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az ELF-et ajánlja

Minden
motortípus

Minden
motortípus

Minden
motortípus

Mechanikus sebességváltó és
Quickshift 5 sebességváltó
Quickshift 5 hidraulikus
vezérlés

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
A RENAULT által elfogadott további kenõanyagok normál használatra

TRANSELF TRJ 75W-80 API GL5

RENAULTMATIC D3 Syn DEXRON III

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.

A
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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,

• különösebb idõveszteség nélkül sajátmaga is elvégezheti azokat amûveleteket, amelyek nem igénylik szakember igénybevételét.

Az útmutató elolvasására fordított idõ sokszorosan megtérül az elsajátított ismeretek és a technikai újdonságok terén való tájéko-
zottság révén. Hamégis 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 olyan felszereltséget is feltüntethet, amelynek a megjelenése 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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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Gyors áttekintés

Gumiabroncsok nyomása ...................................................................................... 0.04

Az ülések és a kezelõszervek beállítása ..................................................... 1.09 ➟ 1.14

Biztonsági gyermekülések .......................................................................... 1.21 ➟ 1.32

Visszajelzõ lámpák .................................................................................... 1.38 ➟ 1.40

Hang- és fényjelzések ............................................................................................. 1.44

Jégtelenítés és páramentesítés ...................................................................... 1.46 - 3.04

Bejáratás, vezetés ....................................................................................... 2.02 ➟ 2.19

Fûtés és légkondicionálás .......................................................................... 3.04 ➟ 3.11

A motorháztetõ kinyitása ....................................................................................... 4.02

Folyadékszintek (motorolaj, ablakmosó folyadék stb.) .............................. 4.03 ➟ 4.09

Pótkerék ..................................................................................................... 5.02 ➟ 5.04

Hasznos tanácsok (izzócsere, biztosítékok, hibaelhárítás, mûködési
rendellenességek) ....................................................................................... 5.02 ➟ 5.32
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T A R T A L O M J E G Y Z É K
Fejezet

1

2

3

4

5

6

7

Ismerkedjen meg jármûvével ................................................................

Vezetés ...............................................................................................................

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

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

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

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

Betûrendes tárgymutató ..........................................................................
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A gumiabroncsok levegõnyomása hidegen (bar)

Átlagos használat esetén
• Elöl 2,1
• Hátul 2,0

Teljes terheléssel (1)
• Elöl 2,3
• Hátul 2,0

Pótkerék 2,3

Keréktárcsák mérete 4,5 B 13
5,5 J 14

Gumiabroncsok mérete 155/65 R 14

A gumiabroncsokkal és a hólánc felszerelésével kapcsolatos
biztonsági elõírások
A karbantartással, és a hólánc felszerelésének változattól függõ
módjával kapcsolatos elõírásokat lásd az 5. fejezet “Gumi-
abroncsok” címû részében.

(1) Teljes terheléssel használt, vontatást végzõ jármûvek
különlegességei (Megengedett maximális tömeg)

Legfeljebb 100 km/h sebességgel haladjon, és növelje meg a
gumiabroncsok nyomását 0,2 barral.

A tömegadatokat lásd a 6. fejezet “Tömegadatok” címû
részében.
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1. fejezet: Ismerkedés a gépkocsival

Kulcsok .......................................................................................................................................................... 1.02

Rádiófrekvenciás távirányító ........................................................................................................................... 1.03

Az ajtók kinyitása ........................................................................................................................................... 1.04

Az ajtók bezárása ............................................................................................................................................ 1.05

Az ajtók automatikus bezárása menet közben ................................................................................................ 1.06

Indításgátló rendszer ............................................................................................................................. 1.07 - 1.08

Elsõ fejtámla ................................................................................................................................................... 1.09

Hátsó fejtámla ................................................................................................................................................ 1.10

Elsõ ülések ..................................................................................................................................................... 1.11

Biztonsági övek ..................................................................................................................................... 1.12 - 1.14

Elsõ biztonsági övek kiegészítõ berendezései ...................................................................................... 1.15 ➟ 1.20

A gyermekek biztonsága ...................................................................................................................... 1.21 ➟ 1.32

Visszapillantó tükrök ...................................................................................................................................... 1.33

Kezelõszervek ..................................................................................................................................... 1.34 ➟ 1.35

Kijelzõegység ........................................................................................................................................ 1.36 - 1.37

Kijelzõegység ...................................................................................................................................... 1.38 ➟ 1.40

Külsõ világítás és jelzõberendezések ..................................................................................................... 1.41 - 1.42

A fényszórók magasságának elektromos szabályozása ..................................................................................... 1.43

Hang- és fényjelzések ...................................................................................................................................... 1.44

Elsõ és hátsó ablaktörlõ és ablakmosó .................................................................................................. 1.45 - 1.46

Üzemanyagtartály ........................................................................................................................................... 1.47
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1.02

KULCSOK

1 Kódolt indítókulcs, ajtókulcs, cso-
magtartókulcs és a tanksapka
kulcsa.

2 A központi zár távirányítója, kódolt
indítókulcs és ajtókulcs, a csomag-
tartó kulcsa és a tanksapka kulcsa.

Ha a kulcsot vagy távirányítót
elveszítette, vagy újabbat akar ren-
delni, forduljon a legközelebbi
RENAULT szakszervizhez!

• A távirányító cseréje esetén el kell
vinnie gépkocsiját a RENAULT
szakszervizbe, a jármû és a távirá-
nyító együttesen való programo-
zásához.

• A távirányító elemei legyenek min-
dig jó állapotban, élettartamuk álta-
lában két év.

Az elemcserével kapcsolatos tudniva-
lókat az útmutató 5. fejezete tartal-
mazza.

