2.07

A dízelmotoros változatok különlegességei ..................................................................................................... 2.08

Részecskeszûrõs dízel változat sajátosságai ..................................................................................................... 2.09

Sebességváltó kar ............................................................................................................................................ 2.10

Szervokormány ............................................................................................................................................... 2.10

Automata parkolófék ........................................................................................................................... 2.11 ➟ 2.13

Környezetvédelmi tanácsok, üzemanyag-megtakarítás ......................................................................... 2.14 ➟ 2.16

Környezetvédelem .......................................................................................................................................... 2.17

Gumiabroncsok nyomásellenõrzõ rendszere ........................................................................................ 2.18 ➟ 2.21

Dinamikus menetstabilizáló rendszer (ESP) .......................................................................................... 2.22 - 2.23

Kipörgésgátló rendszer .......................................................................................................................... 2.24 - 2.25

Blokkolásgátló berendezés: ABS ........................................................................................................... 2.26 - 2.27

Vészfékrásegítõ ............................................................................................................................................... 2.28

Sebességhatároló ................................................................................................................................. 2.29 ➟ 2.31

Sebességtartó ...................................................................................................................................... 2.32 ➟ 2.35

Parkolást segítõ rendszer ..................................................................................................................... 2.36 ➟ 2.39

Az automata sebességváltó használata ................................................................................................ 2.40 ➟ 2.42
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2.02

BEJÁRATÁS
■ Benzinmotoros változat
Az elsõ 1000 km megtétele során ne
haladjon 130 km/h sebességnél gyor-
sabban, és a legnagyobb fordulatszám
3000 és 3500 ford/perc között legyen.

1000 km után semminemû korlátozás
nem áll fenn, de ne felejtse, hogy
gépkocsija majd csak 3000 km megté-
tele után adja teljesítménye maximu-
mát.

Karbantartások gyakorisága: nézze
meg a jármû karbantartási füzetét.

■ Dízelmotoros változat
Az elsõ 1500 km elérésig a fordu-
latszám ne haladja meg a 2500 ford/
perc értéket. Ezután már gyorsabban
is vezethet, de ne felejtse el, hogy
gépkocsija csak 6000 km megtétele
után adja teljesítménye maximumát.

A bejáratás idõtartama alatt hideg
motornál tartózkodjon az erõs gyor-
sítástól, és ne használja a motort túl
magas fordulatszámon.

Karbantartások gyakorisága: nézze
meg a jármû karbantartási füzetét.
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2.03

AMOTOR ELINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA A TÁVIRÁNYÍTÓS RENAULT KÁRTYÁVAL

Az ajtó kinyitásakor a RENAULT kár-
tya kijelzõje (2) kigyullad.

“Helyezze be a kártyát” üzenet jelenik
meg a kijelzõegység többfunkciós
kijelzõjén.

Tegye a Renault kártyát a kártyaleol-
vasóba (2), amelynek két bevágása
van: az egyik “A segédberendezések
feszültség alatt” helyzet, amásodik “A
motor indításra kész” helyzet.

“Segédberendezések feszültség
alatt” állás
(Elsõ bevágás)
A motor áll, az esetleges segédberen-
dezések (pl. rádió) mûködnek.

“Motor indításra kész” helyzet
(Második bevágás)
A RENAULT kártyát teljesen tolja be
a kártyaleolvasóba (2) (amíg meghall-
ja a kormányzár kinyitását), a gomb
(1) kigyullad, ezzel jelzi a motorin-
dítás engedélyezését: röviden nyomja
meg a gombot (1) az indításhoz. A
viszszajelzõ (A) kigyullad, jelezve,
hogy a motor jár.

Megjegyzés: A gomb visszajelzõje (1)
nem világít, ha a gépkocsi nincs
indításra kész állapotban (például
elõizzítás folyamán dízelmotoroknál,
sebességben a sebességváltó stb.).

Kivételes eset
Bizonyos esetekben (pl. járdaszegély
akadályozza a kerekeket), a kormány-
zár kioldásának érdekében, a kormá-
nyt el kell forgatni, miközben a gom-
bot 1 benyomva tartja.

“Motor indításra kész” helyzet
(folytatás)
Amikor a motor elindult, a gomb visz-
szajelzõje 1 kialszik, és a “motor jár”
visszajelzõ A kigyullad.
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2.04

AMOTOR ELINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA A TÁVIRÁNYÍTÓS RENAULT KÁRTYÁVAL (folytatás)

A motor leállítása
A jármû álló helyzetében röviden
nyomja meg a gombot (1): ezzel
kikapcsolja a gyújtást és a “Járó
motor” visszajelzõlámpa (A) kialszik.

Bizonyos, automata sebességváltóval
szerelt gépkocsiknál állítsa a váltókart
parkolás P állásba.

Húzza ki a kártyát a kártyaleolvasó-
ból (2).

A kártya kihúzása az utastérvilágítás
bekapcsolását (ha az “automatikus
bekapcsolás” helyzetben van), a kor-
mányzár blokkolódását és a segédbe-
rendezések kikapcsolását eredmé-
nyezi (elõvigyázatosságból,
ellenõrizze a kormányzár megfelelõ
blokkolódást).

Megjegyzés:Ha a kártyát a kártyaleol-
vasóban felejti, hangjelzés figyelmez-
teti, valamint a kártyaleolvasó villogni
kezd a vezetõoldali ajtó kinyitásakor.

Ha kiszáll a gépjármûbõl,
különösen ha aRENAULT
kártya önnél van, gyõzõd-
jön meg arról, hogy a

motor le van-e állítva.

Soha ne hagyja a RENAULT
kártyát az utastérben
kiszálláskor, ha gyermek vagy
állat marad a jármûben, mert

véletlenül elindíthatják a motort,
mûködésbe hozhatják az elektromos
ablakemelõket, becsíphetik valamely
testrészüket (nyak, kar, kézfej stb.).
Súlyos sérülések is elõfordulhatnak.

Soha ne kapcsolja ki a gyújtást addig,
amíg a gépjármû teljesen meg nem
állt, állómotorral a fékszervo és a kor-
mányszervo, valamint a passzív
védelmi eszközök, mint légzsák és
övfeszítõ, nem mûködnek.

A RENAULT kártya kihúzása
bekapcsolja a kormányzárat.
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2.05

A MOTOR ELINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA A SZABAD KÉZ ÜZEMMÓDBAN MÛKÖDÕ RENAULT KÁRTYÁVAL

“Stop”, “Segédberendezések
feszültség alatt” és “Gyújtás-
kapcsoló utáni + helyzet
Ha a RENAULT kártya nincs a leol-
vasóban, és a motor nem jár, a
pedálok használatát mellõzve (fék,
kuplung), a gomb 1 egymás utáni
lenyomása lehetõvé teszi ezen állások
sorra történõ kiválasztását.

A környezeti hatások (külsõ beren-
dezések vagy a RENAULT kártyával
azonos frekvencián mûködõ készülé-
kek) zavarhatják a RENAULT kártya
mûködését.

Ebben az esetben illessze be a kártyát
az olvasóba.

A motor beindítása
A RENAULT kártya legyen a jármû
belsejében ((A) terület) egyes helyeket
kivéve, mint szélvédõ, szemüvegtartó
stb.:
- nyomja be a tengelykapcsolót és
nyomja meg a gombot (1);

vagy
- a sebességváltókart tegye üres állásba
(a mechanikus sebességváltóval fel-
szerelt gépkocsikon), illetve P vagyN
állásba (automata sebességváltóval
felszerelt gépkocsikon), nyomja le a
fékpedált, majd nyomja be a gom-
bot (1).

Megjegyzés: a pedált az indítás során
lenyomva kell tartani.

A motor leállítása
Álló gépkocsi esetén, nyomja meg a
gombot (1), a használt segédberen-
dezések, mint például az autórádió,
tovább mûködnek, a kormányzár
blokkolódik. (Elõvigyázatosságból
ellenõrizze a megfelelõ blokkolódást.)

A vezetõoldali ajtó kinyitásakor a
segédberendezések kikapcsolódnak.

Soha ne hagyja a
RENAULT kártyát az
utastérben kiszálláskor, ha
gyermek vagy állatmarad a

jármûben, mert véletlenül elin-
díthatják a motort, mûködésbe
hozhatják az elektromos ablake-
melõket, becsíphetik valamely test-
részüket (nyak, kar, kézfej stb.).
Súlyos sérülések is elõfordulhat-
nak.

Soha ne kapcsolja ki a gyújtást
addig, amíg a gépjármû teljesen
meg nem állt, álló motorral a fék-
szervo és a kormányszervo, vala-
mint a passzív védelmi eszközök,
mint légzsák és övfeszítõ, nem
mûködnek.
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2.06

AMOTOR ELINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA A SZABADKÉZÜZEMMÓDBANMÛKÖDÕRENAULT KÁRTYÁVAL (folytatás)
Különleges esetek
- A motor jár, valamelyik ajtó nyitva
van és a RENAULT kártya a jár-
mûvön kívül van (például a vezetõ
kiszállt, hogy kinyissa a garázs ajta-
ját): a motor tovább jár.

- Motor jár, az ajtók csukva vannak,
RENAULT kártya a jármûvön kívül
(például egy utas kiszállt, és a
RENAULT kártya nála maradt): a
“kártya nem érzékelhetõ” felirat jele-
nik meg a kijelzõegységen, a vissza-
jelzõ villog a kártyaleolvasón 2 és
hangjelzés kíséri a hátsó ajtó be-
csukását.

- A környezeti hatások (külsõ beren-
dezések vagy a RENAULT kártyával
azonos frekvencián mûködõ készülé-
kek) zavarhatják a RENAULT kártya
mûködését.

Ha kiszáll a gépjármûbõl,
különösen ha aRENAULT
kártya önnél van, gyõzõd-
jön meg arról, hogy a

motor le van-e állítva.

A szabad kéz üzemmód rendelle-
nessége
A visszajelzõ (3) és a kártyaleolvasó
(2) villognak.

Helyezze a RENAULT kártyát a kár-
tyaleolvasóba (2), nyomja meg a fék-
pedált vagy a tengelykapcsoló pedált,
vagy mindkettõt, majd járjon el a
“Motor indítása/leállítása távirányítós
RENAULT kártyával“ címû részben
leírtak szerint.
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2.07

A BENZINMOTOROS VÁLTOZAT KÜLÖNLEGESSÉGEI
A gépkocsi alábbi üzemeltetési
körülményei:
• a gépkocsi további használata
akkor, ha a tankolásra figyelmeztetõ
visszajelzõ lámpamár régóta világít,

• ólomtartalmú benzin használata,

• a RENAULT által nem elfogadott
kenõanyagok vagy üzemanyag-ada-
lékok használata,

Vagy a következõ mûködési rendelle-
nességek:

• hibás gyújtórendszer, üzema-
nyaghiány vagy lekötött gyertya,
ami a gyújtáskimaradásról és a
motor rángatásáról ismerhetõ fel,

• a motor teljesítményének csökke-
nése

a katalizátor túlmelegedését okozzák,
csökkentve hatékonyságát annak tön-
kremenetelét eredményezhetik, és a
jármûvön hõkárosodást okoznak.

Ha a fenti rendellenességeket tapasz-
talja, minél elõbb végeztesse el a szük-
séges javításokat a legközelebbi
RENAULT szakszervizzel!

Ezek az üzemzavarok egyébként elke-
rülhetõk, ha a “Jótállási és karbantar-
tási füzet” által javasolt idõközökben
rendszeresen átvizsgáltatja gépkocsi-
ját a legközelebbi RENAULT szerviz-
ben.

Indítási problémák
Ha a jármû indítása nehézségbe ütkö-
zik, ne próbálkozzon ismételt
indítózással, a gépkocsi betolatásával
vagy behúzatásával, amíg a hiba okát
fel nem derítette és azt el nem hárí-
totta, mert ettõl tönkremehet a kata-
lizátor.

Ha nem sikerült a hiba okát megta-
lálni, ne próbálkozzon a jármû bein-
dításával, hanem forduljon a legköze-
lebbi RENAULT szervizhez! Járó motorral soha ne álljon

meg olyan helyen, ahol a
forró kipufogórendszer
gyúlékony anyagokkal (pl.

száraz fû, levelek) kerülhet érintke-
zésbe!
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2.08

A DÍZELMOTOROS VÁLTOZATOK SAJÁTOSSÁGAI
Dízelmotor fordulatszáma
Adízel motorok olyan befecskendezõ-
rendszerrel rendelkeznek, amely egyik
sebességfokozatban sem teszi
lehetõvé a motor fordulatszámának
túlságos megnövekedését.

Elfogyott az üzemanyag
A teljesen kiürült üzemanyagtartály
feltöltése után, ha az akkumulátor jól
feltöltött állapotban van, általában
minden nehézség nélkül elindul a
motor.

Mindenesetre ha néhány másodper-
ces, ismételt kísérlet után sem indul a
motor, forduljonRENAULT szakszer-
vizhez!

Téli tudnivalók
Ha hideg idõben is problémamente-
sen szeretne autózni:
• ügyeljen arra, hogy az akkumulátor
mindig jól feltöltött állapotban
legyen,

• ne hagyja, hogy a gázolaj szintje
nagyon lecsökkenjen az üzema-
nyagtartályban, mert ekkor a tartály
alján kondenzvíz gyûlhet össze.

Járó motorral soha ne álljon
meg olyan helyen, ahol a
forró kipufogórendszer
gyúlékony anyagokkal (pl.

száraz fû, levelek) kerülhet érintkezé-
sbe!
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2.09

RÉSZECSKESZÛRÕVEL RENDELKEZÕ DÍZEL ÜZEMÛ GÉPKOCSIK SAJÁTOSSÁGAI

A visszajelzõ (1) kigyullad, hogy
jelezze a szûrõ telítõdését.

A részecskeszûrõ tisztításához, azt
ajánljuk, amennyiben a forgalmi
viszonyok és a sebességkorlátozások
lehetõvé teszik, haladjon 80 km/h
átlagsebességgel a visszajelzõlámpa
kialvásáig.

Tájékoztatásul: ebben az esetben a
tisztítás 20 percig tart.

Ha a visszajelzõlámpa

kigyullad a “környezetvédelmi
ellenõrzés” üzenettel együttesen, for-
duljon mielõbb RENAULT szakszer-
vizhez.

Dízelmotor fordulatszáma
A dízelmotorok olyan befecsken-
dezõvel rendelkeznek, amely nem
teszi lehetõvé a megengedett fordu-
latszám túllépését egyik sebességfo-
kozatban sem.

Járó motorral soha ne
álljon meg olyan helyen,
ahol a forró kipufogócsõ
gyúlékony anyagokkal, pél-

dául száraz fûvel, levelekkel érint-
kezhet.

Részecskeszûrõvel felszerelt jár-
mûvek
Menet közben az üzemanyag minõsé-
gétõl függõen, fehér füst jelenhet meg.

Ez a részecskeszûrõ automatikus tisz-
tulásának következménye, a jármû
viselkedését nem befolyásolja.

Téli tudnivalók
Ha hideg idõben is problémamente-
sen szeretne autózni:
- ügyeljen arra, hogy az akkumulátor
mindig feltöltött állapotban legyen;

- ne hagyja, hogy a gázolaj szintje
nagyon lecsökkenjen az üzemanyag-
tartályban, mert ekkor a tartály alján
kondenzvíz gyûlhet össze.



1

2

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

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T2-HUN.win 20/3/2006 13:38 - page 10

2.10

SEBESSÉGVÁLTÓ KAR SZERVOKORMÁNY

Hátramenetbe kapcsolás
Álló helyzetben kapcsoljon üresbe,
majd tegye a kart hátramenet állásba.

Kézi sebességváltó esetén kövesse a
sebességváltó gombjának rajzolatát
(1), hátramenetbe kapcsoláshoz pedig
(jármûtõl függõen) emelje meg a gyû-
rût (2) a gombig.

Bekapcsolt gyújtás esetén a tola-
tólámpa bekapcsol, ha hátramenetbe
kapcsolunk.

Parkolást segítõ rendszerrel felszerelt
változatok esetén tájékozódjon a 2.
fejezet “Parkolást segítõ rendszer”
címû részében.

A kormányt ne tartsa hosszabb ideig
ütközésig elfordított állásban, mert
tönkremehet a szervoszivattyú.

Sebességfüggõ szervokormány
A sebességfüggõ szervokormány fel
van szerelve egy elektronikus egység-
gel, ami a rásegítés mértékét a sebes-
séghez igazítja.

A rásegítés nagyobb mértékû tehát
parkolási mûvelet közben (a kényelem
növelése céljából), a sebesség növeke-
désével pedig fokozatosan csökken
(hogy biztonságosabban haladhasson
nagyobb sebességen is).

Soha ne állítsa le a motort
lejtõn és általában mozgás
közben (ha a motor áll, a
szervok nem mûködnek).
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2.11

AUTOMATA PARKOLÓFÉK

Parkolófék behúzása
Kézi üzemmód
Húzza meg és engedje vissza a kart (1).

Automata üzemmód (bizonyos
országokban)
A parkolófék automatikusan rögzíti a
jármûvet a motor indító-
leállítógombbal való leállításakor.

Más esetekben, például a motor leful-
ladása esetén a parkolófék nem
mûködik automatikusan. Ilyenkor a
parkolóféket kézzel kell behúzni.

A parkolófék behúzását a visszajelzõ 3
kigyulladása jelzi a mûszerfalon, a
kijelzõegységen pedig a visszajelzõ 4
kigyulladása. A visszajelzõk (3) és (4)
kialszanak az ajtók bezárásakor. A
“parkolófék behúzva” üzenet jelenik
meg a kijelzõegységen.

Megjegyzés:
Ha a parkolófék nincs behúzva, a
vezetõoldali ajtó kinyitásakor hang-
jelzés hallatszik, és a “parkolófék
nincs behúzva” üzenet jelenik meg a
kijelzõegységen.

Ebben az esetben kézzel kell rögzíteni
a jármûvet, a kar (1) meghúzásával és
elengedésével.

Bizonyos országokban a parkolófék
nemmûködik automatikusan. Tájéko-
zódjon a “Kézimûködtetés” címû feje-
zetben.

Mielõtt elhagyja a jár-
mûvet, ellenõrizze, hogy
az automatikus parkolófék
be van-e húzva.

A parkolófék behúzását a vissza-
jelzõ kigyulladása jelzi a mûszerfa-
lon (3) és a kijelzõegységen (4).

Parkolófék kioldása
Kézi üzemmód
A parkolófék kioldásához járó motor-
nál húzza meg a kart 1, miközben
benyomja a kioldógombot 2, majd
engedje el azt. A visszajelzõ (3) és (4)
kialszik.

Automata üzemmód
A fék automatikusan kioldódik, ha
elinduláskor megnyomja a gázpedált.

A kijelzõegységen megjelenik a
“Parkolófék kiengedve” üzenet.
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2.12

AUTOMATA PARKOLÓFÉK (folytatás)

Különleges esetek
Ha lejtõn, vagy például vontatmány-
nyal áll meg, tartsa a kart (1) behúzva
néhány másodpercig, hogy a fékhatás
a maximális legyen.

Kiengedett automata parkolófékkel
történõ parkoláshoz (pl. fagyveszély
miatt), vezetõoldali elsõ ajtó zárva a
szabad kéz funkciós kártyánál:
- állítsa le a motort az indító-/
leállítógomb megnyomásával;

- tegye sebességbe a mechanikus
sebességváltót, vagy az automata
sebességváltót P állásba;

- járó motorral húzza meg a kart (1),
miközben a kioldógombot nyomja
(2), majd engedje el;

- vegye ki a RENAULT kártyát a kár-
tyaleolvasóból.

Rövid ideig tartó mûködtetés
Ha a motor jár, a parkolófék nem
mûködik automatikusan.

A parkolófék kézi használata is lehet-
séges, például lejtõn piros lámpánál.

Ehhez húzza meg, majd engedje visz-
sza a kart (1).

A fékezés megszûnik, ha a jármûvel
való elinduláskor megnyomja a gázpe-
dált.

Ha járó motor esetén
kiszáll a jármûbõl, feltét-
lenül húzza be kézzel a
parkolóféket.

A parkolófék behúzását a vissza-
jelzõ kigyulladása jelzi a mûszerfa-
lon (3) és a kijelzõegységen (4).
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2.13

AUTOMATA PARKOLÓFÉK (folytatás)

Automata sebességváltóval rendel-
kezõ változatok
Ha a vezetõoldali ajtó nyitva van vagy
rosszul van becsukva, az automatikus
kioldás nem mûködik.

Zárja vissza jól az ajtót, majd
állítsa N vagy P állásba a rendszer
újraaktiválása érdekében.

Ne hagyja soha a
RENAULT kártyát a jár-
mûben, ha ott gyermek
(vagy állat) marad. Adott

esetben az automata parkolófék
kioldódását okozhatja, ami a
gépjármû elgurulását eredmé-
nyezheti.

Mûködési rendellenességek
- Hiba esetén “a parkolófék hibás”
figyelmeztetõ üzenet jelenik meg a
többfunkciós kijelzõn 5 és - változat-
tól függõen - a visszajelzõk 3 és 4
folyamatosan villognak.

- Az automata parkolófék mûködés-
képtelensége esetén a visszajelzõ 4
kb. 10 másodpercig villog a motor
elindításakor, majd kialszik.

A kar (1) minden használatakor és a
motor minden leállításakor a vissza-
jelzõlámpák (3) és (4) kb. 10 másod-
percig villognak.

Forduljon minél elõbb a legközelebbi
RENAULT szakszervizhez!

Biztonsági kioldás (akkumulátor
hibája vagy a rendszer mûködésképte-
lensége).
Az automata parkolófék kioldásához
húzza meg a kart 6 (távolítsa el a rako-
dórekesz kárpitját, meghúzva az A ré-
szen), amíg a kioldódás zajátmeg nem
hallja.

Ilyenmódonakézifék behúzásanem
lehetséges.

Az akkumulátor cseréje után a rend-
szer újra mûködõképes lesz a parkoló-
fék elsõ kézi kioldása után.



NU739_4_G2-FRA.qxd  2/02/06  16:43  Page 2.14

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T2-HUN.win 20/3/2006 13:38 - page 14

2.14

KÖRNYEZETVÉDELMI, ÜZEMANYAG-MEGTAKARÍTÁSI ÉS VEZETÉSI TANÁCSOK
A RENAULT mindent megtesz a kör-
nyezetszennyezõ gázkibocsátás és az
üzemanyag-fogyasztás csökkentése
érdekében.

A tervezésnek, a gyári beállításoknak
és a csekély fogyasztásnak köszön-
hetõen az Ön RENAULT-ja minden
tekintetben megfelel az érvényben
lévõ környezetvédelmi elõírásoknak.
Áma technika semképesmindenre. A
gépkocsija által kibocsátott mérgezõ
gázok és az üzemanyag-fogyasztás
mennyisége Öntõl is függ. Ügyeljen
gépkocsija karbantartására, a vezetési
stílusra és a használat helyes módjá-
nak megválasztására.

Karbantartás
Felhívjuk a figyelmét, hogy a gépkocsi
üzembentartója megbüntethetõ, ha a
gépjármûbõl kibocsátott gázok a tör-
vény által megszabott környezetszeny-
nyezési értékeket túllépik. Továbbá a
motor, az üzemanyag- és a kipufo-
górendszer elemeinek nem eredeti, a
gyártó által javasolt alkatrészekkel
való helyettesítése megváltoztathatja
gépkocsijának a környezetvédelmi sza-
bályokhoz igazított beállítási értékeit.

A “Jótállási és karbantartási füzet”-
ben elõírtak szerint rendszeresen vizs-
gáltassa át gépkocsiját, és végeztesse el
a szükséges beállításokat a legköze-
lebbi RENAULT szakszervizben!

A RENAULT szakszervizek rendel-
keznek mindazokkal a berendezések-
kel, amelyek garantálják gépkocsijá-
nak gyári értékekre történõ beállítását.

A motor beállítása
• gyújtás: semmilyen beállítást nem
igényel.

• gyertyák: az optimális fogyasztási
és teljesítményértékek eléréséhez
szigorúan be kell tartani a
RENAULT által megadott elõíráso-
kat.

Ha gyertyát cserél, amotorhoz elõírt
márkájú, méretû, hõértékû és elek-
tródatávolságú gyertyákat használ-
jon. Kérje a RENAULT szakszerviz
tanácsát!

• alapjárat: semmilyen beállítást
nem igényel.

• levegõszûrõ, gázolajszûrõ: az el-
szennyezõdött szûrõbetét csökkenti
a motor teljesítményét. Ki kell cse-
rélni.
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2.15

KÖRNYEZETVÉDELEM, ÜZEMANYAG-MEGTAKARÍTÁS ÉS VEZETÉSI TANÁCSOK (folytatás)

A kipufogógáz ellenõrzése
A kipufogógázok ellenõrzési rend-
szere lehetõvé teszi a jármû környe-
zetvédelmi berendezése hibájának fel-
fedezését.

Ezek a hibák ronthatják a károsanyag-
kibocsátást vagy mechanikai hibákat
is okozhatnak.

A mûszerfali kijelzõegységen
lévõ visszajelzõ lámpa a rend-
szer meghibásodását jelzi:

Kigyullad a gyújtás bekapcsolásakor,
majd három másodperc után elalszik.
- Ha folyamatosan ég, a lehetõ legha-
marabb keresse fel a RENAULT
szakszervizt!

- Ha villog, csökkentse a fordulatszá-
mot a villogás megszûnéséig. Minél
elõbb keresse fel a legközelebbi
RENAULT szakszervizt!

Vezetés
• Amotor álló helyzetben való beme-
legítése helyett azonnal induljon el,
de kíméletesen vezessen mindad-
dig, amíg a motor el nem érte az
üzemi hõmérsékletet.

• A sebesség sokba kerül.

• A “sportos” vezetés sokba kerül,
vezessen inkább kíméletesen.

• Fékezzenminél kevesebbet. Ha pél-
dául az akadályt vagy a kanyart ide-
jében észleli, elegendõ levenni a
lábát a gázpedálról.

• Kerülje a hirtelen gyorsításokat, a
durva gázadásokat.

• Alacsonyabb sebességfokozatokban
ne használja a motort magas fordu-
latszámon.
Más szavakkal: mindig a lehetõ leg-
magasabb sebességfokozatban
vezessen anélkül, hogy túlterhelné a
motort.
Automata sebességváltóval rendel-
kezõ változat esetén lehetõleg ma-
radjon a D állásban.

• Emelkedõn ne akarja mindenáron
megtartani sebességét. Ne adjon
több gázt, mintha sík terepen
vezetne, próbálja meg a lábát válto-
zatlan pozícióban megtartani a gáz-
pedálon.

• A modern gépkocsik esetében a
kétszeri kuplungolás vagy gázfröccs
a motor leállítása elõtt már nem
szükséges.

• Nehéz idõjárási viszonyok, vizes
utak

Ne közlekedjen a jár-
mûvel vízzel elöntött
úton, ha a víz szintje eléri
a dísztárcsa alsó szélét.
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KÖRNYEZETVÉDELEM, ÜZEMANYAG-MEGTAKARÍTÁS ÉS VEZETÉSI TANÁCSOK (folytatás)

Használati tanácsok
- Az áramfogyasztás egyúttal benzin-
fogyasztás is, kapcsoljon ki minden
olyan elektromos fogyasztót,
amelyre nincs szüksége.

De (a biztonság mindenekelõtt) a
“látni és látszani” elv alapján kapcsol-
ja mindig be a fényszórókat, ha a
látási viszonyok és szabályok azt
szükségessé teszik.

- Ne hagyja felszerelve az üres tetõcso-
magtartót.

- Használja inkább a szellõzõnyíláso-
kat. Ha nyitott ablakkal közlekedik
100 km/h sebességgel, 4%-kal nõ az
üzemanyagfogyasztás

- A légkondicionáló berendezéssel
felszerelt gépkocsik esetén. Ha a
légkondicionálás be van kapcsolva,
az üzemanyagfogyasztás emelkedése
normális jelenség (különösen város-
ban). Az automatikus üzemmóddal
nem rendelkezõ, légkondicionáló
berendezéssel felszerelt gépkocsikon
kapcsolja ki a rend-
szert, ha annak mûködése már nem
szükséges.

Néhány tanács az üzemanyagfo-
gyasztás csökkentése, és ennek
megfelelõen a károsanyag-ki-
bocsátás csökkentése érdekében:
Ajánlott nyitott szellõzõnyílásokkal
és felhúzott ablakokkal közlekedni.

Ha a gépkocsival hõségben vagy tûzõ
napon parkolt, indulás elõtt szellõz-
tessen néhány percig, a meleg levegõ
eltávolítása érdekében.

- Tankoláskor ne töltse színültig az
üzemanyagtartályt, mert kicsordul-
hat.

- Terjedelmesebb tárgyak szállítá-
sához használjon inkább utánfutót.

- Ha lakókocsit vontat, szereljen fel
hatóságilag jóváhagyott terelõle-
mezt. Ne felejtse el azt a megfelelõ
szögben beállítani.

- Ha lehet, ne használja gépkocsiját
rövid szakaszokra (rövid ideig tartó
haladás, megállás hosszabb idõre),
mert a motor így sohasem éri el az
ideális üzemi hõmérsékletet.
Próbálja meg átgondoltan szervezni
az útjait.

Gumiabroncsok
-Az elõírtnál alacsonyabb gumi-
nyomás növeli a fogyasztást.

- A nemelõírt méretû és típusú gumiab-
roncsok növelhetik a fogyasztást.



NU739_4_G2-FRA.qxd  2/02/06  16:43  Page 2.17

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T2-HUN.win 20/3/2006 13:38 - page 17

2.17

KÖRNYEZETVÉDELEM

Újra feldolgozott anyagból készült alkatrészek

Újra feldolgozható anyagból készült alkatrészek

Gépkocsija tervezésekor és gyártá-
sakor a környezetvédelmi szempon-
tokat is szem elõtt tartottuk.

- A gépkocsik többsége fel van sze-
relve környezetvédelmi rendszerrel,
amely tartalmazza a katalizátort, a
lambda szondát és az aktívszenes
szûrõt (ez utóbbi megakadályozza a
benzintartályból származó benzin-
gõzök szabad levegõre kerülését).

- a RENAULT az anyagok újrahasz-
nosításáról felhalmozott minden
tudását felhasználta annak érdeké-
ben, hogy a lehetõ legkisebbre csök-
kentse a gépkocsi élettartamának
lejártakor a környezetet érõ káros
hatásokat.

- Az Ön jármûve 90 % -ban újrahasz-
nosítható anyagokból és alkatré-
szekbõl készült, sok alkatrészbeújra-
hasznosított textilt vagy
mûanyagot építve (lásd az alábbi
rajzot). Az újrahasznosítás elõsegí-
tése érdekében minden mûanyag
meg van jelölve.

- A környezet védelme érdekében az
Ön jármûvének fényezése, fékbetét-
jei sem ólmot, sem kadmiumot nem
tartalmaznak. Az elõzõ modellekhez
képest 40 százalékkal csökkentettük
a klór felhasználását.

Védje a környezetét Ön is.
A jármû karbantartásával együttjáró
használt alkatrészeket (akkumulátor,
olajszûrõ, levegõszûrõ stb.), és az üres,
vagy fáradt olajat tartalmazómûanyag
flakonokat ne a háztartási szeméttel
együtt dobja ki.

Adja le azokat az erre szakosodott
szervezeteknél. Mindig tartsa be a
helyi elõírásokat.
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2.18

A GUMIABRONCSOK NYOMÁSELLENÕRZÕ RENDSZERE
Ez a rendszer felügyeli a gumiabron-
csok nyomását.

A gumiabroncsok nyomását hidegen
kell beállítani (tájékozódjon “A
gumiabroncsok nyomása” címû feje-
zetben az értékekrõl).

Ha az ellenõrzést nem hidegen végzi,
a megadott értéket növelje meg
0,2 - 0,3 barral (3 PSI).

Meleg abroncsból soha ne engedjen
ki levegõt!

Ez a vezetést segítõ kiegé-
szítõ funkció.

Természetesen a funkció
nem helyettesíti a vezetõt.

Semmilyen esetben sem helyet-
tesíti tehát sem a vezetõ éberségét,
sem a felelõsségét.

Havonta ellenõrizze a gumiabron-
csok nyomását, beleértve a pótkerék
nyomását is.

A berendezés mûködési elve
Minden kerék (a pótkerék kivételével)
fel van szerelve egy, a szelepbe épített
érzékelõvel, amely rendszeresen méri
a levegõ nyomását a gumiabroncsban.

A rendszer tájékoztatja a vezetõt a
gumiabroncsok megfelelõ levegõ-
nyomásáról, és figyelmezteti, ha az
nemelegendõ, illetve ha szivárgás van.

A többfunkciós kijelzõn megjelennek
a nyomásértékek a gyújtás bekapcsolá-
sakor (kb. 20 másodpercen belül),
vagy haladás közben rendellenesség
esetén.
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2.19

A GUMIABRONCSOK NYOMÁSELLENÕRZÕ RENDSZERE (folytatás)

A kerekek helyzete nem cserél-
hetõ fel

A szelepekbe beépített
egyes érzékelõk (1) az
adott kerékhez vannak
hozzárendelve, ezért a

kerekek helyének felcserélése nem
lehetséges.

A téves információk súlyos követ-
kezményekkel járhatnak.

Könnyen megtalálja az egyes kerekek
helyét, ha (esetleges tisztítás után)
megfigyeli a szelepet körülvevõ gyûrû
(2) színét:
- B: sárga gyûrû
- C: fekete gyûrû
- D: piros gyûrû
- E: zöld gyûrû

Gumiabroncsok felszerelése
(gumiabroncsok cseréje vagy téli
gumi felszerelése)
Mivel a gumiabroncsok cseréje külön-
leges elõírások megtartását kívánja
meg, azt javasoljuk, hogy forduljon
RENAULT szakszervizhez!

A gumiabroncsok nyomásának
leolvasása a mûszerfalon
A gumiabroncsok nyomásának leol-
vasása után a mûszerfali kijelzõ jelzé-
sei és/vagy a kombinált kijelzõ (A)
értékei megújulnak, amint túllépi a 25
km/óra sebességet.

A kereskedelemben kapható nyomás-
mérõk bizonyos mérési pontatlanság-
gal rendelkeznek (úgynevezett tûrés).

A kombinált kijelzõn (A) olvasható
érték különbözhet azÖn által használt
nyomásmérõn leolvasható értéktõl. A
többfunkciós kijelzõ értékét vegye
figyelembe.
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2.20

A GUMIABRONCSOK NYOMÁSELLENÕRZÕ RENDSZERE (folytatás)

Pótkerék
A pótkeréken nincs érzékelõ, tehát a
rendszer nem ismeri fel.

Ha valamelyik kerék helyett a pótke-
rék van felszerelve, a rendszer
mûködési rendellenességet jelez.

Kerék vagy keréktárcsa cseréje
Ez a rendszer speciális felszerelést igé-
nyel (kerekek, szelepek stb.).

Tájékozódjon a RENAULT márkakép-
viseletnél a rendszerhez való felszere-
lési tárgyak felõl:mindenmás felszere-
lési eszköz használata a rendszer hibás
mûködését okozhatja.

Gumijavító spray-k
A kerekekhez csak a RENAULT által
elfogadott aeroszolt használjon.

A gumiabroncs-javító aeroszolok
használati feltételeivel kapcsolatban
tájékozódjon a megfelelõ használati
útmutatóban.

Kijelzés
A többfunkciós kijelzõ (A) tájékozta-
tást ad az esetleges rendellenessé-
gekrõl (lapos kerék, defektes kerék,
nem mûködõ rendszer stb.).

A következõ oldalakon a többfunkciós
kijelzõ üzenetei találhatók.

Mûködési rendellenesség
A gumiabroncsnyomások beállításá-
nak bizonyos körülményei esetén a
mûködési rendellenesség üzenet egy
ideigmég jelen lehet a kijelzõegységen
(körülbelül 1 óra 45 perc a gépkocsi
leállítását követõen).
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2.21

A GUMIABRONCSOK NYOMÁSELLENÕRZÕ RENDSZERE (folytatás)
Példák a kombinált kijelzõ (A) üzeneteire.

Kombinált
kijelzõ (A) Az üzenetek értelmezése

"Gumiabroncsok nyomása"
A gumiabroncsok nyomása megfelelõ.

"Hiányzó kerékérzékelõ"
Ha valamelyik kerék rajza eltûnik, ez a nyomásérzékelõ hiányát vagy a hibáját jelzi (pl. ha itt pótkerék
van felszerelve).

"Állítsa be a gumiabroncsok nyomását"
Felfújt gumiabroncs, amely leeresztett állapotot mutat.

"Autópályának megfelelõ nyomásra felfújt gumiabroncs"
A gumiabroncsok nyomása nem felel meg a haladási sebességnek. Lassítson, vagy fújja fel mind a
négy gumiabroncsot az “autópályánakmegfelelõ nyomás”-ra (lásd “Agumiabroncsok nyomása” címû
részben szereplõ táblázatot).

"Defekt, cserélje ki a kereket"
Ez a példa azt mutatja, hogy a bal hátsó kerék defektes.
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2.22

DINAMIKUS MENETSTABILIZÁLÓ RENDSZER (ESP) ALULKORMÁNYZÁS-VÉDELEMMEL
A rendszer segít megõrizni az uralmat
a gépkocsi felett kritikus vezetési hely-
zetekben (valamilyen akadály kike-
rülése, tapadás megszûnése kanyar-
ban stb.).

A rendszert kiegészíti az alulkor-
mányzás ellenõrzõ rendszer.

Ez egy kiegészítõ segítség
szélsõséges vezetési körül-
mények esetére, hogy az
autó jobban alkalmazkod-

jon a vezetõ elvárásaihoz.

Természetesen a funkció nem
helyettesíti a vezetõt.Nem tolja ki
a gépkocsi lehetõségeinek korlá-
tait, és nem szabad, hogy gyor-
sabb vezetésre sarkalljon.

Semmilyen körülmények között
sem helyettesítheti sem az ébersé-
get, sem a felelõsségteljes vezetést
(a vezetõnekmindig fel kell készül-
nie a váratlan eseményekre, amik
bármikor adódhatnak).

A berendezés mûködési elve
A kormánykeréken elhelyezett érzé-
kelõ lehetõvé teszi a kívánt kanyaro-
dási ív kiszámítását.

A gépkocsin elhelyezett további érzé-
kelõk érzékelik a valódi ívet.

A rendszer összehasonlítja a vezetõ
elvárását a valós ívvel, és korrigál, ha
szükséges, azáltal, hogy mûködtet
bizonyos fékeket és/vagy változtat a
motor teljesítményén.

Ha a funkció mûködik, figyelmezteté-
sül az üzenet (A) látható.

Alulkormányzás-védelem
Ez a rendszer optimalizálja az ESP
mûködését alulkormányozottság ese-
tén (az elsõ futómû megcsúszása).
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2.23

DINAMIKUS MENETSTABILIZÁLÓ RENDSZER (ESP) ALULKORMÁNYZÁS-VÉDELEMMEL (folytatás)

A funkció kikapcsolása
A funkciót a kapcsoló (1)
megnyomásával helyezheti üzemen
kívül. Ekkor kigyullad az üzenet (B)
figyelmeztetésképpen.

Ennek a funkciónak a kikapcsolása a
kipörgésgátló rendszer kikapcsolását
is eredményezi: térjen vissza a 2. feje-
zet “Kipörgésgátló rendszer” címû
részéhez.

AzESPegy kiegészítõ biztonsági funk-
ció, nem ajánlott annak letiltott álla-
potában vezetni. Amint lehet, a kap-
csoló (1) ismételt megnyomásával
kapcsolja vissza a funkciót.

Megjegyzés: az ESP automatikusan
mûködésbe lép a gépkocsi gyújtásának
ismételt bekapcsolásakor.

Mûködési rendellenesség
Ha a rendszer mûködési rendellenes-
séget érzékel, a kombinált kijelzõn (C)
hibaüzenet jelenik meg, és a vissza-
jelzõ kigyullad.

ForduljonRENAULT szakszervizhez!
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2.24

KIPÖRGÉSGÁTLÓ RENDSZER
A rendszer csökkenti a meghajtott
kerekek kipörgését, és így segít a
gépkocsi irányításában indítási, illetve
gyorsulási szituációkban.

Ez egy kiegészítõ segítség
szélsõséges vezetési körül-
mények esetére, hogy az
autó jobban alkalmazkod-

jon a vezetõ elvárásaihoz.

Természetesen a funkció nem
helyettesíti a vezetõt.Nem tolja ki
a gépkocsi lehetõségeinek korlá-
tait, és nem szabad, hogy gyor-
sabb vezetésre sarkalljon.

Semmilyen körülmények között
sem helyettesítheti sem az ébersé-
get, sem a felelõsségteljes vezetést
(a vezetõnekmindig fel kell készül-
nie a váratlan eseményekre, amik
bármikor adódhatnak).

A berendezés mûködési elve
A kerekeken elhelyezett érzékelõk
segítségével a rendszer méri és össze-
hasonlítja a meghajtott kerekek sebes-
ségét minden pillanatban, és így érzé-
keli a kipörgést.

Ha valamelyik kerék kipörög, a rend-
szer bekapcsolja a féket a keréken egé-
szen addig, amíg a kerékre jutó
nyomaték megfelel a kerék alatti
tapadásnak.

A rendszer hat a motor fordu-
latszámára is, hozzáigazítva azt a kere-
kek tapadásához, függetlenül a gázpe-
dál mûködtetésétõl.

Ha a funkció mûködik, figyelmezteté-
sül az üzenet (A) látható.
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2.25

KIPÖRGÉSGÁTLÓ RENDSZER (folytatás)

A funkció kikapcsolása
Bizonyos helyzetekben (nagyon puha
talajon való közlekedéskor, hóban,
sárban vagy hólánc használatakor) a
rendszer csökkentheti a motor teljesít-
ményét a kipörgés megakadályo-
zására. Ha ezt nem akarja, a kapcsoló
(1) megnyomásával kikapcsolhatja a
funkciót.

Az üzenet (B) kigyullad figyelmezteté-
sül.

A funkció kikapcsolása az ESP rends-
zert is üzemen kívül helyezi: olvassa el
a 2. fejezet “Dinamikus menetstabili-
záló rendszer: ESP” címû részét.

Amint lehet, a kapcsoló (1) ismételt
megnyomásával kapcsolja vissza a
funkciót.

Megjegyzés: a funkció automatikusan
mûködésbe lép a gépkocsi gyújtásának
ismételt bekapcsolásakor.

Mûködési rendellenesség
Ha a rendszer mûködési rendellenes-
séget érzékel, a kombinált kijelzõn (C)
hibaüzenet jelenik meg, és a vissza-
jelzõ kigyullad.

ForduljonRENAULT szakszervizhez!
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2.26

BLOKKOLÁSGÁTLÓ BERENDEZÉS: ABS
Hirtelen erõs fékezéskor fontos, hogy
minél rövidebb távolságon belül álljon
meg, és hogy megõrizze a jármû kor-
mányozhatóságát. Azt is tudjuk, hogy
a különbözõ útfelületektõl, idõjárási
viszonyoktól és saját reakcióinktól füg-
gõen fékezéskor mindig fennáll annak
veszélye, hogy a kerekek blokkolnak,
megcsúsznak és a kormányzás lehetet-
lenné válik. A blokkolásgátló beren-
dezés (ABS) arra szolgál, hogy ezt a
veszélyt elhárítsa.

A biztonságosabb közlekedés érdeké-
ben a fékerõt szabályozó rendszer
megakadályozza a kerekek blokko-
lódását hirtelen fékezés esetén is. A
rendszer segítségével a vezetõmegõrzi
uralmát gépkocsi felett, a gépkocsi
mozgása irányítható marad. Ilyen
körülmények között egy váratlan aka-
dály kikerülése még fékezés közben is
lehetséges marad.

Az ABS rendszer optimalizálja a
jármû fékútját, különösen, ha a tapa-
dási viszonyok lecsökkennek (nedves
vagy csúszós, illetve rossz minõségû
út).

Az ABS optimalizálja a fékutat, de
nem növeli meg a gumiabroncs és a
talaj közötti tapadás által meghatáro-
zott fizikai lehetõségeket. Minden
esetben feltétlenül tartsa be a szokásos
óvatossági szabályokat (megfelelõ
követési távolság stb.)! A fokozottabb
biztonság érzete ne késztesse Önt
arra, hogy nagyobb kockázatokat
vállaljon.

A rendszer minden egyes mûködésbe
lépésekor rezgések érezhetõk a fékpe-
dálon. Ezek az érezhetõ jelenségek
arra figyelmeztetnek, hogy elérte a
gumiabroncsok és a talaj közötti súr-
lódás határát, valamint arra, hogy a
sebességét igazítsa az útviszonyokhoz.
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2.27

BLOKKOLÁSGÁTLÓ BERENDEZÉS: ABS (folytatás)

Az ABS berendezés hibája esetén két-
féle helyzet állhat elõ:

1 - A narancssárga jelzõ

világít a kijelzõegységen.
A fékrendszer mûködik, de a blok-
kolásgátló nem. Forduljon
mielõbb RENAULT szakszerviz-
hez!

2 - A narancssárga vissza-

jelzõ ( ) és a fékhi-

bát jelzõ piros lámpa ( )

világítanak a mûszerfalon.

Ez a fékrendszer és az ABS együt-
tes meghibásodását jelzi. A
fékrendszer részlegesen mûködik.
Mindenesetre veszélyes hirtelen
fékezni és a forgalmi viszonyoknak
megfelelõen azonnal meg kell
állnia. Forduljon RENAULT
szakszervizhez!

Az ABS által biztosított szabályozott
fékezés független a fékpedálra gyako-
rolt nyomás erejétõl. Ha a helyzet
megkívánja, veszélyhelyzetben teljes
erõvel folyamatosan fékezzen. Szük-
ségtelen a fékpedál pumpálása.
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VÉSZFÉKRÁSEGÍTÕ
Ez az ABS kiegészítõ rendszere, mely
a gépkocsi féktávolságának csökkenté-
sét segíti elõ.

A berendezés mûködési elve
A rendszer lehetõvé teszi a vészfé-
kezés érzékelését. Ebben az esetben a
fékszervo maximális teljesítménnyel
mûködik.

Az ABS fékezés mindaddig fennma-
rad, amíg a pedált nem engedi fel.

A vészvillogó bekapcsolása
Hirtelen lassításkor automatikusan
bekapcsolódhatnak.

Ez egy kiegészítõ segítség
szélsõséges vezetési körül-
mények esetére, hogy az autó
jobban alkalmazkodjon a

vezetõ elvárásaihoz.

Természetesen a funkció nem helyet-
tesíti a vezetõt. Nem tolja ki a
gépkocsi lehetõségeinek korlátait,
és nem szabad, hogy gyorsabb veze-
tésre sarkalljon.

Semmilyen körülmények között sem
helyettesítheti sem az éberséget, sem
a felelõsségteljes vezetést (a
vezetõnek mindig fel kell készülnie a
váratlan eseményekre, amik bármikor
adódhatnak).



1
2

5

3

4

6

NU739_4_G2-FRA.qxd  2/02/06  16:44  Page 2.29

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T2-HUN.win 20/3/2006 13:38 - page 29

2.29

SEBESSÉGTARTÓ ÉS -HATÁROLÓ: a sebességhatároló funkció

A sebességhatároló berendezés biz-
tosítja, hogy a kiválasztott sebességér-
téket menet közben ne tudja túllépni.

Ez hasznos lehet például városi forga-
lomban vagy olyan helyeken, ahol a
maximális sebesség korlátozva van
(munkavégzés az úton) stb.

A rendszer körülbelül 30 km/h sebes-
ség felett mûködõképes.

Kapcsolók
(1) Központi be- és kikapcsoló
(2) A beállított maximális sebesség

elmentése és csökkentése
(3) Az elmentett sebességérték

elõhívása
(4) A funkció kikapcsolása (a kiválasz-

tott sebességhatár eltárolásával)
(5) A beállított maximális sebesség

elmentése és csökkentése

Visszajelzõ lámpa
Ez a narancssárga visszajelzõ
amûszerfalon azt jelzi, hogy a sebesség-
határoló funkció mûködik.

A memorizált sebesség a kombinált
kijelzõn (6) látható.
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2.30

SEBESSÉGTARTÓ ÉS -HATÁROLÓ: a sebességhatároló funkció (folytatás)

Üzembe helyezés
Nyomja meg az oldalsó kapcsolót

(1).

A mûszerfali kijelzõn a visszajelzõ
kigyullad, és a többfunkciós kijelzõ
“sebességhatároló” funkcióba kap-
csol.

A sebességhatároló funkció
bekapcsolása
Állandó sebességgel haladva (30 km/h
felett) amegfelelõ sebességfokozatban
(mechanikus sebességváltós gépko-
csiknál) nyomjameg a kapcsolót (2): a
sebességérték elmentõdik.

Vezetés
Ha a határ sebességérték memori-
zálódott, amíg ezt a sebességértéket el
neméri a vezetés azonos a sebességha-
tárolóval nem felszerelt gépkocsiéval.

Ettõl kezdve a gázpedál mûködtetésé-
vel a beállított maximális sebesség
átlépése nem lehetséges a veszélyhely-
zetet kivéve (lásd “A beállított
sebességhatár átlépése” címû
szakaszt).

A rendszer mûködésébõl követ-
kezõen elõfordulhat, hogy amemo-
rizált sebesség és a kijelzõegységen
leolvasható sebesség nem azonos.

A sebesség változtatása
A sebességhatár változtatása a követ-
kezõ gombok egymást követõ vagy
folyamatos megnyomásával történhet:
- gomb (2) a sebességhatár növelése
érdekében,

- gomb (5) a sebesség csökkentése
érdekében.
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SEBESSÉGTARTÓ ÉS -HATÁROLÓ: a sebességhatároló funkció (folytatás)
A sebesség átlépése
Veszélyhelyzet
Minden pillanatban lehetõség van a
sebességhatár átlépésére: nyomja be
határozottan és teljesen a gázpedált
(a pedállal az “ellenállási ponton” túl-
haladva).

Amíg a sebesség meghaladja a sebes-
séghatárt, a sebesség figyelmeztetésül
villog a mûszerfali kijelzõn (többfunk-
ciós kijelzõn).

A veszélyhelyzet elmúltával engedje
vissza a gázpedált, és a sebességha-
tároló funkció újra mûködésbe lép,
amint a jármû sebessége a veszélyhely-
zet elõtt beállított sebesség alá csök-
ken.

Ha a sebesség betartása nem lehet-
séges
Bizonyos körülmények között (pél-
dául meredek lejtõn) a rendszer nem
tudja a beállított sebességértéket tar-
tani: a beállított sebesség villog a
kijelzõegységen.

A funkció kikapcsolása
A sebességhatároló funkció kikapcso-
lódik, ha megnyomja a következõ
gombok valamelyikét:
- gomb (4), ebben az esetben a sebes-
ség értéke elmentõdik,

- gomb (1), ebben az esetben nem
marad elmentett sebességérték.

A kijelzõegységen a visszajelzõ kial-
vása a funkció kikapcsolódását jelzi.

Az elmentett sebességérték
lehívása
Ha van elmentett sebességérték, a
gomb (3) segítségével elõhívható.
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2.32

SEBESSÉGTARTÓ ÉS -HATÁROLÓ: a sebességtartó funkció

A sebességtartó lehetõvé teszi, hogy
folyamatosan egy elõre kiválasztott
sebességgel haladjon, ennek a sebesség-
nek a neve szabályozott sebesség.

Ez a szabályozott sebesség folyamato-
san állítható 30 km/h értéktõl
kezdõdõen.

A sebességtartó automa-
tika nem befolyásolja a
fékrendszer mûködését.

Kapcsolók
(1) Központi be- és kikapcsoló
(2) A szabályozott sebesség memori-

zálása és aktiválása. A szabályo-
zott sebességérték növelése.

(3) Az elmentett szabályozott sebessé-
gérték elõhívása

(4) A funkció leállítása (a szabályo-
zott sebesség elmentésével)

(5) A szabályozott sebesség memori-
zálása és aktiválása. A szabályo-
zott sebességérték csökkentése

Visszajelzõ lámpa

A zöld visszajelzõ lámpa a kijelzõegy-
ségen azt jelzi, hogy a sebességtartó be
van kapcsolva.

A memorizált sebességérték megjele-
nik a “sebességtartó” kombinált
kijelzõjén (6).

Ez a vezetést segítõ kiegé-
szítõ funkció.

Természetesen a funkció
nem helyettesíti a vezetõt.

Soha nem teszi szükségtelenné a
sebességkorlátozások betartását,
nem teszi feleslegessé az éberséget
(minden pillanatban legyen
fékezésre kész) és a vezetõ felelõs-
ségét.

A sebességtartó automatika nem
használható sûrû forgalomban,
kanyargós vagy csúszós úton
(jegesedés, vízhártya, kavics) és
kedvezõtlen idõjárási körülmények
között (köd, esõ, oldalszél stb.).
Balesetveszély.
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2.33

SEBESSÉGTARTÓ ÉS -HATÁROLÓ: a sebességtartó funkció (folytatás)

Üzembe helyezés
Nyomja meg az oldalsó gom-
bot (1).

A mûszerfali kijelzõn a visszajelzõ
kigyullad és a többfunkciós kijelzõ
“sebességtartó” funkcióba lép.

A sebességszabályozás indítása
Állandó sebesség mellett (30 km/h
feletti) és amegfelelõ sebességfokozat-
ban (mechanikus sebességváltóval fel-
szerelt gépkocsik esetén), nyomja meg
a gombot (2) vagy (5): a funkció
bekapcsol és a sebességérték memori-
zálódik.

Vezetés
Ha van elmentett sebességérték és a
szabályozás be van kapcsolva, leveheti
a lábát a gázpedálról.

Figyelem, minden esetben
tartsa a lábait a pedálok
közelében, hogy vészhely-
zet esetén be tudjon avat-
kozni.

A rendszer mûködésébõl követ-
kezõen elõfordulhat, hogy amemo-
rizált sebesség és a kijelzõegységen
leolvasható sebesség nem azonos.
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2.34

SEBESSÉGTARTÓ ÉS -HATÁROLÓ: a sebességtartó funkció (folytatás)

A szabályozott sebesség megvál-
toztatása
A szabályozott sebesség változtatása a
következõ gombok egymást követõ
vagy folyamatos megnyomásával tör-
ténhet:
- gomb (2) a sebesség növelése érdeké-
ben,

- gomb (5) a sebesség csökkentése
érdekében.

A sebességtartó automa-
tika nem befolyásolja a
fékrendszer mûködését.

A szabályozott sebesség túllé-
pése
Veszélyhelyzet
Minden pillanatban lehetõség van a
szabályozott sebesség átlépésére a gáz-
pedál megnyomásával. Amíg a sebes-
ség meghaladja a beállított értéket, a
sebességérték figyelmeztetésül villog a
kijelzõegységen.

Ha a sebesség tartása nem lehetsé-
ges
Bizonyos körülmények között (pél-
dául meredek lejtõn) a rendszer nem
tudja a beállított sebességértéket tar-
tani: a beállított sebesség villog a
kijelzõegységen.
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2.35

SEBESSÉGTARTÓ ÉS -HATÁROLÓ: a sebességtartó funkció (folytatás)

A funkció készenléti állapota
A sebességtartó funkció kikapcso-
lódik, ha megnyomja:
- a fékpedált,
- megnyomja a tengelykapcsoló pedált,
vagy automata sebességváltó esetén
üres állásba kapcsol,

- a gombot (4).

A szabályozott sebességérték mind-
három esetben memorizált marad.

Az elmentett szabályozott sebes-
ség elõhívása
A memorizált sebességérték a gomb
(3) megnyomásával elõhívható, ha
30 km/h sebességnél gyorsabban
halad, és meggyõzõdött arról, hogy a
forgalmi viszonyok megfelelõek (for-
galom sûrûsége, úttest állapota,
idõjárási viszonyok stb.).

A gombok (2) vagy (5)
megnyomása aktiválja a sebesség-
tartó funkciót a memorizált sebes-
ségérték figyelembevétele nélkül: a
gépkocsi aktuális sebessége lesz
figyelembe véve.

A funkció kikapcsolása
Nyomja meg a gombot (1). Ebben az
esetben a sebességérték nem memori-
zálódik.

A kijelzõegységen a visszajelzõ kial-
vása a funkció kikapcsolódását jelzi.

A sebességtartó funkció
készenléti állapotba kap-
csolása vagy kikapcsolása
nem eredményezi a sebes-

ség gyors csökkenését: ehhez fékez-
nie kell, a fékpedál megnyomá-
sával.
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2.36

PARKOLÁST SEGÍTÕ RENDSZER
A berendezés mûködési elve
Az ultrahang-érzékelõk, amelyek vál-
tozattól függõen a gépkocsi elsõ és/
vagy hátsó lökhárítójában helyezked-
nek el, a közlekedési manõver során
“mérik” a gépkocsi és az akadály
közötti távolságot.

A hátramenet bekapcsolásakor “bip”
hangjelzés hallható.

Ez olyan ismétlõdõ hangjelzést ad,
amelynek a gyakorisága a jármû
mögötti tárgy közelségével arányosan
nõ, és ha ez a távolság eléri a 25 centi-
métert, a hang folyamatossá válik.

Ahátsó rendszer hangjelzése különbö-
zik az elsõ rendszer hangjelzésétõl.

Megjegyzés: Gyõzõdjön meg arról,
hogy az ultrahang-érzékelõket semmi
nem takarja (piszok, sár, hó stb.).

Mûködési rendellenesség
Ha a rendszer valamilyen mûködési
rendellenességet észlel, a hátramenet
bekapcsolásakor 5 másodperces hang-
jelzés szólal meg. Figyelmeztetésül
megjelenik az “ellenõrizni kell a
parkolást segítõ rendszert” üzenet.
ForduljonRENAULT szakszervizhez!

Ez egy kisegítõ funkció,
amely hangjelzés segítségé-
vel jelzi a jármûés az akadály
távolságát.

Semmilyen esetben sem helyettesíti
tehát sem a vezetõ éberségét, sem a
felelõsségét.

A vezetõnek mindig figyelnie kell
azokra a hirtelen eseményekre,
amelyek bekövetkezhetnek vezetés
közben: a mûvelet során ügyeljen
arra, nincsenek-e mozgó akadályok
(babakocsi, gyermek, állat,
kerékpáros stb.) vagy túl kicsi, túl
vékony tárgyak (közepes méretû kõ,
vékony oszlop, pózna stb.) a gépkocsi
útjában.
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2.37

PARKOLÁST SEGÍTÕ RENDSZER (folytatás)

Hátsó parkolás segítõ rendszer-
rel felszerelt jármû
Mûködés
A hátsó parkolást segítõ rendszer
kizárólag a hátramenet bekapcsolása
esetén lép mûködésbe.

A rendszer kikapcsolása
Nyomja meg a kapcsolót (1), ezzel
kikapcsolja a rendszert.

A kapcsolóba beépített vissza-
jelzõlámpa kigyullad, jelezve a rend-
szer kikapcsolását, a kijelzõegységen
10 másodpercre megjelenik a “parkolást
segítõ rendszer kikapcsolva” üzenet.

A kapcsoló ismételt megnyomása
bekapcsolja a rendszert, a vissza-
jelzõlámpa kialszik és a kijelzõegysé-
gen 10 másodpercre megjelenik a
“parkolást segítõ rendszer bekap-
csolva” üzenet.

A rendszer automatikusan bekapcso-
lódik a gyújtás kikapcsolása és amotor
újraindítása során.

A rendszert tartósan kikapcsolhatja a
kapcsoló három másodpercnél tovább
tartó megnyomásával.

A kapcsolóba beépített vissza-
jelzõlámpa folyamatosan világít és a
kijelzõegységen 10 másodpercre
megjelenik a “parkolást segítõ rend-
szer kikapcsolva” üzenet.

Az így kikapcsolt rendszer visszakap-
csolható a kapcsoló hárommásodperc-
nél tovább tartó megnyomásával. A
kapcsoló visszajelzõlámpája kialszik
és a kijelzõegységen 10 másodpercre
megjelenik a “parkolást segítõ rend-
szer bekapcsolva” üzenet.
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2.38

PARKOLÁST SEGÍTÕ RENDSZER (folytatás)

Elsõ és hátsó parkolás segítõ
rendszerrel felszerelt jármû
Mûködés
Ha a gépkocsi 12 km/h-nál kisebb
sebességgel halad, a parkolást segítõ
rendszer aktív marad.

A rendszer hangjelzéssel jelez minden
akadályt, ami a gépkocsi elsõ
lökhárítójától 60 centiméternél kisebb
távolságra van.

A hátramenet bekapcsolásakor a
rendszer automatikusan parkolási
manõver üzemmódba lép.

A rendszer a gépkocsi elsõ részétõl 1
méternél kisebb távolságra és/vagy a
gépkocsi hátsó részétõl 1,50 méternél
kisebb távolságra lévõ tárgyakat érzé-
keli és hangjelzéssel jelez.

Abban az esetben, ha a gépkocsi elsõ
és hátsó részének közelében is talál-
ható akadály, a rendszer csak a köze-
lebb lévõt veszi figyelembe és ennek
megfelelõ hangjelzéssel jelez.

Ha a rendszer a gépkocsi elsõ és hátsó
részének közelében 30 cm-nél kisebb
távolságban akadályokat érzékel, az
elsõ és a hátsó hangjelzés egyidejûleg
szólal meg.

Az elsõ és a hátsó parkolás segítõ
rendszer kézi bekapcsolása/ki-
kapcsolása
Nyomja meg röviden a kapcsolót (1) a
rendszer kikapcsolásához.

A kapcsolóba beépített vissza-
jelzõlámpa kigyullad, jelezve a rend-
szer kikapcsolását, a kijelzõegységen
10 másodpercre megjelenik a “parkolást
segítõ rendszer kikapcsolva” üzenet.

A kapcsoló ismételt megnyomása
bekapcsolja a rendszert, a vissza-
jelzõlámpa kialszik és a kijelzõegysé-
gen 10 másodpercre megjelenik a
“parkolást segítõ rendszer bekap-
csolva” üzenet.

A rendszer automatikusan bekapcso-
lódik a motor leállítását követõen.

Ha a gépkocsi 12 km/h-nál kisebb
sebességgel halad, bizonyos zajfor-
rások (motor, tehergépkocsi, légka-
lapács stb.) elõidézhetik a rendszer
téves hangjelzését.
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2.39

PARKOLÁST SEGÍTÕ RENDSZER (folytatás)

Az elsõ és a hátsó parkolás segítõ
rendszer kézi bekapcsolása/ki-
kapcsolása
A rendszert tartósan kikapcsolhatja a
kapcsoló (1) három másodpercnél
tovább tartó megnyomásával.

A kapcsolóba beépített vissza-
jelzõlámpa folyamatosan világít és a
kijelzõegységen 10 másodpercre
megjelenik a “parkolást segítõ rend-
szer kikapcsolva” üzenet.

Ebben az esetben a bekapcsoláshoz
nyomja meg három másodpercnél
hosszabb ideig a kapcsolót (1), a kap-
csoló visszajelzõlámpája kialszik és
körülbelül 10másodpercremegjelenik
a “parkolást segítõ rendszer bekap-
csolva” üzenet.

Ha a gépkocsi 12 km/h-nál kisebb
sebességgel halad, bizonyos zajfor-
rások (motor, tehergépkocsi, légka-
lapács stb.) elõidézhetik a rendszer
téves hangjelzését.

A rendszer automatikus bekap-
csolása/kikapcsolása
Ha a gépkocsi 12 km/h-nál kisebb
sebességgel halad, a rendszer bekap-
csol.

A rendszer kikapcsol:
- a parkolófék behúzásakor;
- ha a gépkocsi sebessége nagyobb
12 km/h-nál;

- ha a gépkocsi öt másodpercnél hosz-
szabb ideig áll (például közlekedési
dugóban, piros lámpánál stb.);

- ha a sebességváltó üres állásban vagy
automata sebességváltó esetén N és
P helyzetben van;

- vonóhorog esetén, ha az rendelkezik
a lakókocsit vagy az utánfutót érzé-
kelõ rendszerrel.
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2.40

AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ

Választókar (1)
A többfunkciós kijelzõ (A) tájékozta-
tást nyújt a választókar (1)helyzetérõl.

Biztonsági okból, ha a vezetõoldali
ajtó nyitva van vagy rosszul van be-
csukva, az automata parkolófék
automatikus kioldása nem mûködik.
Csukja be rendesen az ajtót és a
választókart tegye N vagy P állásba,
hogy a rendszer visszakapcsolódjon.

P: parkoló állás
R: hátramenet
N: üres állás
D: automata üzemmód
M: kézi üzemmód

: a fékpedál megnyomásának
jelzõje a karnak aP állásból való
kivételéhez

: a kar P vagy N állásba való
helyezésére figyelmeztetõ
jelzés.

Elindulás
A választókar P vagy N állásában
kapcsolja be a gyújtást.

A fékpedált benyomva (a visszajelzõ
kialszik) vegye ki a választókart a P
állásból.

A választókar D vagy R állásba
kapcsolása csak álló helyzetben
végezhetõ. Láb a fékpedálon, gázpe-
dál felengedve.

Biztonsági okokból a (P) állásból
való kivétel elõtt be kell nyomnia a
fékpedált a nyitógomb (2)
használata elõtt.

Vezetés automata üzemmódban
Tegye a kartD állásba. A legtöbb köz-
lekedési helyzetben nem kell a sebes-
ségváltóhoz nyúlni, a sebességváltás
automatikusan történik, a fordu-
latszám szempontjából legalkalma-
sabb pillanatban, mert az automatika
figyelembe veszi a jármû terhelését, az
út jellegét és a vezetési stílust is.
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2.41

AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ (folytatás)

Gyorsítás és elõzés
Nyomja meg határozottan a gázpedált
(a pedál ellenállási pontjának legyõzé-
sével).

Ez lehetõvé teszi, hogy a motor
lehetõségeit figyelembe véve az
automatika visszakapcsoljon a meg-
felelõ fokozatba.

Vezetés kézi üzemmódban
A választókar (1) (D) helyzetében
húzza a kart balra: a visszajelzõ (M) és
a kiválasztott fokozat jelzése kigyullad
a mûszerfalon.

A kar (1) egymást követõ megnyomá-
sai teszik lehetõvé a fokozatok váltását
kézileg.
- A sebességfokozat csökkentése
érdekében ezeket a megnyomásokat
hátrafelé végezze.

- A sebességfokozat növelése érdeké-
ben elõre nyomja a választókart.

A beállított sebességfokozat (B) a több-
funkciós kijelzõn megjelenik (A).

Különleges esetek
Bizonyos vezetési helyzetekben (pl. a
motor védelme érdekében, a dina-
mikus menetstabilizátor (ESP)
bekapcsolódásakor, követési távolság
szabályozásakor stb.) az automatika
határozzameg amegfelelõ sebességfo-
kozatot.

A hibás mûveletek elkerülése céljából
lehetséges az is, hogy az automatika
nem hajtja végre a kézi sebességvál-
tást: ebben az esetben figyelmezteté-
sül a sebességfokozat kijelzése villog
néhány másodpercig.
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2.42

AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ (folytatás)

Gazdaságos vezetés
Menet közben hagyja mindig a sebes-
ségváltó karját D állásban, ilyenkor a
gázpedált kicsit felengedve alacso-
nyabb fokozat kapcsolódik be.

Különleges helyzetek
- Ha az út felszíne és minõségemiatt
nem lehetséges, hogy automata
üzemmódban maradjon (pl. a
hegyekben), ajánlatos átváltani
manuális üzemmódba.

Ez azért szükséges, hogy elkerülje az
“automatika” által kezdeményezett
állandó sebességváltásokat, vagy
hogy hosszú lejtõknél legyen motor-
fék.

- Hideg idõben a motor lefulladását
elkerülendõ, a P vagy N helyzetbõl
való kivétel elõtt várjon néhány pilla-
natot, mielõtt a választókart D vagy
R állásba kapcsolja.

Várakozás a jármûvel
Amikor megállt, tartsa a lábát a féken,
és tegye a kart P állásba: a sebesség-
váltó üres állásban, a meghajtott
kerekek mechanikusan rögzítve van-
nak.

Ellenõrizze, hogy az automata
parkolófék be van-e húzva.

Mûködési rendellenesség
- Hibajelenségre utal az, ha menet
közben az “ellenõriztesse a sebesség-
váltót” üzenet jelenik meg. For-
duljon minél elõbb a RENAULT
szakszervizhez!

- Menet közben, ha a “sebességváltó
túlmelegedése” üzenet megjelenik, a
sebességváltó kart megálláskor ne
hagyja D (vagy R) állásban, mindig
tegye N állásba a megállás idejére.
Forduljon minél elõbb a RENAULT
szervizhez!

- Az automata sebességváltós jármû
mentése, lásd az 5. fejezet “Vonta-
tás” címû részében.

- Abban az esetben, ha a választókar a
P állásból lenyomott fékpedál elle-
nére sem jön ki, akkor megvan arra
lehetõség, hogy kézzel szabadítsuk
ki. Ehhez dugjon egy fémrudat a
nyílásba (3), és nyomja meg a kiol-
dógombot (2), hogy a választókart a
P állásból kivehesse.
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3. fejezet: Kényelmi berendezések

Szellõzõnyílások .................................................................................................................................... 3.02 - 3.03

Automata légkondicionáló berendezés ................................................................................................ 3.04 ➟ 3.13

Ablakemelõ ........................................................................................................................................... 3.14 - 3.15

Szélvédõ ......................................................................................................................................................... 3.16

Napellenzõ ...................................................................................................................................................... 3.17

Nyitható tetõ ......................................................................................................................................... 3.18 - 3.19

Belsõ világítás ....................................................................................................................................... 3.20 - 3.21

Rakodóhelyek / az utastér felszerelései ............................................................................................... 3.22 ➟ 3.27

Hamutartók - szivargyújtó ............................................................................................................................... 3.28

Hátsó ülés ....................................................................................................................................................... 3.29

Csomagtartó .................................................................................................................................................... 3.30

Hátsó kalaptartó ............................................................................................................................................. 3.31

Rakodóhelyek / a csomagtartó felszerelései .................................................................................................... 3.32

Csomagok szállítása a csomagtartóban ............................................................................................................ 3.33

Tetõrúd ........................................................................................................................................................... 3.34

Multimédiás eszközök ........................................................................................................................... 3.35 - 3.36

Telefon-kihangosító beépített kapcsolója ......................................................................................................... 3.37
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3.02

SZELLÕZÕNYÍLÁSOK

1 - bal oldali szellõzõnyílás

2 - bal oldalsó üveg páramentesítõ nyílás

3 - szélvédõ páramentesítõ nyílás

4 - középsõ szellõzõnyílások

5 - kapcsolótábla

6 - jobb oldali üveg páramentesítõ nyílás

7 - jobb oldali szellõzõrostély

8 - az elsõ utasok lábfûtésének kimenete
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3.03

SZELLÕZÕNYÍLÁSOK (folytatás)

Mennyiség
Használja a szabályozókereket (1)
vagy (4) (az ellenállási ponton túlha-
ladva).

felül: teljesen nyitott.

alul: teljesen zárt.

Irány
Jobb/bal: mozgassa a mutatókat (2)
vagy (3).

Fel/le: állítsa lejjebb vagy feljebb a
mutatókat (2) vagy (3).

Irány
Jobb/bal: használja a karokat (5).

Fel/le:húzza fel vagynyomja leakart (5).
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3.04

AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS

Kapcsolók
1 - az automata üzemmód kapcso-

lója

2 - a bal oldali levegõ hõmérsékleté-
nek szabályozógombja

3 - kijelzõ

4 - a jobb oldali levegõ hõmérsékleté-
nek szabályozógombja

5 - a belsõ levegõkeringtetés és az
automata belsõ levegõkeringtetés
kapcsolója

6 - a rendszer leállítógombja

7 - a levegõelosztás szabályozókap-
csolója

8 - a ventilátor fordulatszámának
szabályozógombja

9 - “jó kilátás” gomb, az ablakok jég-
telenítésének és páramentesíté-
sének kapcsológombja

10 - a hátsó szélvédõ jégtelenítésének
kapcsológombja

11 - a légkondicionálás kapcsoló-
gombja

Információk és használati tanácsok:
lásd a “fûtés/légkondicionálás” rész
végén.

Az (1), (5), (6), (9), (10) és (11)
kapcsolók beépített mûködés-visz-
szajelzõ lámpákkal rendelkeznek:
- ha a visszajelzõ világít, a funkció
mûködik,

- ha a visszajelzõ nem világít, a
funkció nem mûködik.
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3.05

AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS (folytatás)

A környezet kényelme: automata
üzemmód
A légkondicionáló berendezés biz-
tosítja (a szélsõséges eseteket kivéve)
az utastér kényelmét és a megfelelõ
kilátást, optimális fogyasztás mellett.

Ez az ajánlott használati mód.

Az automata üzemmód bekapcso-
lása
Nyomja meg a gombot (1), a mûködés
visszajelzõje kigyullad.

A légkondicionáló berendezés
egymástól függetlenül végzi a légkon-
dicionálást a bal (szabályozógomb (2))
és a jobb (szabályozógomb (4)) olda-
lon.

- A hõmérséklet emeléséhez fordítsa a
gombokat (2) vagy (4) jobbra;

- a hõmérséklet csökkentéséhez for-
dítsa a gombokat (2) vagy (4) balra.

A hõmérséklet 16 és 26°C között
állítható be.

Az Auto gomb (1) megnyomása
bekapcsolja az automata levegõkerin-
getés üzemmódot (a visszajelzõ (5b)
kigyullad).

Különlegesség
Egyes változatoknál a RENAULT kár-
tya megjegyzi a használó által
kiválasztott beállításokat, így a kom-
fortfokozat beállításait is. Tanácsos
tehát a személyes beállítások elérése
érdekében mindig ugyanazt a
RENAULT kártyát használni.
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3.06

AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS (folytatás)

A környezet kényelme: automata
üzemmód (folytatás)

Mûködés
A megfelelõ kényelemérzet kia-
lakításához és fenntartásához, és a jó
kilátás fenntartásához a rendszer befo-
lyásolja:
- a ventilátor fordulatszámát;
- a levegõ elosztását;
- a belsõ levegõkeringetés kezelését;
- a légkondicionálás bekapcsolását és
kikapcsolását;

- a jobb oldali és bal oldali befújt
levegõ hõmérsékletét;

- a hátsó szélvédõ és/vagy az elsõ szél-
védõ páramentesítésének és jégte-
lenítésének bekapcsolását azoknál a
jármûveknél, amelyek fel vannak
ezzel szerelve.

A kijelzett hõmérsékleti értékek
meghatározott komfortfokozatot
jelentenek.

A jármû indításakor legyen a levegõ
hideg vagy meleg, a kijelzett érték
magasabbra vagy alacsonyabbra
állítása nem eredményezi a kívánt
komfortfokozat gyorsabb kialakulását
(a kijelzett értéktõl függetlenül a
rendszer a legoptimálisabbanhatároz-
za meg a hõmérséklet növekedésének
vagy csökkenésének a gyorsaságát).

Általában, néhány különleges esetet
kivéve, a mûszerfal levegõadagolói-
nak folyamatosan nyitva kell lenni,
bármilyenek is a klimatikus viszo-
nyok.
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3.07

AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS (folytatás)

A hátsó szélvédõ páramentesí-
tése és jégmentesítése
Nyomja meg a gombot (10), a vissza-
jelzõ (10a) kigyullad, és a jelzések (A)
és (B) megjelennek a kijelzõn (3).

Ez a funkció lehetõvé teszi a hátsó
szélvédõ és a fûthetõ visszapillantó
tükrök gyors elektromos páramentesí-
tését.

Ebbõl a funkcióból kiléphet:
- a rendszer által meghatározott idõ
elteltével magától leáll;

- a gomb (10) ismételt megnyomásá-
val.
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3.08

AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS (folytatás)

“Jó kilátás” funkció
Nyomja meg a (9) gombot, a vissza-
jelzõ lámpa kigyullad, és az (A) (B) és
(C) visszajelzõk megjelennek a
kijelzõn (3).

Az AUTO gomb visszajelzõje kialszik:
a levegõelosztás nem automatikus.

Ez a funkció lehetõvé teszi a szélvédõ,
az elsõ oldalablakok, a visszapillantó
tükrök és a hátsó szélvédõ gyors pára-
mentesítését és jégtelenítését. A
hatékonyabb mûködés érdekében a
légkondicionálás automatikusan
beindul (a (11a) visszajelzõ lámpa
kigyullad), a belsõ levegõkeringtetés
pedig kikapcsol (az (5a) és (5b)
visszajelzõ lámpák kialszanak).

A levegõ ilyenkor csak az elsõ szél-
védõ és az elsõ oldalablakok levegõa-
dagoló nyílásain áramlik.

Különlegesség
Ennek a funkciónak a használata
bekapcsolja a szélvédõ elektromos jég-
telenítését is azoknál a jármûveknél,
amelyek fel vannak vele szerelve.

Megjegyzés: ha módosítani akarja a
beáramló levegõ mennyiségét (ami
bizonyos zajt eredményezhet az utas-
térben), nyomja meg a gombot (8).

Ebbõl a funkcióból kétféleképpen
lehet kilépni:
- nyomja meg az AUTO (1) gombot (a
visszajelzõ világít);

- nyomjameg újra a gombot (9) (a visz-
szajelzõ kialszik).
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3.09

AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS (folytatás)

A levegõelosztás személyre sza-
bott elosztása
A rendszer normál mûködése az auto-
matikus üzemmód, de lehetõség van a
rendszer által létrehozott beállítás
módosítására (levegõmennyiség stb.).

Nyomja meg a gombot (7), ezzel kilép
az automatikus üzemmódból (a visz-
szajelzõ (1a) kialszik).

Hatféle levegõelosztási lehetõség van,
ezek a gomb (7) egymás után
többszöri megnyomásával kapcsolha-
tók. A visszajelzõn (D) látható nyíl
jelzi a kiválasztott fokozatot:
- a felfelé mutató nyíl a szélvédõ pára-
mentesítõ nyílásai felé áramló leve-
gõt jelenti (1);

- a lefelé mutató nyíl jelzi, hogy a
levegõ az utasok lába felé áramlik;

- a vízszintes nyíl jelzi, hogy a levegõ a
mûszerfal levegõadagoló rostélyain
át áramlik.

Az automata üzemmód az ajánlott
használati mód: az automata légkon-
dicionáló berendezés biztosítja (a szél-
sõséges eseteket kivéve) az utastér
kényelmét és amegfelelõ kilátást, opti-
mális fogyasztás mellett.

Amint lehetséges, térjen vissza az
automata üzemmódba.

A levegõelosztás kézi beállítása ese-
tén a gomb (1) visszajelzõje kialszik
(automata üzemmód), de a rend-
szer egyedül a levegõelosztás
ellenõrzését hagyja abba.

Automata üzemmódba való vissza-
téréshez nyomja meg a gombot (1).
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3.10

AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS (folytatás)

A légkondicionálás bekapcsolása
vagy kikapcsolása
Automata üzemmódban a rendszer
felügyeli a légkondicionálás be- és
kikapcsolását a külsõ idõjárási viszo-
nyoknak megfelelõen.

Kilép az automata üzemmódból, ha
megnyomja a gombot (11): a gomb (1)
visszajelzõje kialszik.

A gomb (11) lehetõvé teszi a légkondi-
cionálás bekapcsolását (visszajelzõ
világít) vagy kikapcsolását (visszajelzõ
nem világít).

Megjegyzés: A “Jó kilátás” üzemmód
a légkondicionálás bekapcsolását is
eredményezi (visszajelzõ világít).
Automata üzemmódba való visszaté-
réshez nyomja meg a gombot (1).

A ventilátor fordulatszámának
módosítása
Az automata üzemmódban a rendszer
felügyeli a ventilátor fordulatszámát,
amely a legoptimálisabb a megfelelõ
komfortfokozat eléréséhez és megtar-
tásához.

Kilép az automata üzemmódból, ha
megnyomja a gomb (8) alsó vagy felsõ
részét (az AUTO gomb visszajelzõje
(1) kialszik). Ez a gomb lehetõvé teszi
a ventilátor fordulatszámának emelé-
sét vagy csökkentését.

Automata üzemmódban, ha kint
hideg van, a ventilátor nem indul
mindig a maximális fordulatszám-
mal: a fordulatszámakkor emelkedik,
amikor a motor hõmérséklete
elegendõ az utastér levegõjének fûté-
séhez. Ez néhány másodperctõl több
percig is eltarthat.



1 3 5

9 6

5a5b

NU739_4_G3-FRA.qxd  19/01/06  8:49  Page 3.11

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T3-HUN.win 15/2/2006 13:07 - page 11

3.11

AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS (folytatás)

A belsõ levegõkeringetés
használata
A levegõkeringetés lehetõvé teszi,
hogy a külsõ hatásoktól elszigetelje az
utasfülkét (szennyezett területen való
áthaladás stb.).

A levegõkeringetés közben kívülrõl
nem jut levegõ az utastérbe, hanem az
utastér levegõjének keringetése törté-
nik.

Automata üzemmódban a visszajelzõ
(5a) világít, a rendszer a külsõ leve-
gõtõl függõen, ha szükséges, automa-
tikusan elszigeteli az utasteret.

A gomb (5) egymást követõ
megnyomása lehetõvé teszi az aláb-
biak közül való választást:
- automatikus belsõ levegõkeringtetés
(a visszajelzõ (5a) kigyullad);

- bekapcsolt levegõkeringetés (a visz-
szajelzõ (5b) kigyullad);

- külsõ levegõ.

Ennek a módnak a tartós használata a
légcsere hiánya miatt szagok kia-
lakulását és az ablakok párásodását
idézheti elõ.

Tanácsos tehát visszatérni a normál
mûködéshez (külsõ levegõ vagy auto-
matikus levegõkeringetés) újra
megnyomva a gombot (5), ha már a
belsõ levegõ keringetése nem szüksé-
ges.

A berendezés leállítása
Nyomja meg a gombot (6).

A visszajelzõ kigyullad. A kijelzõn (3)
nincs információ. A berendezés leállt.
Ez a funkció elszigeteli az utasteret a
külsõ környezettõl.

Kilép ebbõl a funkcióból, ha
megnyomja a gombot (1) vagy (9).
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3.12

AUTOMATA LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS (folytatás)

A hátsó utasok kapcsolói

Az utastérbe befújt levegõmeny-
nyiség szabályozása
Állítsa a kapcsolót (A) az OFF állás-
ból a MAX állásba.

Az utastérbe jutó levegõ a “befújt
levegõ”.

A levegõ mennyiségét a ventilátor
határozza meg.

Az OFF állásban a szellõzõnyílás
zárva van.

Minél inkább jobbra van húzva a kap-
csoló, annál több levegõ áramlik be.

A levegõ elosztása az utastérben
Használja a kapcsolót (B).

• Állás

A levegõ fõként a szellõzõnyílások (1)
felé áramlik.

• Állás

A levegõ a szellõzõnyílások (1) és az
utasok lába felé áramlik.

• Állás

A levegõ fõként az utasok lába felé
áramlik.
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3.13

LÉGKONDICIONÁLÁS: információk és használati tanácsok

Fogyasztás
Ha a légkondicionálás be van kap-
csolva, az üzemanyagfogyasztás
emelkedése normális jelenség
(különösen városban).

Az automatikus üzemmóddal nem
rendelkezõ, légkondicionáló beren-
dezéssel felszerelt gépkocsikon kap-
csolja ki a rendszert, ha annak
mûködése már nem szükséges.

Néhány tanács az üzemanyagfo-
gyasztás csökkentése, és ennek
megfelelõen a károsanyag-ki-
bocsátás csökkentése érdekében:
Ajánlott nyitott szellõzõnyílásokkal
és felhúzott ablakokkal közlekedni.

Ha a gépkocsival hõségben vagy tûzõ
napon parkolt, indulás elõtt szellõz-
tessen néhány percig, a meleg levegõ
eltávolítása érdekében.

Karbantartás
Az ellenõrzés gyakoriságát illetõen
tájékozódjon a gépkocsi karbantartási
füzetében.

Mûködési rendellenesség
Általában mûködési rendellenesség
esetén forduljon RENAULT szak-
szervizhez.
- A jégtelenítés, a páramentesítés
vagy a légkondicionálás alacsony
hatásfoka. Ezt az utastéri szûrõ szû-
rõbetétjének elszennyezõdése is o-
kozhatja.

- A légkondicionáló nem hût.
Ellenõrizze a szabályozókapcsolók
megfelelõ helyzetét és a biztosítékok
állapotát. Ellenkezõ esetben állítsa le
a mûködést.

- Víz jelenléte a gépkocsi alatt. A
légkondicionálás hosszabb haszná-
lata után normális jelenség, ha a
jármû alatt kondenzvíz megjelenését
tapasztaljuk.

Kiegészítõ fûtõberendezéssel fel-
szerelt jármûvek
Bizonyos jármûvek fel vannak sze-
relve kiegészítõ fûtõberendezéssel,
amely a motorházban helyezkedik el,
és lehetõvé teszi az utastér gyorsabb
felfûtését.

Ez a kiegészítõ berendezés csak járó
motorral és hideg idõben mûködik; a
külsõ hõmérséklet és a hûtõfolyadék
hõmérséklete szabályozza. Az égés-
gázok kivezetése a jármû jobb elsõ
részén kivezetett csõvel történik.

Amikor a motort leállítja, a fûtõbe-
rendezés ventilátora néhány pillana-
tig tovább mûködik. Tankoláskor
nem szükséges megvárni ennek
megállását.
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3.14

ELEKTROMOS ABLAKEMELÕK

Nyomja meg az adott ablak kapcso-
lóját, hogy az üveg a kívánt szintre
süllyedjen (megjegyzés: a hátsó
ablakok üvegei nem süllyednek le
teljesen).

Húzza fel az adott ablak kapcsolóját,
hogy az üveg a kívánt szintre emelked-
jen.

A vezetõülésnél
Nyomja meg a következõ kapcsolók
valamelyikét:
- 1 a vezetõoldali ablak esetén;
- 2 az elsõ utas mellett;
- 3 és 5 a hátsó utasok ablakai eseté-
ben.

Az utasok mellett
Nyomja meg a kapcsolót (6).

A hátsó üléseknél
Nyomja meg a kapcsolót (7).

Utasok biztonsága
Avezetõ a hátsó ajtók és ablakemelõk használatát letilthatja a gomb (4)
megnyomásával a rajz felõli oldalon.

A vezetõ felelõssége
Ne hagyja soha a RENAULT kártyát a jármûben, ha ott gyermek marad (vagy
állat). Véletlenül ismûködésbe hozhatják az elektromos ablakemelõket, becsíp-
hetik valamely testrészüket (nyak, kar, kézfej stb.) és ezáltal súlyos sérülést
szenvedhetnek. Becsípõdés esetén azonnal fordítsa meg a mozgásirányt az
adott kapcsoló megnyomásával.
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3.15

ELEKTROMOS ABLAKEMELÕK (folytatás)

Egyszeri gombnyomásos üzem-
mód
Változattól függõen a két elsõ ablak
vagymind a négy ablak van felszerelve
vele.
- Nyomja le teljesen és röviden az
illetõ gombot: az üveg teljesen
lesüllyed.

- Húzza fel teljesen és röviden a meg-
felelõ gombot: az üveg teljesen fele-
melkedik.

Ha a mûködés közben megnyomja a
kapcsolót, az üveg mozgása megáll.

A rendszer mûködése:
- bekapcsolt gyújtással mûködik;
- kikapcsolt gyújtás esetén az elsõ
ajtók kinyitásáig (legfeljebb körül-
belül 20 perc).

Nem egyszeri gombnyomásos
üzemmód
Bekapcsolt gyújtással
- nyomja be félig a megfelelõ kapcso-
lót, hogy az üveg süllyedjen, majd a
szükséges magasságban engedje el;

- nyomja be félig a megfelelõ kapcso-
lót, hogy az üveg emelkedjen, majd a
szükséges magasságban engedje el.

Az ablakok bezárása távolról
(impulzusos elektromos ablakemelõk
esetén).
Amikor az ajtókat kívülrõl bezárja a
RENAULT kártya segítségével, ha 2
másodpercnél tovább megnyomja a
kártya zárógombját, az ablakok auto-
matikusan bezáródnak.

Különlegesség
Ha az ablak akadályba ütközik a
mozgása során (pl. valakinek az ujjai,
állat lába, faág stb.), megáll és visszae-
reszkedik néhány centimétert.

Ennek ellenére ajánlott úgy használni
a rendszert, hogy közben a felhasználó
jól látja a gépkocsit és senki nem tar-
tózkodik a gépkocsiban.

Az ablakok zárása súlyos
sérüléseket okozhat.

Mûködési rendellenességek
Ha az ablak véghelyzetben
ellenállásba ütközik,megáll és visszae-
reszkedik körülbelül 10 centimétert.

Ha valamelyik ablak nem záródik,
vagy az akkumulátor lekapcsolása és
visszakapcsolása után a rendszer
folyamatos üzemmódba áll vissza,
nyomja meg az illetõ kapcsolót
annyiszor, hogy az ablak bezáródjon.
Tartsa lenyomva a kapcsolót (mindig a
záró oldalon) több, mint három má-
sodpercig a rendszer inicializálása
érdekében.

Ha szükséges, keresse fel a
RENAULT szervizt!
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3.16

SZÉLVÉDÕ

Hõvisszaverõ felülettel ellátott
szélvédõ
Ez amódszer lehetõvé teszi a napsuga-
rak behatolásának korlátozását azzal,
hogy visszaveri azokat (különösen
infravörös sugarak esetén).

Két helyre lehet tenni a különbözõ
kártyákat (pl. autópálya-matrica,
parkolójegy stb.): a visszapillantó
tükör két oldalára (1).

Oldalsó ablakok síküveggel
Az ablaküveg sérülése esetén tanácsos
az adott ablakot kicserélni, mert a járó-
kelõk vagy a gépkocsi utasai
megvághatják magukat, ha hozzáér-
nek.
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3.17

NAPELLENZÕ

Elsõ napellenzõ
Hajtsa le a napellenzõt (1).

Világító szépítkezõtükrök (2)
Emelje fel a fedelet (3).

A világítás automatikus.

Napellenzõ roló a hátsó ajtón
Húzza felfelé a napellenzõt a nyelvecs-
kénél fogva (4), amíg mindegyik
kapocs a helyére (5) nem ér
(ellenõrizze, hogy a roló jól bekapcso-
lódott-e).

Hátsó napellenzõ
Húzza felfelé a napellenzõt a nyelvecs-
kénél fogva (7), amíg a két kapocs (6) a
helyére nem ér (ellenõrizze, hogy a
kapocs jól bekapcsolódott-e).
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3.18

ELEKTROMOS NYITHATÓ TETÕ

A kibillentés
Bekapcsolt gyújtással
- Kinyitás: húzza a napellenzõt (1)
hátrafelé, majd mozgassa a gombon
(2) levõ jelzést (3) a megfelelõ hely-
zet felé (A) a kívánt állásnak megfe-
lelõen (a közbensõ pontok az egyre
nyitottabb állásnak felelnek meg);

- Bezárás: állítsa a gomb (2) jelzését
(3) a megfelelõ helyzetbe (0).

A tetõ mozgatása:
Bekapcsolt gyújtással
- kinyitás: mozgassa a gombon (2)
levõ jelzést (3) a megfelelõ helyzet
felé (B) a kívánt állásnak megfe-
lelõen (a közbensõ pontok az egyre
nyitottabb állásnak felelnek meg); a
napellenzõ (1) a tetõvel együtt
mozog;

- bezárás: mozgassa a gombon (2)
levõ jelzést (3) a megfelelõ helyzetbe
(0), majd zárja be a napellenzõt (1).

A vezetõ felelõssége
Ne hagyja soha a
RENAULTkártyát a jármû-
ben, ha ott gyermek marad

(vagy állat). Ezek véletlenül is
mûködésbe hozhatják az elektromos
nyitható tetõt, és valamelyik testré-
szüket (nyak, kar, kéz stb.) becsíphe-
tik. Súlyos sérülések is elõfordulhat-
nak.

Becsípõdés esetén azonnal fordítsa
meg a mozgásirányt úgy, hogy a gom-
bot (2) teljesen jobbra forgatja (B
állás).
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3.19

ELEKTROMOS NYITHATÓ TETÕ (folytatás)

A nyitható tetõ bezárása távolról
(impulzusos ablakemelõk esetén)
Amikor az ajtókat bezárja kívülrõl a
RENAULT kártya segítségével, ha 2
másodpercnél tovább megnyomja a
kártya zárógombját, az ablakok és a
nyitható tetõ automatikusan bezáród-
nak.

Különlegességek
Ha a nyitható tetõ üvege akadályba
ütközik (pl. valakinek az ujja, állat
mancsa, faág stb.), akkor megáll, és
visszamegy néhány centimétert.

Ennek ellenére ajánlott úgy használni
a rendszert, hogy közben a felhasználó
jól látja a gépkocsit és senki nem tar-
tózkodik a gépkocsiban.

Ha a nyitható tetõt a RENAULT kár-
tyával zárták be, a gomb (2)
megnyomása lehetõvé teszi a nyitható
tetõ bezárás elõtti helyzetének visz-
szaállítását.

A tetõ zárása súlyos sérülé-
seket okozhat.

A nyitható tetõ bezáródásakor
tapasztalt mûködési rendelle-
nességek
Ebben az esetben nyomja meg a gom-
bot (2) úgy, hogy a jelölés (3) a 0 hely-
zetben van, a nyitható tetõ teljes
záródásáig.

Forduljon a legközelebbi RENAULT
szakszervizhez!

A nyitható tetõ használatával
kapcsolatos elõírások
- A tetõcsomagtartón teher van
Ebben az esetben általában nem
ajánlott a nyitható tetõ használata.

A nyitható tetõ használata elõtt
ellenõrizze a tetõcsomagtartóra sze-
relt tárgyakat vagy berendezéseket
(kerékpártartó, tetõbox stb.): legye-
nek megfelelõen rögzítve és a terje-
delmük ne akadályozza a nyitható
tetõ mûködését.

Feltétlenül RENAULT szakszerviz-
ben tájékozódjon a lehetséges áta-
lakításokat illetõen!

- Ellenõrizze, hogy a nyitható tetõ jól
be van-e zárva, amikor kiszáll a jár-
mûbõl;

- Tisztítsa meg háromhavonta a tömí-
téseket a RENAULT által ajánlott
szerekkel;

- Ne nyissa ki a tetõt rögtön esõ vagy
autómosás után.
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3.20

BELSÕ VILÁGÍTÁS

Mennyezetlámpa
Nyomja meg a kapcsolót (2), ezzel
választ a következõk közül:
- utastér folyamatos belsõ világítása;
- bármelyik ajtó kinyitására bekapcso-
lódó teljes belsõ világítás. Csak akkor
alszik el, ha az illetõ ajtók rendesen
be vannak csukva;

- a világítás kikapcsolt állapotában.

Olvasólámpák
Nyomja meg az (1) vagy a (3) kapcso-
lót.

Az ajtók távirányítóval történõ kinyi-
tása a mennyezetlámpák és a
padlóvilágítás késleltetett mûködését
is bekapcsolják. Az ajtók kinyitása a
késleltetést megszünteti. Ezután a
világítás fokozatosan alszik ki.
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3.21

BELSÕ VILÁGÍTÁS (folytatás)

Padlóvilágítás (8)
A lámpák a mûszerfal alatt vannak,
egy a vezetõoldalon, egy az utasolda-
lon, és az elsõ ülések alatt a hátsó uta-
sok számára.

Az ajtók távirányítóval történõ
kinyitása a mennyezetlámpák és a
padlóvilágítás késleltetett mûködé-
sét is bekapcsolják. Az ajtók kinyi-
tása a késleltetést megszünteti.
Ezután a világítás fokozatosan al-
szik ki.

Az ajtók világítása
Mindegyik lámpa (9) az ajtó kinyitá-
sakor kapcsolódik be.
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3.22

RAKODÓHELYEK / AZ UTASTÉR FELSZERELÉSEI

Rakodómélyedés a középsõ kon-
zolon
A kinyitáshoz nyomja meg az ajtó
közepét (1), majd engedje el és
kinyílik magától.

Megjegyzés: gépkocsitól függõen ez a
hely a gépkocsi multimédia beren-
dezéseit mûködtetõ kapcsolók
elhelyezésére szolgál (tájékozódjon a
berendezések útmutatójában).

Pohártartó
Akinyitáshoz nyomjameg az ajtót (2),
majd engedje el és kinyílik magától.

Két pohártartó (3) és egy rakodórekesz
(4) áll a rendelkezésére.

Hogy a pohártartó és a rakodórekesz
kijöjjön, nyomja meg az elejét és en-
gedje el. Maguktól kijönnek. A visszate-
véshez nyomja be õket.
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3.23

RAKODÓHELYEK / AZ UTASTÉR FELSZERELÉSEI (folytatás)

Utasoldali rakodóhely
Akinyitáshoz húzzameg a nyelvet (5).

A fedél belsõ oldalán a rakodóhelyek
toll, térkép, pohár stb. számára vannak
kialakítva.

Ez a rakodóhely ugyanúgy szellõzik és
ugyanúgy hat rá a légkondicionáló
berendezés, mint az utastérre.

Nyomja le vagy húzza fel a fedelet (6)
a szellõzõnyílás nyitásához vagy
zárásához.

Rakodórészek az elsõ ajtókon (7)

Rakodórekeszek az ajtókon (8)
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3.24

RAKODÓHELYEK / AZ UTASTÉR FELSZERELÉSEI (folytatás)

Rakodóhelyek az elsõ középsõ
könyöktámaszban
Emelje fel a könyöktámaszt (9).

Segédberendezésekcsatlakozója (10)
Belül az elektromos csatlakozóra (10)
aRENAULTFejlesztési Osztálya által
jóváhagyott, 12 V-os és maximum 180
W teljesítményû segédberendezések
csatlakoztathatók.

Rakodófiókok (11) az elsõ ülések
alatt

A vezetõ elõtt a padlón
semmiféle tárgy nem
lehet: ezek hirtelen
fékezéskor a pedálok alá

csúszhatnak és akadályozhatják
azok mûködését.
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3.25

RAKODÓHELYEK / AZ UTASTÉR FELSZERELÉSEI (folytatás)

Rakodózsebek (12) az elsõ ülése-
ken

Rakodóhely a hátsó ülés alatt
A kinyitáshoz emelje meg a nyitófo-
gantyút (13). A rekesz magától
kinyílik. Abezáráshoz nyomja be telje-
sen.
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3.26

RAKODÓHELYEK / AZ UTASTÉR FELSZERELÉSEI (folytatás)

Szemüvegtartó (14) Kapaszkodófogantyú (15)
A menet közben történõ kapaszko-
dásra szolgál.

Ne használja a gépkocsiba történõ
beszálláskor vagy kiszálláskor.
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3.27

RAKODÓHELYEK / AZ UTASTÉR FELSZERELÉSEI (folytatás)

Hátsó könyöktámasz
Hajtsa le a könyöktámaszt (16).

Jármûtõl függõen nyissa fel a fedelet
(17) a nyitófogantyúval (18).

Pohártartó
Nyomja meg a kapcsot (19), majd
engedje el: a palacktartó magától
elõjön, teljesen kézzel húzza ki.
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3.28

HAMUTARTÓK - SZIVARGYÚJTÓ

Hamutartó az elsõ konzolon
A kinyitáshoz nyomja meg a fedelet (1).

Szivargyújtó
Bekapcsolt gyújtásnál nyomja be a szi-
vargyújtót (2).

Ha a spirál izzik, a gyújtó kis kattanás
kíséretében magától visszaugrik és
kivehetõ. Húzza ki. Használat után
nyomja vissza a helyére, de ne nyomja
be teljesen.

Szivargyújtó a hátsó konzolon Hamutartó a hátsó ajtón (3)
Nyomja meg a fedél tetejét. A hamu-
tartó magától kinyílik.

A kiürítés érdekében vegye ki a helyé-
rõl.

A bezáráshoz nyomja meg a fedelet.
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3.29

HÁTSÓ ÜLÉS

Visszahajtható, a terjedelmes csoma-
gok szállítása érdekében. Az ülõrész
és az üléstámla egy vagy két részben
behajthatóak.

• Az ülõfelület elõrehajtása
Emelje fel az ülõrészt (1) és támasz-
sza az elsõ ülésnek.

• A háttámla elõrehajtása
Engedje le a hátsó fejtámlát, lásd az
1. fejezet “Hátsó fejtámlák” címû
részét.

Nyomja meg a gombot (2) és en-
gedje le a háttámlát.

Tárgyak szállítása
Ha a behajtott ülésre kell terhet
helyeznie, tájékozódjon a 3. fejezet
“tárgyak szállítása a csomagtartóban”
címû részében.

- Amikor a háttámlát visz-
szaállítja, gyõzõdjön meg
arról, hogy a háttámla ren-
desen rögzítve van-e.

- Ha üléshuzatot használ, gyõzõd-
jönmegarról, hogynemakadályoz-
za a háttámla rögzítésének zárszer-
kezetét.

- Ellenõrizze az övekmegfelelõ hely-
zetét.

- Állítsa be a fejtámla helyzetét.
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3.30

CSOMAGTARTÓ

A csomagtartó ajtaja a többi ajtóval
együtt nyitódik és záródik.

Kinyitás
Nyomja meg a rombusz felsõ részét
(1), és segítse az alsó résszel a csomag-
térajtó felemelését.

Bezárás
Elõször engedje le a csomagtérajtót a
belsõ fogantyúk segítségével (2).

Engedje le annyira, hogy érintkezzen a
zárszerkezettel, de ne záródjon be.

Ezután elektromosan bezáródik.

Balesetveszély
Ellenõrizze, hogy a cso-
magtérajtó zárszerkezete
körül nincs semmi (gyer-
mek keze).

Kézi nyitás belülrõl
Ha nem lehetséges a csomagtartófedél
automatikus nyitása, lehetõség van a
kézzel belülrõl való nyitásra.
- A csomagtartóhoz a hátsó ülés hát-
támláinak elõrehajtása után férhet.

- Dugjon egy ceruzát vagy hasonló tár-
gyat a nyílásba (3), és csúsztassa el az
egészet a rajzon látható módon.

- A kinyitáshoz nyomjameg a csomag-
tartóajtót.
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3.31

HÁTSÓ KALAPTARTÓ

Kalaptartó
A leszereléséhez akassza ki a két tar-
tózsinórt (1).

Ne tegyen csomagokat, de
fõleg nehéz tárgyakat a
kalaptartóra. Hirtelen
fékezés esetén ezek elsza-

badulva az utasoknak sérüléseket
okozhatnak.

Emelje meg finoman a kalaptartót és
húzza maga felé.

A visszaszereléshez hajtsa végre a le-
szerelés lépéseit fordított sorrendben.
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3.32

RAKODÓHELYEK / A CSOMAGTARTÓ FELSZERELÉSEI

Rakodóhelyek a csomagtérben
A tárolóhely (1) például kanna táro-
lására szolgál.

Rögzítési pont (2)
A csomagtartóban szállított tárgyak
rögzítését szolgálják (térjen vissza a
“Tárgyak szállítása a csomagtartóban”
címû részhez).
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3.33

CSOMAGSZÁLLÍTÁS A CSOMAGTÉRBEN
A szállítandó tárgyakat mindig úgy
helyezze el a csomagtérben, hogy azok
legnagyobb felülete támaszkodjon.

- a hátsó ülések háttámlájának, ami
megfelel a szokásos terhelésnek (A
eset).

- a lehajtott ülõlapnak, általában ilyen
eset a maximális terhelés ((B) eset).

A nehezebb csomagokat, tár-
gyakat mindig közvetlenül a
csomagtér alján helyezze el.
A csomagok rögzítésére

használja a csomagtartó alján levõ
rögzítési pontokat. A csomagokat úgy
kell elhelyezni, hogy egyetlen csomag
se repülhessen elõre az utasok felé
hirtelen fékezéskor. Kapcsolja be a
hátsó ülések biztonsági öveit még
akkor is, ha nincsenek utasok.
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3.34

TETÕCSOMAGTARTÓ

Mindegyik tetõdíszléc két, a tetõrudak
rögzítési pontjait takaró fedéllel van
felszerelve.

Mindegyik fedelet elfordítható lap
zárja (1).

Hozzáférés a rögzítési pontok-
hoz
Mindegyik lapot (1) fordítsa felfelé.

Megengedett tetõterhelés: tájékozód-
jon a 6. fejezet “Tömegadatok” címû
részében.

A tetõrúd felszerelésérõl és a
használat feltételeirõl a gyártó szere-
lési utasításában olvashat bõvebben.

Tanácsos ezt az útmutatót is a kocsi
papírjaival együtt tartani.
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3.35

MULTIMÉDIA FELSZERELTSÉG

HI-FI berendezés (1)
CD-tár

Navigációs rendszer

2 képernyõ

3 CD-ROM olvasó

4 billentyûzet.

5 kormánykerék alatti kapcsolók.

Ezen eszközök használatával kapcsolatban tájékozódjon a vonatkozó útmutató-
ban.

Tanácsos ezeket az útmutatókat is a kocsi papírjaival együtt tartani.



6

5

7

NU739_4_G3-FRA.qxd  19/01/06  8:51  Page 3.36

NU739-4 - B73 C:\Documentum\Checkout\NU739_4_T3-HUN.win 15/2/2006 13:08 - page 36

3.36

MULTIMÉDIÁS FELSZERELTSÉG (folytatás)

Videolemez-olvasó
5 képernyõ
6 kapcsolótábla

7 videolemez-olvasó
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3.37

TELEFON-KIHANGOSÍTÓ BEÉPÍTETT KAPCSOLÓJA

Telefontartó (1)

Minden telefon más, ezért a neki
megfelelõ tartót kell kiválasztani,
ami lehetõvé teszi a telefon megfe-
lelõ rögzítését, forduljon
RENAULT szakszervizhez.

Kormány alatti kapcsolók (2) és (3)

A telefon használata
Felhívjuk figyelmét az
ilyen készülékek használa-
tára vonatkozó jogsza-
bályok betartására.

A mikrofon helye (4)

A berendezés használata elõtt
tájékozódjon a vonatkozó útmuta-
tóban.

Tanácsos ezt az útmutatót is a
kocsi papírjaival együtt tartani.
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3.38
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4.01

4. fejezet: Karbantartás

Motorháztetõ .................................................................................................................................................. 4.02

Motorolajszint/olajcsere ...................................................................................................................... 4.03 ➟ 4.06

Folyadékszintek: motor hûtõfolyadék .............................................................................................................. 4.07

szervokormány szivattyúja .................................................................................................... 4.07

fékfolyadék .......................................................................................................................... 4.08

ablakmosó tartály / fényszórómosó tartály ........................................................................... 4.08

Akkumulátor ................................................................................................................................................... 4.09

Szûrõk ............................................................................................................................................................ 4.09

Karosszéria karbantartása ...................................................................................................................... 4.10 - 4.11

Belsõ burkolatok karbantartása ....................................................................................................................... 4.12
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4.02

MOTORHÁZTETÕ

A kinyitáshoz húzza meg a kart (1). A motorháztetõ biztonsági zárja
A nyitáshoz húzza fel a nyelvet (2).

A motorháztetõ bezárása
A motorháztetõ lezárása elõtt
ellenõrizze, hogy semmit nem hagyott
a motortérben.

Fogja meg a motorháztetõt középen,
kísérje kézzel 30 cm magasságig és
ejtse le. A saját súlyánál fogva
bezáródik.

Mindig ellenõrizze, hogy
jól becsukódott-e.

A motortérben végzett
munkálatok alatt a
hûtõventilátor bármikor
bekapcsolódhat.

Sérülésveszély.
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4.03

MOTOROLAJSZINT
A motor a mozgó alkatrészek kenésére
és hûtésére használja az olajat, és telje-
sen normális, hogy két olajcsere között
pótolni kell.

Ha azonban a bejáratás után az után-
töltés mennyisége meghaladja az
1000 kilométerenkénti 0,5 litert,
keresse fel a legközelebbi RENAULT
szakszervizt!

Gyakoriság: ellenõrizze rendszere-
sen az olajszintet, nagyobb utazás
elõtt minden esetben, ezzel
megelõzheti a motor károsodását.

A pontos olajszint megismeréséhez,
és annak ellenõrzéséhez, hogy a
maximális olajszintet nem lépte-e
túl (tönkremehet a motor), feltét-
lenül használja a szintjelzõ pálcát.

Tájékozódjon a következõ oldalakon a
“motorolajszint/szintbeállítás-feltöltés”
részben.

A kijelzõegység kijelzõje csak ala-
csony olajszint esetén figyelmeztet.

Alacsony olajszintre figyelmeztetõ
jelzés a kijelzõegységen
A gyújtás bekapcsolása után körül-
belül 30 másodpercig:
- ha a szint a minimum felett van, a
kijelzõn az “oil ok” üzenet jelenik
meg: kijelzõ üzenet (1).

Az olajszint pontosabb méréséhez
nyomja meg a napi kilométer-
számláló nullázógombját vagy a
fedélzeti számítógépnek azt a gomb-
ját, ami az információkat görgeti a
képernyõn.

A kijelzõn látható téglalapok jelzik az
olajszintet. Az olajszint csökkenésének
arányában a pontokat vonalak vált-
ják fel.

A fedélzeti számítógép leolvasási
üzemmódjába való visszatéréshez
nyomja meg ismét a gombot.

- ha a szint minimumon van: az “ok”
szó nem jelenik meg a kijelzõn, vona-
lak és az “olaj” szó villognak
(kijelzõüzenet 2), “állítsa be az olaj-
szintet” üzenet jelenik meg a többfun-
kciós kijelzõn.

Minél elõbb állítsa helyre az olaj-
szintet.

A kijelzõ csak a minimum
szint elérése esetén figyel-
meztet, a maximum szint
túllépése esetén nem, ez az

olajszintjelzõ pálca segítségével
ellenõrizhetõ.

Üzenet (1)
A minimum
feletti
szint

Üzenet (2)
MIN. szint
(villogás)
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4.04

MOTOROLAJSZINT (folytatás)

Az olajszint ellenõrzése pálcával
- húzza ki a pálcát;
- törölje le a pálcát tiszta és nem feslõ
ruhával;

- dugja be a pálcát a nyílásba ütközé-
sig;

- húzza ki újra a pálcát;
- olvassa le az olajszintet: soha nem
lehet a „mini” (A) jelzés alatt és a
„maxi” (B) jelzés felett.

A maximum motorolajszint túllé-
pése.
Tilos a maximum feltöltési szintet
túllépni (B): tönkremehet a motor.

A szint leolvasása kizárólag az
elõzõekben leírtak szerint, a szintjelzõ
pálca segítségével történhet.

Ha a maximum olajszintet túllépte, ne
indítsa be a gépkocsit, vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi RENAULT
szakszervizzel.

A motortérben végzett
munkálatok alatt a
hûtõventilátor bármikor
bekapcsolódhat.

Sérülésveszély.

Pótlás - feltöltés
A jármû legyen vízszintes talajon, álló
és hideg motorral (például az aznapi
elsõ elindulás elõtt).

A motorolaj minõsége
A szükséges olaj minõségének
megismeréséhez lapozza fel a jármû
karbantartási füzetét!

Ha az olajszint feltûnõen vagy
ismétlõdõen alacsony, forduljon
RENAULT szakszervizhez!
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4.05

MOTOROLAJSZINT (folytatás)

- Csavarja le a zárósapkát (1);
- állítsa helyre az olajszintet (tájékoz-
tató jelleggel: a mérõpálca (2) mini-
mum szintje és maximum szintje
között motortól függõen 1,5 - 2 liter
olaj fér el);

- várjon 10 percet, amíg az olaj a
helyére folyik;

- ellenõrizze újra az olajszintet a pál-
cával (2) (lásd elõbb).

Ne haladja meg a “MAXI” jelzést és
ne felejtse el visszatenni a zárósap-
kát (1).

Feltöltés: amikor utántölti
az olajat, ügyeljen, hogy a
motorra ne kerüljön olaj,
mert tüzet okozhat. Ne felejt-

se el a fedelet jól lezárni, mert a
motorra fröccsenõ forró olaj tüzet
okozhat.
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4.06

MOTOROLAJSZINT (folytatás) / MOTOROLAJCSERE
Motorolajcsere
Az olajszint ellenõrzése: kövesse a
karbantartási füzet utasításait.

Átlagos feltöltési mennyiségek
(tájékoztató jelleggel):
2.0 T motor : 5,35 liter
3.5 V6 motor : 5 liter
2.0 dCi motor: 5,9 liter
2.2 dCi motor: 6,0 liter
3.0 dCi motor: 7,3 liter
A feltöltési mennyiségek minden
esetben az olajszûrõvel együtt érten-
dõk.

Az olajszûrõt idõközönként cserélni
kell. Kövesse a karbantartási füzet
utasításait.

A motorolaj minõsége
A szükséges olaj minõségének megis-
meréséhez lapozza fel a jármû karban-
tartási füzetét!

Az olaj leeresztése: ha
melegen akarja leereszteni az
olajat, legyen óvatos, mert a
forró olaj súlyos égési sérülé-
seket okozhat.

A motortérben végzett mun-
kálatok alatt a hûtõventilátor
bármikor bekapcsolódhat.

Sérülésveszély.

Ne járassa a motort zárt tér-
ben! A kipufogógázok mér-
gezõek.

Ha az olajszint feltûnõen vagy
ismétlõdõen alacsony, forduljon
RENAULT szakszervizhez!
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4.07

FOLYADÉKSZINTEK

Hûtõfolyadék
A hûtõfolyadék szintje a kiegyenlítõ
tartály 1 falán jelzett MINI és MAXI
szintek között legyen hideg motor mel-
lett.

Pótolja a folyadékot hideg állapot-
ban, mielõtt a szint a MINI jelzést
elérné.

Ha a motor meleg, a
hûtõrendszeren semmiféle
beavatkozás nem végez-
hetõ.

Égési sérülések veszélye

A folyadékszint ellenõrzésének
gyakorisága
Rendszeresen ellenõrizze a hûtõfo-
lyadékszintet (a motort súlyos károso-
dások érhetik, ha nincs elegendõ hûtõ-
folyadék).

Utántöltéshez csak a RENAULT által
javasolt folyadékot használjon, amely
biztosítja:
- a fagyás elleni védelmet;
- a hûtõrendszer korrózióvédelmét.

Csere gyakorisága
Kövesse a karbantartási füzet utasítá-
sait.

Ha az olajszint feltûnõen vagy
ismétlõdõen alacsony, forduljon
RENAULT szakszervizhez!

Kormányszervo szivattyúja (2)
Az ellenõrzés gyakorisága
Kövesse a karbantartási füzet utasításait.
Folyadékszint
A hûtõfolyadék szintje a kiegyenlítõ tar-
tály 2 falán jelzett MINI és MAXI szin-
tek között legyen hideg motor mellett.

Utántöltéskor vagy feltöltéskor a
RENAULT által javasolt terméket
használjon!

A motortérben végzett
munkálatok alatt a
hûtõventilátor bármikor
bekapcsolódhat.

Sérülésveszély.
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4.08

FOLYADÉKSZINTEK (folytatás)

Fékfolyadék
A fékfolyadék szintjét gyakran
ellenõrizze. Mindenképpen tegye ezt
meg, ha a fékhatásban a megszokottól
a legkisebb eltérést is tapasztalja.

Folyadékszint (3)
A fékfolyadékszint a fékbetétek
kopásának megfelelõen csökken, de
soha nem csökkenhet a „MINI” jelzés
alá.

Feltöltés
Ha a hidraulikus fékrendszeren bár-
milyen javítás történt, utána a fékfo-
lyadékot szakembernek kell lecserél-
nie.

Csak felbontatlan dobozból származó,
a RENAULT által javasolt elõírások-
nak megfelelõ olajat használjon.

Csere gyakorisága
Kövesse a karbantartási füzet utasítá-
sait.

A motortérben végzett
munkálatok alatt a
hûtõventilátor bármikor
bekapcsolódhat.

Sérülésveszély.

Ablakmosó és fényszórómosó tar-
tály

Feltöltés
A nyíláson át (4).

Mosófolyadék
Víz (télen fagyálló) és ablakmosó
folyadék keveréke.

Fúvókák
Az ablakmosó fúvókák irányának a
beállításához használjon laposvégû
csavarhúzót.
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4.09

AKKUMULÁTOR SZÛRÕK

Nem igényel karbantartást.

Ne nyissa ki a fedelet (A).

Legyen nagyon óvatos, ha
az akkumulátorhoz nyúl,
mert abban kénsav talál-
ható, ami veszélyes a

szemre és a bõrre. Ha a szembe
vagy a bõrre kerül, öblítse le bõ víz-
zel.

Robbanásveszély miatt ne közelít-
sen nyílt lánggal, gyúlékony anyag-
gal az akkumulátorhoz, és kerülje a
szikraképzõdést.

Az akkumulátor cseréje
A mûvelet bonyolultsága miatt java-
soljuk, hogy forduljon RENAULT
szakszervizhez.

Az akkumulátor speciális
(olyan gázelvezetõ csövet
tartalmaz, amely lehetõvé
teszi a korróziót okozó és

robbanásveszélyes gázok szabadba
vezetését (1)), ellenõrizze, hogy
cseréje esetén olyan akkumulátor-
ral helyettesítse, amely a gázelve-
zetõ csõhöz csatlakoztatható.

Forduljon RENAULT szakszerviz-
hez!

A szûrõk cseréjének gyakorisága (leve-
gõszûrõ, utastéri szûrõ, gázolajszûrõ
stb.) a jármû karbantartási útmutatójá-
ban van feltüntetve.

A szûrõk cseréjének gyakorisága:
olvassa el a karbantartási füzet ide
vonatkozó részét.

A motortérben végzett
munkálatok alatt a
hûtõventilátor bármikor
bekapcsolódhat.

Sérülésveszély.
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4.10

KAROSSZÉRIA KARBANTARTÁSA
Védelem a korróziós hatások
ellen
Gépkocsija a legfejlettebb korrózióvé-
delmi eljárásokkal készült, állapotára
az alábbi tényezõk mégis negatív befo-
lyással lehetnek:

- a levegõben lévõ, korróziót elõse-
gítõ anyagok
- légszennyezõdés (városban és ipar-
vidékeken),

- a levegõ sótartalma (tengerparton,
különösen melegben),

- évszaktól függõ idõjárási viszonyok
és a levegõ nedvességtartalma
(télen az utak sózása, az utcák
öntözése, mosása stb.).

- lakkfelületet koptató tényezõk

A levegõben levõ por, a szél által felk-
avart homok, sár és más jármûvek
által felvert kavicsok stb.

- a közlekedés során szerzett sérülé-
sek

Az említett fejlett korrózióvédelmi
technológia eredményeinek
kiaknázása és a fenti veszélytényezõk
csökkentése érdekében néhány
alapvetõ szabály betartására érdemes
figyelni.

Mit ne tegyen?
-Ne mossa a gépkocsit tûzõ napon,
vagy amikor fagy.

- Ne kezdje el kaparni a gépkocsin
található sarat vagy egyéb piszkot.
Elõbb oldja fel vízzel.

- Ne várja meg, amíg a jármû teljesen
bepiszkolódik.

- Ne hagyja, hogy az apróbb sérülések
rozsdásodási folyamatot indítsanak
el.

- Ne próbáljon a RENAULT által nem
javasolt szerekkel foltokat eltávolí-
tani, mert azok esetleg megtámadják
a festékréteget.

- Ne autózzon havas vagy sáros tere-
pen anélkül, hogy utána lemosná a
jármûvet, különösen a kerékdobokat
és az alvázat.

- Ne zsírtalanítsa vagy tisztítsa a
mechanikus elemeket (pl. a mo-
torházban), a padlólemezt, a
csuklópántos elemeket (pl. az üzem-
anyagbetöltõ nyílás, ennek ajtaja és
belseje, nyitható tetõ) és a festett
külsõ mûanyag elemeket (pl.
lökhárító), világítást (fényszóró,
hátsó lámpa stb.) magas nyomású
berendezéssel vagy a RENAULT
által nem javasolt termékek
befújásával. Ez oxidáció veszélyével
jár és mûködési hibát is okozhat.
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4.11

A KAROSSZÉRIA KARBANTARTÁSA (folytatás)

Mi a teendõ?
- Mossa le rendszeresen a gépkocsiját

a RENAULT által javasolt sampon
használatával (soha ne használjon
súrolószert), bõ vízsugárral le-
öblítve, fordítson különös figyelmet
a kerékdobokra és az alvázra; távo-
lítsa el:
- a fákról lecsöppenõ nedveket (pl.
gyanta) vagy az ipari szennyezõdé-
seket;

- a madárürüléket, amely akár fes-
téklepattogzást is okozó, erõs
fényezéskárosító kémiai anyago-
kat is tartalmaz;
Azonnal mossa le a madárürülék
okozta foltokat, mert utólagos
polírozással azokat nem lehet
eltávolítani.

- a kerékdobokban és az alvázon
lerakódó sót, ha olyan utakon
autózott, ahol jegesedés vagy hóe-
sés miatt sószórást végeztek;

- a sarat, amely a kerékdobokban és
az alvázon állandó nedves elegyet
képez.

- Tartson nagyobb követési távolságot,
ha kavicsos vagy zúzott köves terüle-
ten halad, nehogy a felpattanó kõda-
rabok megsértsék a fényezést.

- A rozsdaképzõdés megelõzése
érdekében a festékréteg sérüléseit
azonnal ki kell javítani vagy javít-
tatni.

- Ha jármûvére RENAULT korró-
zióvédelmi garancia van, ne felejtse
el az idõszakonkénti ellenõrzéseket.
Lapozza fel a “Korrózióvédelem”
címû üzetet.

- Tartsa be a gépkocsik mosására
vonatkozó helyi szabályokat (pl. ne
mossa gépkocsiját közterületen).

- Kefés mosóberendezéssel történõ
mosás elõtt állítsa az ablaktörlõ
kapcsolóját kikapcsolt pozícióba
(tájékozódjon az 1. fejezet “elsõ
ablaktörlõ/ablakmosó” részében).
Ellenõrizze a kiegészítõ külsõ felsze-
relések rögzítését, a kiegészítõ
fényszórókat, a visszapillantókat, és
ne felejtse el ragasztószalaggal lera-
gasztani az ablaktörlõ lapátokat és a
rádióantennát.

Ha a gépkocsi rendelkezik mobiltele-
fon-antennával, akkor szerelje le.

- Ha szükséges, a mechanikus és
csuklóval ellátott alkatrészek
tisztítása, utána meg kell ismételni a
kenésüket a RENAULT által jóváha-
gyott kenõanyaggal.

A RENAULT autófelszerelési bol-
tokban speciális karbantartó anya-
gok kaphatók.
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4.12

BELSÕ KÁRPITOK KARBANTARTÁSA
Mit kell tennie?
A folt természetétõl függetlenül annak
tisztításához langyos szappanos vizet
használjon, amiben a következõk
lehetnek:
• természetes szappan,

• folyékony mosogatószer (0,5% szap-
pan, 99,5% víz).

A tisztítást puha, nedves ronggyal
végezze.

Különlegességek
• Üvegfelületek (pl. kijelzõegység,

óra, külsõ hõmérséklet kijelzõ, rádió
kijelzõ stb.).

Puha rongyot vagy pamutot
használjon.

Ha ez nem elegendõ, nedvesítse
meg enyhén szappanos vízzel a
puha rongyot (vagy pamutot), majd
törölje át tiszta, puha és nedves
ronggyal vagy pamuttal.

Végül pedig száraz, finom ronggyal
finoman törölje szárazra a felületet.
Tilos alkoholtartalmú anyagokat
használni.

• Biztonsági övek
Tartsa tisztán a biztonsági öveket.
Vagy a RENAULT által javasolt sze-
reket (RENAULT üzletek)
használja, vagy használjon langyos
szappanos vizet és szivacsot, majd
ronggyal törölje szárazra.

Mosószert és vegyszereket ne al-
kalmazzon.

Mit nem szabad tenni?
Az utastér belsejében ne használjon
nagy nyomással mûködõ tisztító vagy
porlasztó készüléket: elõvigyázatlan
használat esetén ugyanis ez egyebek
között károsan befolyásolhatja a
gépkocsiban lévõ elektromos és elekt-
ronikus alkatrészek megfelelõ
mûködését.

Ne tegyen semmit a szellõzõnyílások
elé, ami károsíthatná a mûszerfal
burkolatát, pl.: szagtalanító, illatosító
stb.
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5.01

5. fejezet: Hasznos tanácsok

Pótkerék .......................................................................................................................................................... 5.02

Szerszámkészlet (gépkocsiemelõ / kerékcsavarkulcs) ....................................................................................... 5.03

Dísztárcsák - kerekek ...................................................................................................................................... 5.04

Kerékcsere ...................................................................................................................................................... 5.05

Gumiabroncsok (a gumiabroncsokkal kapcsolatos biztonsági elõírások, kerekek, téli használat) ......... 5.06 ➟ 5.08

Elsõ fényszórók (izzócsere) ................................................................................................................... 5.09 - 5.10

Hátsó lámpák (izzócsere) .................................................................................................................... 5.11 ➟ 5.13

Oldalsó irányjelzõk (izzócsere) ........................................................................................................................ 5.13

Belsõ világítás (izzócsere) .................................................................................................................... 5.14 ➟ 5.16

Ablaktörlõk (lapátcsere) .................................................................................................................................. 5.17
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RENAULT kártya: elem ................................................................................................................................. 5.23

Tartozékok ...................................................................................................................................................... 5.24

Vontatás .............................................................................................................................................. 5.25 ➟ 5.27

Mûködési rendellenességek ................................................................................................................. 5.28 ➟ 5.36
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5.02

PÓTKERÉK

Pótkerék (3)
A pótkerék a csomagtartó alján kikép-
zett fészekben van.

Hogy hozzáférjen:
- nyissa ki a csomagtartó ajtaját;
- emelje fel a fedelet a kilincs (1) segít-
ségével;

- tartsa kinyitva a hátsó kalaptartó
alatt levõ kapoccsal (2);

- vegye ki az emelõt;
- csavarja ki a pótkerék középsõ rögzí-
tését;

- vegye ki a szerszámkészletet;
- vegye ki a pótkereket.

Ha a pótkerék már több
éve használaton kívül van,
ellenõriztesse, hogy megfe-
lelõ és problémamentesen
használható-e.

A pótkerék használata
A “gumiabroncsok nyomásellenõrzõ
rendszere” nem ellenõrzi a pótkereket
(az a kerék, amelyiket a pótkerék
helyettesíti, eltûnik a kombinált
kijelzõrõl).

Lásd a 2. fejezet “Gumiabroncsok
nyomásellenõrzõ rendszere” címû
részét.

Megjegyzés: Az alumínium
keréktárcsák kerékcsavarjai acéllemez
keréktárcsás pótkeréken használha-
tók.

A többi négy keréknél
kisebb méretû pótkerék-
kel felszerelt jármû

A pótkerék használata során a
maximális sebesség 130 km/h
lehet.

A pótkereket minél elõbb cserélje
ki egy olyan kerékkel, amelynek a
mérete egyezik az eredetivel.
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5.03

SZERSZÁMKÉSZLET

A szerszámkészlet (A) a csomagtartó-
ban helyezkedik el, a pótkeréken.

Emelõ (1)
Pattintsa ki az emelõ tartónyelvét.

Vegye ki az emelõt (1).

A visszahelyezéskor hajtsa össze pon-
tosan az emelõt, mielõtt visszateszi a
helyére.

Az emelõ a kerékcserére
szolgál. Semmiképpen ne
használja arra, hogy segít-
ségével jármû alatti javítá-
sokat végezzen.

Kerékcsavarkulcs (2)
Lehetõvé teszi a kerékcsavarok kicsa-
varását és becsavarását.

Dísztárcsakulcs (3)
Lehetõvé teszi a dísztárcsák levételét.

Vonószem (4)
Tájékozódjon az 5. fejezet “Vontatás”
címû részében.

Rakodóhelyek
A szerszámosdobozban az izzókat
tartó doboznak, egy lopásgátló csavar-
nak és ehhez való csavarkulcsnak van
helye.
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5.04

DÍSZTÁRCSA - KEREKEK

Dísztárcsa látható csavarokkal (1)
Szerelje le a dísztárcsakulccsal (3) (a
szerszámkészletben van), a kampót a
szelephez közeli nyílásba akasztva.

Visszahelyezéskor a szelephez igazítsa
(2). Nyomja be a tartókapcsokat a sze-
lep felõli oldalon kezdve (A), majd (B)
és (C) és végül a szeleppel szemközti
oldalon (D).

Kerék látható csavarokkal (4)
Szerelje le a csavarokat és húzza le a
kereket.
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5.05

KERÉKCSERE

Állítsa le a jármûvet sík, nem
csúszós, szilárd talajon
(vigyázzon csúszós kõ stb.
esetén) (ha szükséges, tegyen

az emelõ talpa alá kemény támasz-
tékot) és kapcsolja be az elakadás-
jelzõ lámpát. Állítsa le a motort.

Húzza be a parkolóféket és tegye
sebességbe (elsõ fokozat vagy hátra-
menet, automata sebességváltó ese-
tén P állás).

Szállítson ki minden utast a jár-
mûbõl, és küldje õket forgalommen-
tes helyre.

Ha szükséges, vegye le a dísztárcsát.

Lazítsa ki a kerékcsavart a kerékcsa-
varkulccsal (1). Úgy helyezze el, hogy
felülrõl nyomja lefelé.

Helyezze el az emelõt vízszintesen, az
emelõ tetejének egy magasságban kell
lennie az adott kerékhez legközelebb
esõ emelési ponttal (2), amely a karosz-
széria alsó részén van kialakítva és a
fedél kinyitását (3) követõen érhetõ el.

Nyomja be az emelõ tartónyelvét
ütközésig a tartólemezbe (2).

Elõször csak kézzel csavarja az
emelõt, hogy annak talapzatát jól be
tudja állítani (enyhén befelé dõljön a
gépkocsi alá). Puha vagy egyenetlen
talajon helyezzen deszkát az emelõ
talpa alá.

Végezzen a karral néhány fordulatot,
hogy a kerék elváljon a talajtól.

Csavarja ki a csavarokat.

Vegye le a kereket.

Tegye fel a pótkereket a kerékagyra, és
forgassa a kereket addig, amíg a keré-
ken és a kerékagyon kiképzett rög-
zítõlyukak egybe nem esnek.

Csavarja be a csavarokat, és engedje le
az emelõt.

Ha a jármû már a saját kerekein áll,
húzza meg jól a csavarokat.

Pattintsa vissza a fedelet (3).

Defekt esetén a kereket
azonnal cserélje ki.

A defektes gumit feltét-
lenül vizsgáltassa át és

javíttassa meg szakemberrel.
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5.06

GUMIABRONCSOK
Gumiabroncsok - kerekek (biz-
tonsági elõírások)
A jármû és a talaj közötti egyetlen
kapcsolatot a gumiabroncsok biz-
tosítják, ezért alapvetõ fontosságú
azok megfelelõ állapota.

Feltétlenül tartsa be a gumikra vonat-
kozó érvényes közlekedési elõírásokat.

Ha a gumiabroncsok cse-
réje szükséges, csak azo-
nos gumiabroncsok sze-
relhetõk fel (azonos

márka, méret, típus és mintázat).

Legyenek azonosak a gyári
gumikkal, vagy a RENAULT
szakszerviz által ajánlott
típusúak legyenek.

A gumiabroncsok karbantartása
A gumik mindig jó állapotban legye-
nek. Ügyeljen arra, hogy a futófelület
bordázatának profilmélysége mindig
megfelelõ legyen. A RENAULT által
jóváhagyott gumikban kopásjelzõ
domborulatok (1) találhatók,
amelyeket a gumik futófelületének
köpenyébe a gyártás során építettek
be.

Ha a futófelület profilja már annyira
elkopott, hogy az ellenõrzõ domboru-
latok láthatóvá válnak (2), a gumikat
ki kell cserélni, ugyanis a bordázat
mélysége már csak 1,6 mm, ami nem
biztosít megfelelõ tapadást nedves
úton.

A jármû túlterhelése, a hosszú, folya-
matos vezetés autópályán (különösen
nagy melegben), a nem megfelelõ
vezetési stílus rossz útviszonyok köze-
pette mind hozzájárulhat a gumik idõ
elõtti elhasználódásához. Ez pedig
rontja a menetbiztonságot.

A vezetési hibák, mint pél-
dául a járdaszegélynek
ütközés, károsíthatják a
keréktárcsát és az elsõ vagy

a hátsó futómû elállítódását is o-
kozhatják. Ilyen eset után ellenõriz-
tesse õket RENAULT szakszerviz-
ben.
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5.07

GUMIABRONCSOK (folytatás)

Gumiabroncsok nyomása
A megadott nyomásértékeket fontos
betartani (beleértve a pótkereket is),
ellenõrizze legalább havonta, vala-
mint minden nagyobb út elõtt (lásd a
„Gumiabroncsok nyomása” címû
részt).

Az elõírtnál kisebb
légnyomás a gumik idõ
elõtti elhasználódását és
rendellenes felmelegedé-

sét okozza, ami hátrányosan befo-
lyásolja a menetbiztonságot, mert:
- rossz lesz a jármû úttartása,
- fennáll a futófelület kopásának,
illetve a guminak az abroncsról
való lefordulásának veszélye.

A levegõ nyomása a gumikban függ
a terheléstõl és a sebességtõl, a
guminyomást mindig ezeknek a
feltételeknek megfelelõen állítsa
be (lásd a „Gumiabroncsok
nyomása” címû részt).

A guminyomást mindig hidegen kell
ellenõrizni. Melegben vagy nagy
sebességgel megtett út után a maga-
sabb érték nem mérvadó.

Ha a gumiabroncsok ellenõrzése nem
lehetséges hidegen, a jelzett érté-
kekhez adjon hozzá 0,2 - 0,3 bart
(3 PSI).

Meleg abroncsból soha ne engedjen
ki levegõt!

Megjegyzés: az elõírt nyomásértéke-
ket a vezetõ melletti ajtó élére vagy
keretére ragasztott címke jelzi (típus-
tól és országtól függõen).

A kerekek felcserélése

A szelepekben levõ érzé-
kelõk az adott kerékhez
vannak hozzárendelve,
ezért a kerekek helyének

felcserélése nem lehetséges.

A téves információk súlyos követ-
kezményekkel járhatnak.

Gumiabroncs cseréje

Biztonsági okokból a
gumiabroncsok cseréjét
kizárólag szakember
végezheti.

Minden, a fenti leírástól eltérõ
típusú gumi felszerelése megvál-
toztathatja:
- a jármû elõírásoknak való megfe-
lelõségét;

- a jármú útfekvését a kanyarban;
- a kormányzást (a kormányzáshoz
szükséges erõt);

- a gumiabroncsok által keltett zajt;
- a hóláncok felszerelését.

Pótkerék
Tájékozódjon az 5. fejezet “Pótkerék”
és “Kerékcsere” címû részeiben.
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5.08

GUMIABRONCSOK (folytatás)

Téli használat
• Hóláncok
Biztonsági okokból szigorúan
tilos hóláncot szerelni a hátsó
kerekekre.
Az eredetinél bármely okból
nagyobb méretû gumiabroncs lehe-
tetlenné teszi a hólánc felszerelé-
sét.

A hólánc felszerelése csak
az eredetivel azonos
méretû gumiabroncsok
használata esetén lehetsé-

ges az Ön jármûvén.

17"-os kerékkel felszerelt jár-
mûvek különlegességei
Ha hóláncot akar használni, spe-
ciális felszerelésre van szükség.

Forduljon RENAULT szakszerviz-
hez!

A 18”-os kerékkel felszerelt vál-
tozatok különlegessége, hogy
ezekre nem lehet hóláncot sze-
relni.
Ha hóláncot akar használni, spe-
ciális felszerelésre van szükség.

Forduljon RENAULT szakszerviz-
hez!

• Téli gumik használata
A kerekek minél jobb tapadása
érdekében tanácsos mind a négy
kerékre téli gumikat szereltetni.

Megjegyzés: Felhívjuk a figyelmét,
hogy ezeknél a téli gumiknál néha
elõírják:
- a forgásirányt;
- a maximális sebességet, ami az Ön
kocsijának maximális sebességé-
nél kevesebb is lehet.

• Szöges gumik
Ezt a gumifajtát kizárólag a helyi
elõírások által szabályozott rövid
idõszakban lehet használni.

Mindig tartsa meg az érvényben
lévõ szabályok által elõírt sebessé-
get.

Ezeket a gumikat minimálisan a két
elsõ keréken kell használni.

A gumikkal kapcsolatban is azt taná-
csoljuk, hogy mindig kérje ki a legkö-
zelebbi RENAULT szakszerviz
szakemberének a tanácsát, aki a
gépkocsijához legjobban illõ
választást fogja Önnek javasolni.
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5.09

ELSÕ FÉNYSZÓRÓK: izzócsere
Halogénizzós fényszórók

Ez a mûvelet más alkatré-
szek leszerelését is szüksé-
gessé teszi (a motorház
díszlécei, fényszórók stb.),

javasoljuk, hogy az izzókat
RENAULT szakszervizben cse-
réltesse!

Gázkisüléses fényszórók

Mivel a nagyfeszültségû
berendezéseken végzett
mûveletek balesetveszé-
lyesek, az ilyen típusú

izzók cseréjét kizárólag a
RENAULT szakszerviz végezheti
el.

A fényszórók tisztítása
A fényszórók mûanyagból vannak,
tisztításukhoz puha rongyot vagy vat-
tát használjon.

Ha ez nem elegendõ, nedvesítsen meg
enyhén szappanos vízzel puha rongyot
vagy pamutot, majd törölje át tiszta,
puha és nedves ronggyal vagy pamut-
tal.

Végül pedig száraz, finom ronggyal
finoman törölje szárazra a felületet.

Tilos alkoholtartalmú anyagokat
használni.
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5.10

ELSÕ FÉNYSZÓRÓK: ködfényszórók / kiegészítõ fényszórók

Elsõ ködfényszórók (1)
Izzócsere
Forduljon RENAULT szakszervizhez!

Izzótípus: H11

Kiegészítõ fényszórók
Ha további távolsági fényszórókkal
kívánja felszerelni a jármûvét, for-
duljon RENAULT szakszervizhez.

Az elektromos berendezé-
seken javítást vagy módo-
sítást csak RENAULT
szakszerviz végezhet, mert

egy hibás csatlakoztatás az elektro-
mos rendszer (a kábelek, és
különösen a generátor) meghibáso-
dását eredményezheti. A szakszer-
vizben ezenkívül minden, a javítás-
hoz vagy a módosításokhoz
szükséges alkatrész megtalálható.
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5.11

HÁTSÓ LÁMPÁK: izzócsere

Irányjelzõ / helyzetjelzõ lámpaés
féklámpa
A csomagtartóban emelje ki a rácsot a
nyelv (1) meghúzásával.

Az izzók nyomás alatt van-
nak, ezért a csere rob-
banásveszéllyel jár.

Sérülésveszély.

Húzza meg a nyelveket (2) és (3) az
izzó foglalatának (4) kipattintásához.

5 Helyzetjelzõ lámpa és féklámpa
P21/5W dupla izzószálas, bajo-
nettzáras körteizzó.

6 Irányjelzõ lámpák
Narancsszínû bajonettzáras kör-
teizzó: PY21 W.
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5.12

HÁTSÓ LÁMPÁK: az izzók cseréje (folytatás)

Hátsóködlámpa / tolatólámpaés
helyzetjelzõ lámpa
A csomagtartó ajtaján, vegye le az
illetõ lámpaegység (6) fedelét, hogy
hozzáférjen a tartócsavarhoz.

Csavarja ki a csavart.

Az izzók nyomás alatt van-
nak, ezért a csere rob-
banásveszéllyel jár.

Sérülésveszély.

Kívülrõl szabadítsa ki a hátsó lámpa-
egységet.

Pattintsa le a (7) izzótartót, hogy
hozzáférjen az izzókhoz

8 Helyzetjelzõ lámpa
P21/5W dupla izzószálas, bajo-
nettzáras körteizzó.

9 Ködlámpa
Bajonettzáras körteizzó P21W.

10 Tolatólámpa
Bajonettzáras körteizzó P21W.
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5.13

HÁTSÓ LÁMPÁK (folytatás) ÉS OLDALSÓ LÁMPÁK: izzócsere

(11) Harmadik féklámpa
Forduljon RENAULT szakszervizhez!

Rendszámtábla világítás (12)
Pattintsa le a világítótestet (12),
megnyomva a nyelvecskét (13).

Vegye le a lámpa fedelét, hogy hozzá-
férjen az izzóhoz.

Izzótípus: W5W.

Oldalsó irányjelzõk (14)
Pattintsa le az irányjelzõt (14) egy
lapos csavarhúzóval.

Fordítsa el egy negyed fordulattal az
izzótartót, és vegye ki az izzót.

Izzótípus: W5W.
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5.14

BELSÕ VILÁGÍTÁS: izzócsere

Mennyezetvilágítás (A)
Pattintsa le a fedelet (1) (egy lapos
végû csavarhúzóval).

Szabadítsa ki az adott izzót.

Izzótípus (2): W5W

Kesztyûtartó világítása
Pattintsa le egy lapos csavarhúzó segít-
ségével a világítótestet, megnyomva a
nyelvecskét (7).

Húzza szét a csatlakozást.

Izzótípus: C5W szofita
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5.15

BELSÕ VILÁGÍTÁS: izzócsere (folytatás)

Elsõ padlóvilágítás
A mûszerfal alsó részén, a mûszerfal
mögött helyezkednek el.

Fordítsa el egy negyed fordulattal a
foglalatot (8) és vegye ki az izzót.

Izzótípus: W5W.

Hátsó padlóvilágítás
A lámpák a hátsó ülés alatt találhatók.

Vegye ki a helyérõl a foglalatot (9) és
húzza ki az izzót.

Izzótípus: W5W.

Az ajtók világítása
A világítótest fedelét lapos csavarhúzó
segítségével pattintsa le (10).

Fordítsa el negyed fordulattal a fogla-
latot és vegye ki az izzót.

Izzótípus: W5W.
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5.16

BELSÕ VILÁGÍTÁS: izzócsere (folytatás)

A csomagtartó megvilágítása
Akassza ki (laposvégû csavarhúzóval)
a világítótesteket (11), megnyomva a
nyelveket a lámpa mindkét oldalán.

Húzza szét a csatlakozást.

Nyomja meg a nyelvecskét (12), hogy
kivegye a foglalatot és hozzáférjen az
izzóhoz (13).

Izzótípus: W5W.
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5.17

ABLAKTÖRLÕ LAPÁTOK

Az elsõ ablaktörlõ lapátok (1)
cseréje
- Emelje fel az ablaktörlõ karját (3);
- szabadítsa ki a lapát alsó részét a
helyérõl, enyhén meghajlítva és víz-
szintesen ütközésig forgatva;

- csúsztassa a lapátot a rögzítõnyel-
vecskén túlhaladva (2).

Visszahelyezés
Az ablaktörlõ lapátok felszereléséhez
a fent leírtakkal ellenkezõ sorrendben
járjon el. Ügyeljen arra, hogy a lapát
jól rögzüljön a helyén.

Szélvédõmosó fúvókák
Laposvégû csavarhúzóval állíthatók
be.

A hátsó ablaktörlõ haszná-
lata elõtt ellenõrizze, hogy
semmilyen szállított tárgy
nem akadályozza a lapát

mozgását.

• Fagy esetén gyõzõdjék meg róla,
hogy az ablaktörlõ lapátok nem
fagytak-e rá az ablakra (bekap-
csoláskor az ablaktörlõ motorja
ilyenkor leéghet).

• Ellenõrizze rendszeresen az
ablaktörlõ lapátok állapotát. Ha
már nem törölnek tökéletesen,
cserélje ki õket (általában
évente).

Hátsó ablaktörlõ lapát (4)
- Emelje fel az ablaktörlõ karját (5);
- forgassa a lapátot (4) addig, amíg
ellenállást nem érez;

- akassza ki a lapátot, húzva azt.

Visszahelyezés
Az ablaktörlõ lapátok felszereléséhez
a fent leírtakkal ellenkezõ sorrendben
járjon el. Ügyeljen arra, hogy a lapát
jól rögzüljön a helyén.
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5.18

AKKUMULÁTOR: hibaelhárítás
A szikra megelõzése érdekében
- Az akkumulátor lekapcsolása vagy
visszakapcsolása elõtt gyõzõdjön
meg arról, hogy minden fogyasztó ki
van-e kapcsolva.

- Az akkumulátor töltésekor a töltõt
kapcsolja ki, mielõtt a kábelsarut
leveszi vagy felteszi.

- Ne tegyen fémtárgyakat az akku-
mulátorra, nehogy rövidzárlat kelet-
kezzen a pólusok között.

Legyen nagyon óvatos, ha az
akkumulátorhoz nyúl, mert
abban kénsav található, ami
veszélyes a szemre és a bõrre.

Ha mégis sav kerül a bõrre vagy
szembe, öblítse le bõ vízzel.

Robbanásveszély miatt ne közelítsen
nyílt lánggal vagy gyúlékony anyag-
gal az akkumulátorhoz, és kerülje a
szikraképzõdést.

A motortérben végzett munkálatok
alatt a hûtõventilátor bármikor
bekapcsolódhat.

Sérülésveszély.
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5.19

AKKUMULÁTOR: hibaelhárítás (folytatás)
A töltõ csatlakoztatása
A töltõberendezés legyen kompatibi-
lis egy 12 voltos névleges feszültségû
akkumulátorral.

Feltétlenül kösse le (leállított motor-
ral) az akkumulátor csatlakozókábe-
leit a negatív csatlakozással kezdve.

A kábelsarukat soha ne járó motornál
vegye le. Az akkumulátor töltésekor
tartsa be a töltõberendezés
használati utasításában foglaltakat.

Csak a jól feltöltött és a jól karbantar-
tott akkumulátortól várható el, hogy
sokáig mûködjön és biztosítsa a motor
problémamentes indítását.

Az akkumulátort tisztán és szárazon
kell tartani.

Ellenõriztesse gyakran az akkumulá-
tor töltési állapotát.
- Ez fõleg akkor fontos, ha rövid útsza-
kaszokon vagy városi forgalomban
használja gépkocsiját.

- Ha a külsõ hõmérséklet csökken (téli
idõszakban), a töltési szint is csök-
ken. A téli idõszakban mindig csak a
szükséges elektromos fogyasztókat
kapcsolja be.

- Végül tudni kell, hogy az akkumulá-
tor töltöttségi szintjét különbözõ,
folytonosan mûködõ fogyasztók is
csökkentik, pl. óra, kiegészítõ beren-
dezések stb.

Abban az esetben, ha több kiegészítõ
berendezést szereltet fel gépkocsijára,
azokat mindig úgy kapcsoltassa be az
elektromos rendszerbe, hogy csak a
gyújtáskapcsoló bekapcsolt állásá-
ban kapjanak áramot. Tanácsos ilyen-
kor az akkumulátort egy nagyobb
kapacitásúra kicserélni. Kérje
RENAULT szakszerviz tanácsát!

Ha huzamosabb ideig leállítja gépko-
csiját, kösse le a kábelsarukat, vagy -
fõleg télen - töltse fel rendszeresen az
akkumulátort. Az akkumulátor visz-
szakötése után a memóriával rendel-
kezõ fogyasztókat, rádiót stb. újra be
kell programozni. Az akkumulátort
száraz, hûvös és fagymentes helyiség-
ben tárolja.

Némely akkumulátor
különbözhet a többitõl a
töltési idõt tekintve, kérje a
RENAULT szakszerviz

tanácsát!

Vigyázzon, hogy ne keletkezzen
szikra, amely robbanást okozhat,
és a töltést jól szellõzõ helyen
végezze. Súlyos balesetveszély!
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5.20

AKKUMULÁTOR: hibaelhárítás (folytatás)
Indítás idegen gépkocsi akku-
mulátoráról
Ha idegen gépkocsi akkumulátorának
energiájára van szüksége az indítás-
hoz, járjon el a következõ módon:

Szerezzen be egy, a RENAULT szaks-
zervizekben e célra kapható elektro-
mos kábelt, vagy ha már van,
ellenõrizze, hogy az kifogástalan álla-
potban van-e.

Mindkét akkumulátor névleges
feszültsége egyformán 12 V legyen.

Annak az akkumulátornak a kapaci-
tása (amperórában, Ah), amelyrõl az
áramot veszi, legalább ugyanakkora
legyen, mint a lemerült akkumulátoré.

Ügyeljen arra, hogy a két gépkocsi
karosszériája között érintkezés ne
legyen - ez esetben ugyanis a pozitív
pólusok összekapcsolásakor rövidzár-
lat keletkezhet -, és ellenõrizze, hogy a
lemerült akkumulátoron a kábelsaruk
nem lazák-e. Kapcsolja ki a gyújtást a
saját autóján.

Indítsa be az áramot szolgáltató
gépkocsi motorját, és járassa a motort
közepes fordulatszámon.

Csatlakoztassa a pozitív (+) kábel (A)
egyik végét a lemerült akkumulátor
pozitív (+) sarkára (1), majd a másik
végét az áramadó akkumulátor pozitív
(+) sarkára (2).

Ezután erõsítse a negatív (–) (B) kábel
egyik végét az áramadó akkumulátor
negatív sarkára (–) (3), majd a leme-
rült akkumulátor negatív sarkára (–) (4).

Vigyázzon arra, hogy a kábelek (A) és
(B) között ne legyen kontaktus, és
hogy a pozitív (+) kábel (A) ne érint-
kezzen az áramadó gépkocsi fém ré-
szeivel.

Indítsa be jármûvét a szokott módon.
Amikor a motor elindult, kösse le a
kábeleket (A) és (B) fordított sorrend-
ben (4-3-2-1).
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5.21

BIZTOSÍTÉKOK

Biztosítékház (1)
Ha egy elektromos berendezés nem
mûködik, elõször mindig ellenõrizze a
biztosítékokat.

Nyissa ki a fedelet (4).

A biztosítékok rendeltetését a doboz
fedelén lévõ (3) azonosító címke segít-
ségével azonosíthatja (lásd részletesen
a következõ oldalon).

A szabad biztosítékhelyeket ne
használja.

Ellenõrizze a megfelelõ biz-
tosítékot és cserélje ki, ha
szükséges, az eredetivel
megegyezõ értékû biztosí-

tékkal.

Ha túl nagy értékû biztosítékot
használ, ez az elektromos hálózat túl-
melegedését okozhatja (tûzveszély),
ha valamelyik berendezés a nor-
málisnál többet fogyaszt.

JÓ HIBÁS

Vegye ki a biztosítékot a csipesz (2)
segítségével.

A biztosíték a csipeszbõl oldalirány-
ban csúsztatható ki.

Megjegyzés
Zárja be a fedelet (4) a gépkocsiajtó
zárása elõtt.

Elõvigyázatosságból, vagy a sza-
bályok miatt:
Szerezzen be a RENAULT szak-
szervizben egy készlet tartalék izzót
és egy készlet tartalék biztosítékot!
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5.22

BIZTOSÍTÉKOK (folytatás)
A biztosítékok rendeltetése (a biztosítékok megléte a jármû felszereltségi szintjétõl függ)

Jelzés Fogyasztó

Távolsági fényszórók

Elektromos kezelõegység /
indításgátló rendszer

Beszédszintetizátor /
kijelzõegység / gázkisüléses
fényszórók magasságának
beállítása

Légkondicionálás / parkolást
segítõ rendszer / tola-
tólámpa

Belsõ világítás

Féklámpa / ablaktörlõk

Bal oldali tompított
fényszóró

Jobb oldali helyzetjelzõ
lámpa

Jelzés Fogyasztó

Elakadásjelzõ lámpa / irány-
jelzõk

Kommunikációs rendszer /
rádió

Ködfényszóró / kijelzõegy-
ség / beszédszintetizátor

Légzsákok
biztonságiöv-feszítõk

Blokkolásgátló (ABS)

Hangkürt

Elektromos ablakemelõ

Hátsó ködlámpa

Fûthetõ visszapillantó
tükrök

Jelzés Fogyasztó

Jobb oldali tompított
fényszóró

Bal oldali helyzetjelzõ
világítás / világítás

Hátsó ablaktörlõ

Ajtók nyitása és zárása

Utastéri elektromos csat-
lakozó / rádiótelefon

Szivargyújtó / csomagtartó-
ban levõ elektromos csat-
lakozó

Hátsó szélvédõ jégtelenítése /
kormányzár / elsõ ülések
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5.23

RENAULT KÁRTYA: ELEM

RENAULT kártya szabad kéz
üzemmódban
Az elem cseréje
A “Cserélje ki a kártya elemét” üzenet
megjelenik a kijelzõegységen.

Húzza meg erõsen a pótkulcsot (1).

Cserélje ki az elemet (2), figyelembe
véve a pótkulcson levõ jelölést
(ellenõrizze, hogy a visszajelzõ (3)
kigyullad-e, amikor megnyomja a
RENAULT kártya valamelyik gomb-
ját).

Távirányítós RENAULT kártya
Az elem cseréje
Húzza meg erõsen a pótkulcsot (1).

Húzza szét a két tartókart, miközben
megtartja az elemtartót, hogy az elem
és az elemtartó kivehetõ legyen (2).

Cserélje ki az elemet (2), figyelembe
véve a pótkulcson levõ jelölést
(ellenõrizze, hogy a visszajelzõ (3)
kigyullad-e, amikor megnyomja a
RENAULT kártya valamelyik gomb-
ját.)

A használt elemekkel ne
szennyezze a természetet,
hanem adja le egy használt
elemek begyûjtésével

foglalkozó szervezetnek.

Az elemek beszerezhetõk a
RENAULT szakszervizben.

Élettartamuk körülbelül két év.
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5.24

SEGÉDBERENDEZÉSEK

Telefon és CB rádió
használata
A beépített antennával ellá-
tott telefonok és CB rádiók

interferenciát okozhatnak a többi,
eredetileg felszerelt elektromos
készülékkel. Ajánlatos ezért ezekhez
a készülékekhez külsõ antennát
használni.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy
tartsa be az ilyen berendezések
használatával kapcsolatos helyi
elõírásokat.

Kiegészítõ berendezések
utólagos felszerelése
A jármû kifogástalan
mûködése és mindenfajta

biztonsági kockázat elkerülése
érdekében azt tanácsoljuk, hogy csak
a RENAULT által kifejlesztett beren-
dezéseket használjon, amelyek az Ön
jármûvéhez valók és minõségüket a
RENAULT garantálja!

A csomagtartó ajtajára rögzített
kerékpártartó használata nem ajánla-
tos.

Elektromos és elektronikus beren-
dezések
• A jármû elektromos hálózatába

való mindenféle beavatkozást csak
a RENAULT szakszerviz munka-
társa végezhet, mert egy rossz csat-
lakoztatás az elektromos rendszer
meghibásodását, vagy másik csat-
lakoztatott elektromos eszköz
meghibásodását okozhatja.

• Elektromos berendezés utólagos
beszerelése esetén ellenõrizze,
hogy az eszközt biztosíték védi-e.
Határozza meg a biztosíték helyét
és a szükséges biztosíték értékét.

A nem elektromos eszközök felszere-
lése céljából (tetõrúd, vonóhorog
stb.), és a használati körülményeket
illetõen tájékozódjon a szerelési
útmutatóban.

Tanácsos ezt az útmutatót is a kocsi
papírjaival együtt tartani.
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5.25

VONTATÁS: autómentés

Tolja teljesen aRENAULTkártyát a
leolvasóba, hogy kinyithassa a kor-
mányzárat, és használhassa a jelzõ-
fényeket (féklámpa, irányjelzõ stb.).
Éjszakai vontatáskor a gépkocsi
legyen kivilágítva.

Ezenkívül feltétlenül tartsa be az adott
országnak a vontatásra vonatkozó köz-
lekedési szabályait, valamint - ha Ön a
vontató jármû vezetõje - ügyelnie kell
arra, hogy ne lépje túl az Ön jármûvé-
vel vontatható megengedett legna-
gyobb tömeget. Forduljon a legköze-
lebbi RENAULT szakszervizhez!

Csak az elsõ vontatási pontot (1) és a
hátsó vontatási pontot (4) használja
vontatáshoz (soha ne a féltengelye-
ket). A vonószemek kizárólag vízszin-
tes vontatásra alkalmasak, segítségük-
kel soha ne kísérelje meg - akár
közvetlenül, akár közvetve - a gépkocsi
felemelését.

Megjegyzés: a RENAULT kártyát a
vontatás teljes idõtartama alatt hagyja
a kártyaleolvasóban.

Hozzáférés a vontatási pontok-
hoz
Pattintsa le a fedelet (2) vagy (5).

Csavarja be a vonószemet (3) telje-
sen: elõször kézzel ütközésig, majd a
szerszámkészletben levõ kerékcsa-
varkulccsal húzza meg.

A vonószem (3) és a kerékcsavarkulcs
a csomagtartó szõnyege alatt a szer-
számkészletben vannak (tájékozódjon
az 5. fejezet “Szerszámkészlet” címû
részében).

Leállított motor esetén a
kormányszervo és a fék-
szervo nem mûködnek.
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5.26

VONTATÁS: autómentés (folytatás)

- RENAULT merev vonta-
tórúd használatát java-
solja. Kötél vagy kábel
használata esetén (amikor

ez megengedett) szükséges, hogy a
vontatott jármû fékezhetõ legyen.

- Nem lehet vontatni olyan jár-
mûvet, amelynek az úton való hala-
dási képessége megváltozott.

- Nem szabad olyan gyorsításokat és
fékezéseket végezni, amelyek a
jármûvet károsíthatják.

- Vontatáskor nem tanácsos
25 km/h sebességnél gyorsabban
haladni.

Automata sebességváltóval ren-
delkezõ gépkocsi vontatása:
különlegességek
Álló motor esetén a sebességváltó
kenése nem biztosított, tehát a jár-
mûvet szállítóeszközzel kell szállítani,
vagy megemelt elsõ kerékkel vontatni.

Kivételes esetben keréken is vontat-
ható, csak elõremenetben, a sebes-
ségváltó üres állásában (N), leg-
feljebb 50 km távolságra.

Leállított motor esetén a
kormányszervo és a fék-
szervo nem mûködnek.

A sebességváltó kar N üres
állásban legyen.
Ha a kar (1) a P helyzetben
rögzítõdik, amikor lenyomja

a fékpedált, lehetséges a kar szabaddá
tétele kézzel.

Ehhez dugjon egy fémrudat a
nyílásba (2) és nyomja meg, hogy a
választókart P helyzetbe tehesse.
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5.27

VONTATÁS: vonóhorog

A vontatási pont megengedett füg-
gõleges terhelését, fékezett és féke-
zetlen vontatmány megengedett
maximális tömegét lásd a 6. fejezet
“Tömegadatok” címû részében.

A: 1030 mm
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5.28

MÛKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK
Az alábbi tanácsok segítségével átmenetileg gyorsan el tudja hárítani az esetlegesen elõadódó hibákat. Biztonsági okokból
azonban azt javasoljuk, hogy ezután minél elõbb keresse fel a legközelebbi RENAULT szakszervizt.

RENAULT kártya használata HIBAFORRÁS MI A TEENDÕ?

• A RENAULT kártyával nem lehetsé-
ges az ajtózárak kinyitása vagy
bezárása.

A jármû erõs elektromágneses mezõben
van. Lemerült az akkumulátor.

Használja a pótkulcsot, tájékozódjon az
1. fejezet “Pótkulcs” címû részében.

A kártyával azonos frekvencián más
berendezés mûködik (mobiltelefon...).

Hagyja abba az illetõ berendezés
használatát, vagy használja a pótkulcsot
(tájékozódjon az 1. fejezet “Pótkulcs”
címû részében).

A kártya eleme kimerült. Cseréje ki az elemet.
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5.29

MÛKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK (folytatás)
Indításkor mi történik LEHETSÉGES HIBAFORRÁS MI A TEENDÕ?

• Nem történik semmi: a visszajelzõ
lámpák nem gyulladnak ki, az indító-
motor nem forog.

Az akkumulátor kábele le van szerelve,
vagy a kábelsaru vagy az akkumulátor
csatlakozója oxidálódott.

Ellenõrizze a kábelsarukat: ha oxidáció
jeleit tapasztalja, kaparja és tisztítsa meg
a kábelsarukat, majd rögzítse azokat az
akkumulátorra.

Lemerült az akkumulátor. Csatlakoztasson külsõ akkumulátort a
lemerültre.

Üzemképtelen akkumulátor. Cserélje ki az akkumulátort.
Ne tolja az autót bekapcsolt kormányzár-
ral.

• A visszajelzõ lámpák fényereje hal-
vány, az indítómotor lassan forog.

A kábelsaruk lazák.
Az akkumulátor csatlakozói oxidáltak.

Ellenõrizze a kábelsarukat: ha oxidáció
jeleit tapasztalja, kaparja és tisztítsa meg
a kábelsarukat, majd rögzítse azokat az
akkumulátorra.

Lemerült az akkumulátor. Csatlakoztasson külsõ akkumulátort a
lemerültre.
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5.30

MÛKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK (folytatás)
Indításkor mi történik LEHETSÉGES HIBAFORRÁS MI A TEENDÕ?

• A motor nedves idõben vagy a jármû
mosása után nehezen indul.

Gyújtási hiba: nedvesség került a
gyújtórendszerbe.

Szárítsa meg a gyertyák és a gyújtóte-
kercsek kábeleit.

• A motor nehezen indul meleg idõben. Rendellenesség az üzemanyagrendszer-
ben (gázbuborék a rendszerben).

Hagyja lehûlni a motort.

Kompresszióhiány. Keresse fel a legközelebbi RENAULT
szervizt!

• A motor nem indul. Nem teljesülnek az indítás feltételei. Olvassa el a 2. fejezet “A motor elin-
dítása és leállítása” címû részét.

• A motor nem áll le. Elektronikus hiba. Nyomja meg ötször gyorsan az
indítógombot.

• A kormányzár nem nyílik ki. Rögzült kormány. Mozgassa a kormányt, miközben
nyomja a motorindító gombot (lásd a 2.
fejezet “A motor elindítása” címû
részét).

Elektronikus hiba. Tájékozódjon az 5. fejezet “motortér biz-
tosítékai” címû részében: végezze el a
“motor vészleállítása” eljárásnál leírt
mûveleteket.
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5.31

MÛKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK (folytatás)
Menet közben LEHETSÉGES HIBAFORRÁS MI A TEENDÕ?

• Rendellenes fehér füst a kipufogóból. Mechanikus hiba: a hengerfejtömítés
meghibásodott.

Állítsa le a motort.
Forduljon RENAULT szakszervizhez!

• Rezgések. Rosszul felfújt gumik, rosszul kie-
gyensúlyozott vagy hibás gumik.

Ellenõrizze a levegõnyomást, ha nem ez
a probléma, ellenõriztesse a RENAULT
szakszervizben az állapotukat!

• Fortyogás a hûtõrendszer kiegyenlítõ-
tartályában.

Mechanikai hiba: a hengerfejtömítés
meghibásodott, a vízpumpa hibás.

Állítsa le a motort.
Forduljon RENAULT szakszervizhez!

A hûtõventilátor nem mûködik. Ellenõrizze a megfelelõ biztosítékot, ha
ez rendben, forduljon RENAULT szak-
szervizhez!
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5.32

MÛKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK (folytatás)
Menet közben LEHETSÉGES HIBAFORRÁS MI A TEENDÕ?

• Füst a motorházból. Rövidzárlat. Álljon meg, állítsa le a motort és vegye le
az akkumulátor csatlakozókábelét.

A hûtõrendszer összekötõcsöve hibás. Keresse fel a legközelebbi RENAULT
szervizt!

• Az olajnyomás ellenõrzõ lámpája
világít
- kanyarban vagy fékezéskor, Az olajszint alacsony. Adjon hozzá motorolajat (tájékozódjon

a 4. fejezet “Motorolajszint, pótlás és fel-
töltés” címû részében).

- alapjáraton, Az olajnyomás nem megfelelõ. Mielõbb forduljon RENAULT szakszer-
vizhez!

- késõn alszik el, vagy gyorsításkor
égve marad.

Az olajnyomás nem megfelelõ. Álljon meg és forduljon RENAULT
szakszervizhez!

• A motor teljesítményhiányos. A levegõszûrõ piszkos. Cserélje ki a szûrõbetétet.

Rendellenesség az üzemanyagrendszer-
ben.

Ellenõrizze az üzemanyagszintet.

Hibás gyertyák, hibás gyújtás. Keresse fel a legközelebbi RENAULT
szervizt!

• Bizonytalan az alapjárat, vagy a motor
lefullad.

Kompresszióhiány (gyertyák, gyújtás,
levegõ).

Keresse fel a legközelebbi RENAULT
szervizt!
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5.33

MÛKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK (folytatás)
Menet közben LEHETSÉGES HIBAFORRÁS MI A TEENDÕ?

• A kormány felkeményedik. Az ékszíj elszakadt. Cserélje ki az ékszíjat.

Nincs olaj a szivattyúban. Adjon hozzá kormányszervoolajat
(tájékozódjon a 4. fejezet “Kormányszer-
vo-szivattyú” címû részében).

Ha a hiba nem szûnik meg, forduljon a
legközelebbi RENAULT szervizhez!

• A motor túlságosan melegszik. A
hûtõfolyadék hõmérsékletét vissza-
jelzõ lámpa kigyullad (vagy a mûszer
mutatója a piros zónába ér).

A vízpumpa nemmûködik: az ékszíj laza
vagy elszakadt.

A hûtõventilátor nem mûködik.

Állítsa le a motort és forduljon a legköze-
lebbi RENAULT szakszervizhez!

Vízfolyás. Ellenõrizze a folyadékcsövek illesztését,
és húzza meg a szorítóbilincseket.

Nézze meg, van-e hûtõfolyadék a kie-
gyenlítõ tartályban. Ha nem megfelelõ,
állítsa be a folyadékszintet (miután várt
a lehûlésig). Vigyázzon, nehogy megé-
gesse magát. Ez a megoldás csak átme-
neti. Minél elõbb keresse fel a legköze-
lebbi RENAULT szakszervizt!

Radiátor:Ha a hûtõrendszerben kevés a hûtõfolyadék, ne felejtse, hogy forró motor mellett sosem szabad hideg vizet
vagy hûtõfolyadékot a rendszerbe tölteni. Minden, a hûtõrendszeren végzett olyan javítás után, amelynek során - akár
csak részben is - le kellett engedni a hûtõfolyadékot, a hûtõrendszert megfelelõ mennyiségû és típusú új hûtõfolyadék-
kal kell feltölteni. Emlékeztetjük arra, hogy feltétlenül a RENAULT elõírásainak megfelelõ anyagot használjon!
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5.34

MÛKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK (folytatás)
Elektromos berendezés LEHETSÉGES HIBAFORRÁS MI A TEENDÕ?

• Az ablaktörlõ nem mûködik. Az ablaktörlõlapát letapadt. Az ablaktörlõ használata elõtt szaba-
dítsa ki a lapátot.

Hibás biztosíték (szakaszos kapcsoló,
végállás).

Cserélje ki.

Motorhiba. Forduljon RENAULT szakszervizhez!

• Az irányjelzõ túl gyorsan villog. Kiégett az egyik izzó. Cserélje ki az izzót.

• Az irányjelzõk
nem mûködnek.

Csak az egyik
oldalon: - kiégett az izzó, Cserélje ki az izzót.

- a tápvezeték szétcsúszott vagy a csat-
lakozó elmozdult,

Csatlakoztassa újra.

- hibás testelés. Keresse meg a testkábel végét (ez vala-
milyen fém elemen található), kaparja és
tisztítsa meg, majd gondosan rögzítse
újra.

Mindkét oldalon: - hibás biztosíték, Cserélje ki a biztosítékot.

- az irányjelzõ reléje hibás. Cseréltesse ki: keressen fel egy
RENAULT szervizt!
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5.35

MÛKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK (folytatás)
Elektromos berendezés LEHETSÉGES HIBAFORRÁS MI A TEENDÕ?

• A fényszórók
nem mûködnek.

Csak az egyik
oldalon:

- kiégett az izzó, Cserélje ki az izzót.

- a csatlakozóvezeték szétcsúszott vagy a
csatlakozó elmozdult,

Ellenõrizze és igazítsa meg a vezetéket
vagy a csatlakozót.

- hibás testelés. Lásd feljebb.

Mind a két oldalon: - ha az áramkörhöz biztosíték tartozik. Ellenõrizze és cserélje ki, ha szükséges.

• Páraképzõdés tapasztalható a
fényszórókban.

Normális jelenség. A fényszórók burájá-
ban elõforduló pára a hõmérséklet inga-
dozása miatt keletkezõ normális jelen-
ség.

A pára a lámpa bekapcsolása után gyor-
san megszûnik.
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6.01

6. fejezet: Mûszaki adatok

Azonosító táblák ................................................................................................................................... 6.02 - 6.03

Méretek .......................................................................................................................................................... 6.04

Motoradatok ................................................................................................................................................... 6.05

Vontatható tömeg ................................................................................................................................. 6.06 - 6.07

Tömegadatok ........................................................................................................................................ 6.06 - 6.07

Cserealkatrészek .............................................................................................................................................. 6.08
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6.02

AZONOSÍTÓ TÁBLÁK

A gyártási táblán (jobb oldali rész)
található adatokat mindig adja meg
levelezésében vagy megrendelésében.

Gyártási azonosító tábla (A)
1 A jármû típuskódja és soro-
zatszáma
Ez az információ a B jelöléshez
tartozik.

2 A jármû megengedett legnagyobb
össztömege

3 A jármûszerelvény megengedett
legnagyobb össztömege: a jármû
terheléssel és vontatmánnyal

4 Megengedett maximális tengely-
terhelés elöl

5 Megengedett maximális tengely-
terhelés hátul

6 A jármû mûszaki adatai
7 Fényezés hivatkozási száma
8 Felszereltségi szint
9 A jármû típusa

10 A kárpitozás kódja
11 Kiegészítõ választható felszerelé-

sek
12 Gyártási szám
13 Belsõ harmónia kódja
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6.03

AZONOSÍTÓ TÁBLÁK (folytatás)

A gyártási táblán és a motor azo-
nosító tábláján található adatokat
mindig adja meg levelezésében vagy
megrendelésében.

A motor jelölése (C)
1 A motor típusa
2 Motorszám
3 A motor gyártási száma



1,065 2,840 0,955 1,575

4,860 2,177

1,550

1,577 (1)
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6.04

A GÉPKOCSI MÉRETEI (méterben)

(1) Üresen
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6.05

A MOTOR JELLEMZÕI

Változatok 2.0 T 3.5 V6 2.0 dCi 2.2 dCi 3.0 dCi

Motortípus
(a motor azonosítótáblája szerint) F4R turbo V4Y M9R turbo G9T turbo P9X turbo

Lökettérfogat (cm3) 1 998 3 498 1 995 2 188 2 958

Üzemanyagtípus Ólommentes benzin Gázolaj

Üzemanyagtípus Kizárólag ólommentes benzint
használjon, amelynek az

oktánszáma az üzemanyagbetöltõ
nyílás fedelén levõ címkén van

megadva.
Szükség esetén átmenetileg

használható:
- 91-es oktánszámú benzin, ha a cím-

kén 95-ös és 98-as van jelölve,
- 87-es oktánszámú benzin, ha

a címkén 91-es, 95-ös és 98-as van
jelölve.

Az üzemanyag-betöltõ nyílás
fedelén levõ címke jelzi a

megengedett üzemanyagokat.

Gyertyák Kizárólag a gépkocsija motorjához
elõírt gyertyákat használjon.

A gyertyák típusa a motorházban
levõ címkén látható, ha nem találja,
forduljon RENAULT szakszervizhez!
Nem megfelelõ gyertyák használata a

motor károsodását okozhatja.

–
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6.06

TÖMEGADATOK (kg) - Egyéb felszereltség nélküli alapkivitelû jármûvek, melyek fejlesztése az év folyamán
várható. Felvilágosításért forduljon a legközelebbi RENAULT márkakereskedéshez!

Változatok
(országtól függõen) 2.0 T 3.5 V6 2.0 dCi 2.2 dCi

Gépkocsitípus
(a gyártó azonosítótáblája szerint)

BJ0C - BJ05 - BJ0W

Automata
sebességváltó

BJ04 - BJ0R
BJ0U - BJ0V

BJ01

BJ03 - BJ0B BJ0E - BJ0M
BJ0F

BJ00 - BJ02
BJ0H

Saját tömeg üresen 1 640 1 660 1 720 1 665 1 660 1 665

Fék nélküli vontatmány megengedett legnagyobb tömege 750

Megengedett maximális tömeg fékezett vontatmány esetén (1) 1 300 1 250 1 300 1 000 1 250 950

A vontatási pont megengedett függõleges terhelése 75

A tetõcsomagtartó megengedett terhelése 80 (a tartóelemeket is beleértve)

A gépjármû gyártási tábláján a következõk szerepelnek: a gépjármû megengedett legnagyobb össztömege, az elsõ tengely
megengedett legnagyobb terhelése, a hátsó tengely megengedett legnagyobb terhelése és a jármûszerelvény össztömege.
Tájékozódjon a 6. fejezet “azonosítótábla” címû részében.

(1) Vontatható tömeg (lakókocsi, hajó stb. vontatása)
- Fontos, hogy a vontatható tömeg tekintetében figyelembe vegye a helyi hatóságok rendelkezéseit, és különösen a közlekedési sza-
bályokat. Ha utánfutó vontatására kívánja alkalmassá tenni gépkocsiját, feltétlenül RENAULT szakszervizzel végeztesse az áta-
lakítást! A jármûszerelvény maximális össztömegét (jármû + vontatmány) sohasem szabad túllépni.

- Ha az Ön kocsija teljes terheléssel közlekedik (maximális tömeg), akkor a maximális sebesség 100 km/h lehet, a levegõnyomást
pedig emelje meg 0,2 barral.

- Mivel a motor teljesítménye és emelkedõn elért teljesítménye a tengerszint feletti magasság növekedésével arányosan csökken,
azt tanácsoljuk, hogy a maximális terhelést 1000 méteren 10%-kal, majd 1000 méterenként további 10%-kal csökkentse.
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6.07

TÖMEGADATOK (kg) - Egyéb felszereltség nélküli alapkivitelû jármûvek, melyek fejlesztése az év folyamán
várható. Felvilágosításért forduljon a legközelebbi RENAULT márkakereskedéshez!

Változatok
(országtól függõen) 2.2 dCi 3.0 dCi

Gépkocsitípus
(a gyártó azonosítótáblája szerint)

BJ0F
Automata sebességváltó

BJ0A - BJ0H
Automata sebességváltó

BJ0J BJ0S

Saját tömeg üresen 1 690 1 735

Fék nélküli vontatmány megengedett legnagyobb tömege 750

Megengedett maximális tömeg fékezett vontatmány esetén(1) 1 050 950 1 300 950

A vontatási pont megengedett függõleges terhelése 75

A tetõcsomagtartó megengedett terhelése 80 (a tartóelemeket is beleértve)

A gépjármû gyártási tábláján a következõk szerepelnek: a gépjármû megengedett legnagyobb össztömege, az elsõ tengely
megengedett legnagyobb terhelése, a hátsó tengely megengedett legnagyobb terhelése és a jármûszerelvény össztömege.
Tájékozódjon a 6. fejezet “azonosítótábla” címû részében.

(1) Vontatható tömeg (lakókocsi, hajó stb. vontatása)
- Fontos, hogy a vontatható tömeg tekintetében figyelembe vegye a helyi hatóságok rendelkezéseit, és különösen a közlekedési sza-
bályokat. Ha utánfutó vontatására kívánja alkalmassá tenni gépkocsiját, feltétlenül RENAULT szakszervizzel végeztesse az áta-
lakítást! A jármûszerelvény maximális össztömegét (jármû + vontatmány) sohasem szabad túllépni.

- Ha az Ön kocsija teljes terheléssel közlekedik (maximális tömeg), akkor a maximális sebesség 100 km/h lehet, a levegõnyomást
pedig emelje meg 0,2 barral.

- Mivel a motor teljesítménye és emelkedõn elért teljesítménye a tengerszint feletti magasság növekedésével arányosan csökken,
azt tanácsoljuk, hogy a maximális terhelést 1000 méteren 10%-kal, majd 1000 méterenként további 10%-kal csökkentse.
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6.08

CSEREALKATRÉSZEK ÉS JAVÍTÁS
ARENAULTáltal gyártott cserealkatrészek nagyon szigorúmûszaki elõírásoknak felelnekmeg, és rendszeresen ellenõrzik azokat.
Így azok minõsége eléri vagy meghaladja az új autó gyártásakor felhasznált alkatrészekét.

Ha kizárólag gyári RENAULT cserealkatrészeket használ, biztos lehet benne, hogy gépkocsija eredeti menettulajdonságai és
teljesítménye hosszú idõn átmegmaradnak. ARENAULTszakszervizben az eredeti cserealkatrészekkel végzett javításokra amun-
kalap hátoldalán olvasható garanciális feltételek vonatkoznak.
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BETÛRENDES TÁRGYMUTATÓ
A ablakemelõ .................................................... 3.14 - 3.15

ablakmosó ......................................... 1.77 ➟ 1.79 - 4.08
ablakmosó tartály .................................................... 4.08
ablaktörlõ lapátok ................................................... 5.17
ablaktörlõk .................................................. 1.77 ➟ 1.79
ABS .............................................................. 2.26 - 2.27
ajtók ............................................................ 1.10 ➟ 1.15
ajtók bezárása ............................................. 1.10 ➟ 1.15
akkumulátor ...................................... 4.09 - 5.18 ➟ 5.20
automata parkolófék ................................... 2.11 ➟ 2.13
automata sebességváltó (használat) ............. 2.40 ➟ 2.42
automata sebességváltó választókarja .......... 2.40 ➟ 2.42
azonosító táblák ............................................ 6.02 - 6.03

B bejáratás ................................................................. 2.02
belsõ kárpit karbantartása ....................................... 4.12
belsõ világítás ................................................ 3.20 - 3.21
beszédszintetizátor ........................................ 1.66 - 1.67
biztonsági övek ........................................... 1.24 ➟ 1.27
biztonságiöv-feszítõk ...................................... 1.28 - 1.32
biztosítékok ................................................... 5.21 - 5.22
blokkolásgátló berendezés ............................. 2.26 - 2.27

Cs cserealkatrészek ...................................................... 6.08
csomagszállítás a csomagtartóban ........................... 3.33
csomagtartó ............................................................ 3.30
csomagtartó ajtaja ................................................... 3.30

D defekt .......................................................... 5.02 ➟ 5.05
dinamikus menetstabilizáló rendszer: ESP .... 2.22 - 2.23
dísztárcsák .............................................................. 5.04
dísztárcsakulcs ........................................................ 5.04

E ellenõrzõ mûszerek ..................................... 1.50 ➟ 1.65
ellenõrzõ visszajelzõlámpák ........................ 1.50 ➟ 1.65
elsõ biztonsági övek kiegészítõ
berendezései ............................................ 1.28 ➟ 1.31

elsõ fényszórók ............................................. 5.09 - 5.10
elsõ utasoldali légzsák kikapcsolása ............... 1.40 - 1.41
elsõ ülések beállítása ................................... 1.20 ➟ 1.23
elsõ ülések elektromos beállítása ................... 1.21 - 1.22
elsõ ülések kézi beállítása ....................................... 1.20
emelõ ..................................................................... 5.03
ESP: dinamikus menetstabilizáló rendszer .... 2.22 - 2.23

F fedélzeti számítógép .................................... 1.62 ➟ 1.65
fejtámla ......................................................... 1.18 - 1.19
fékfolyadék ............................................................. 4.08
féklámpák ..................................................... 5.11 - 5.13
fény- és hangjelzések ............................................... 1.71
fényezés (karbantartás) .................................. 4.10 - 4.11
fényezés (színkód) .................................................. 6.02
fényszórók beállítása ................................... 1.72 ➟ 1.76
figyelmeztetõ jelzések ............................................. 1.71
folyadékszintek ........................................... 4.03 ➟ 4.08
fûthetõ ülések ......................................................... 1.22

G gépkocsi azonosítása ..................................... 6.02 - 6.03
gumiabroncsok ... 0.04 ➟ 0.07 - 2.18 ➟ 2.21 5.06 ➟ 5.08
gumiabroncsok nyomása ................... 0.04 ➟ 0.07 - 5.07
gumiabroncsok nyomásellenõrzõ rendszere . 2.18 ➟ 2.21

Gy gyermekbiztonsági berendezések ................. 1.35 ➟ 1.46
gyermekek .. 1.11 - 1.27 - 1.31 - 1.35 ➟ 1.46 - 3.14 - 3.18
gyermekek
biztonsága 1.11 - 1.27 - 1.31 - 1.35 ➟ 1.46 - 3.14 - 3.18

gyors áttekintés ....................................................... 0.02
gyújtáskapcsoló ........................................... 2.03 ➟ 2.06
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BETÛRENDES TÁRGYMUTATÓ
H hamutartók ............................................................ 3.28

hangjelzés .................................................... 1.10 - 1.73
hasznos tanácsok ....................................... 2.14 ➟ 2.16
hátramenet (kapcsolás) .......................................... 2.10
hátsó ablak páramentesítése ........................ 3.04 - 3.07
hátsó biztonsági övek kiegészítõ berendezései ....... 1.32
hátsó szélvédõ (páramentesítés) ......... 3.04 - 3.07 - 3.08
hátsó ülés (mûködés) ............................................ 3.29
helyzetjelzõ lámpák ........................... 1.72 - 5.11 - 5.12
hõmérsékletszabályozás ............................. 3.04 ➟ 3.13
hûtõfolyadék ......................................................... 4.07
hûtõfolyadék-tartály ............................................... 4.07

I indításgátló rendszer .................................... 1.16 - 1.17
irányjelzõk ............................. 1.68 ➟ 1.71 - 5.11 - 5.13
izzócsere .................................................... 5.09 ➟ 5.16
izzók ......................................................... 5.09 ➟ 5.16

J jármû megemelése (kerékcsere) ............................. 5.05

K kalaptartó .............................................................. 3.31
kapcsolók .................................................... 1.48 - 1.49
karosszéria karbantartása ............................. 4.10 - 4.11
katalizátor ............................................................. 2.07
kerékcsavarkulcs .................................................... 5.03
kerékcsere ............................................................. 5.05
kerekek (biztonság) .................................... 5.06 ➟ 5.08
kezelõszervek ............................................. 1.48 ➟ 1.49
kiegészítõ fényszórók ............................................. 5.10
kiegészítõ rögzítõberendezések .................. 1.28 ➟ 1.34
kijelzõegység .............................................. 1.50 ➟ 1.65
kijelzõk a mûszerfalon ............................... 1.50 ➟ 1.65
kipörgésgátló rendszer ................................. 2.24 - 2.25
kombinált kijelzõ ....................................... 1.56 ➟ 1.61
kormánykerék (beállítás) ....................................... 1.47
ködfényszórók ............................................. 1.74 - 5.10
ködlámpák ......................................... 1.74 - 5.10 - 5.12

K környezetvédelem (tanácsok) ..................... 2.14 ➟ 2.16
környezetvédelem .................................................. 2.17
központi ajtózár ......................................... 1.09 ➟ 1.15
külsõ hõmérséklet ................................................. 1.68
külsõ világítás ............................................ 1.72 ➟ 1.75

L légkondicionálás ........................................ 3.04 ➟ 3.13
légzsák ...................................................... 1.28 ➟ 1.34
levegõszûrõ ........................................................... 4.09

M mechanikus részek karbantartása ............... 4.03 ➟ 4.09
meghibásodások
(mûködési rendellenességek) .................. 5.28 ➟ 5.35

mennyezeti világítás .............................................. 3.20
méretek ................................................................. 6.04
mosás ........................................................ 4.10 ➟ 4.12
motor (mûszaki adatok) ........................................ 6.05
motor beindítása ........................................ 2.03 ➟ 2.06
motor indító- és leállítógomb ..................... 2.03 ➟ 2.06
motor jellemzõi ..................................................... 6.05
motorháztetõ ......................................................... 4.02
motorolaj ................................................... 4.03 ➟ 4.06
motorolaj cseréje ................................................... 4.06
motorolaj mennyisége ........................................... 4.06
multimédia (felszereltség) ...................................... 3.35
multimédia eszközök ................................... 3.35 - 3.36
mûködési rendellenességek ........................ 5.28 ➟ 5.35
mûszaki adatok ......................................... 6.02 ➟ 6.08
mûszerfal ..................................................... 1.48 - 1.49

N napellenzõ ............................................................. 3.17

Ny nyitható tetõ ................................................ 3.18 - 3.19

O,Ó olajszintmérõ pálca .................................... 4.03 ➟ 4.06
olajszûrõ ............................................................... 4.06
oldalsó biztonsági övek kiegészítõ berendezései .... 1.33
oldalsó irányjelzõk ................................................ 5.13
olvasólámpa ................................................. 3.20 - 3.21
óra ........................................................................ 1.68
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BETÛRENDES TÁRGYMUTATÓ
P parkolást segítõ rendszer .............................. 2.36 ➟ 2.39

pótkerék .................................................................. 5.02
pótkulcs .................................................................. 1.05

R rádió beszerelése ..................................................... 5.24
rakodóhelyek ..................................... 3.22 ➟ 3.27 - 3.32
RENAULT kártya: elemek ...................................... 5.23
RENAULT kártya: használat ....................... 1.02 ➟ 1.09
rendszámtábla-világítás ............................................ 5.13
részecskeszûrõ ......................................................... 2.09
rögzítõgyûrûk .......................................................... 3.32

S sebességfüggõ szervokormány .................................. 2.10
sebességhatároló .......................................... 2.29 ➟ 2.31
sebességtartó ............................................... 2.32 ➟ 2.35
sebességváltó kar ..................................................... 2.10
segédberendezések csatlakozója ............................... 3.24

Sz szellõzés ...................................................... 3.04 ➟ 3.13
szellõzõnyílások ............................................. 3.02 - 3.03
szélvédõ .................................................................. 3.16
szélvédõ páramentesítése ..................... 3.04 - 3.07 - 3.08
szépítkezõtükör ....................................................... 3.17
szerszámkészlet ....................................................... 5.03
szervokormány ............................................... 2.10 - 4.07
szervokormány szivattyúja ....................................... 4.07
szivargyújtó ............................................................. 3.28

T távolsági fényszórók ....................................... 1.73 - 5.09
telefon (beépített szabad kéz vezérlés) ..................... 3.37
telefon-kihangosító beépített kapcsolója ................... 3.37
tetõ (tetõrúd) ........................................................... 3.34
tetõrúd .................................................................... 3.34
tolatólámpa ............................................................. 5.12
tompított fényszórók ...................................... 1.72 - 5.09
tömegadatok .................................................. 6.06 - 6.07

Ü üzemanyag (minõség) .............................................. 1.81
üzemanyag (takarékossági tanácsok) ............ 2.14 ➟ 2.16
üzemanyag (tankolás) .............................................. 1.81
üzemanyagszint ....................................................... 1.51
üzemanyagtartály térfogata ...................................... 1.80

V vészfékezés .............................................................. 2.28
vészfékrásegítõ ........................................................ 2.28
vészvillogó ............................................................... 1.71
vezetés ......................................................... 2.02 ➟ 2.42
vezetõülés beállítása .................................... 1.20 ➟ 1.23
vezetõülés helyzetének elmentése ............................ 1.23
világító- és jelzõberendezések ...................... 1.72 ➟ 1.75
visszapillantó tükrök ...................................... 1.69 - 1.70
vonószem ...................................................... 5.03 - 5.25
vontatás (autómentés) .................................... 5.25 - 5.26
vontatás (vonóhorog) ............................................... 5.27
vontatás ....................................................... 6.06 ➟ 6.07
vontatható tömeg ........................................... 6.06 - 6.07
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