A vezetõ felelõssége
Kiszállás elõtt vegye ki a gyújtáskulcsot, ha a jármûben gyermek vagy
állat marad, ezek véletlenül elindíthatják a motort, bekapcsolhatják az
elektromos berendezéseket, például az ablakemelõt, és becsíphetik vala-

melyik testrészüket (nyak, kar, kéz stb.). Súlyos sérülések is elõfordulhatnak.
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RÁDIÓFREKVENCIÁS TÁVIRÁNYÍTÓ

A távirányító (1) lehetõvé teszi az
ajtók bezárását vagy kinyitását.
A távirányító elemmel mûködik,
melyet ki kell cserélni, ha a visszajelzõ
lámpa (2) nem jelez (lásd “A központi
ajtózár távirányítója: elemcsere” címû
részt).

Az ajtózárak kinyitása és
bezárása
Nyomjameg a távirányító gombját kb.
egy másodpercig (a visszajelzõ (2)
világít), ezzel adva utasítást a zárásra
vagy nyitásra.

A zárást az irányjelzõk két fel-
villanása jelzi.

A nyitást az irányjelzõk egy fel-
villanása jelzi.

Megjegyzés: Ha valamelyik ajtó vagy
a csomagtartó ajtaja nyitva van, vagy
rosszul van becsukva, az irányjelzõk
nem villannak fel.

A távirányító hatótávolsága
Ez a környezettõl függ: vigyázzon arra,
hogy véletlenül, szándéka ellenére ne
nyissa vagy zárja az ajtókat!

Megjegyzés: Némelyik jármûnél, ha
egyik ajtót sem nyitják ki a zár távirá-
nyítóval történõ kinyitása után körül-
belül 30 másodpercen belül, az ajtók
automatikusan újra bezáródnak.

Interferencia
A közvetlen környezet (külsõ beren-
dezések vagy a távirányítóval azonos
frekvenciánmûködõ készülékek)meg-
zavarhatják a távirányító mûködését.
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AZ AJTÓK KINYITÁSA

Az ajtók kézi nyitása kívülrõl
Nyissa ki a kulccsal valamelyik zárat
(1).

Nyúljon a kilincs (2) alá.

Húzza a kilincset felfelé, majd húzza
az ajtót maga felé.

Az ajtók kézi kinyitása belülrõl
Használja a kilincset (3).

Az ajtó becsukásához húzza meg a
kilincset (4).

Figyelmeztetõ hangjelzés arra az
esetre, ha a világítás égve maradt
Kikapcsolt gyújtás esetén a vezetõol-
dali elsõ ajtó kinyitásakor hangjelzés
figyelmezteti, ha a lámpák égve
maradtak (az akkumulátor lemerül-
het).
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AZ AJTÓK BEZÁRÁSA

Kézi mûködtetés
Kívülrõl a kulcsot használja, belülrõl
nyomja le a gombot (1) becsukott
ajtóval.

Elektromos mûködtetés
Lehetõvé teszi a két ajtó és a
csomagtartó zárjainak együttes
mûködtetését.

A bezáráshoz vagy kinyitáshoz
nyomja meg a kapcsolót (2).

Megjegyzés: A kapcsoló (2) nem
mûködik a jármûnek a távirányítóval
való bezárása után. Valamelyik ajtó
kinyitása után a kapcsoló újra
mûködõképes.
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A NYÍLÁSZÁRÓK AUTOMATIKUS BEZÁRÁSA MENET KÖZBEN
Mindenekelõtt el kell döntenie, hogy
akarja-e ezt a funkciót használni.

A funkció bekapcsolása
Bekapcsolt gyújtás mellett tartsa
nyomva a központizár gombját (1) kb.
5 másodpercig, amíg a hangjelzést
meghallja.

A funkció kikapcsolása
Bekapcsolt gyújtás mellett tartsa
nyomva a központizár gombját (1) kb.
5 másodpercig, amíg a hangjelzést
meghallja.

Ha bezárt ajtókkal kíván
közlekedni, gondoljon
arra, hogy baleset esetén
kívülrõl nehéz lesz a ko-

csiszekrénybe bejutni segítség-
nyújtás céljából.

A berendezés mûködési elve
A jármû elindulása után a rendszer
automatikusan reteszeli az ajtókat, ha
a sebessége eléri a kb. 6 km/h értéket.

A kinyitás történhet:
- bármelyik ajtó kinyitásával.
- az ajtónyitó gomb megnyomásával
(1).

Mûködési rendellenesség
Ha mûködési rendellenességeket
tapasztal (az ajtók nem záródnak be),
elõször nézze meg, minden ajtó jól be
van-e csukva. Ha jól be vannak csukva
és mégsem záródnak be, forduljon a
legközelebbi RENAULT szakszerviz-
hez.

Gyõzõdjön meg arról is, hogy az auto-
matikus zárás nem kapcsolódott-e ki
valamilyen hiba miatt. Ha így van,
aktiválja a fentebb leírt módon, a
gyújtás ki- és bekapcsolása után.
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1.07

AZ INDÍTÁSGÁTLÓ RENDSZER
Az indításgátló berendezés lehetet-
lenné teszi a jármû elindítását a
kódolt gyújtáskulcs nélkül.

Ha a kódolt indítókulcs meghibáso-
dik, használja amásodik kulcsot (a jár-
mûvel együtt kapta meg). Ha ez nincs
kéznél, feltétlenül forduljon a legkö-
zelebbi RENAULT szakszervizhez,
mert az indításgátló berendezést
kizárólag az ottani szakemberek
javíthatják!

Az indításgátló berendezé-
sen végzett bármiféle bea-
vatkozás (elektronikus egy-
ség, kábelek stb.), módo-

sítás veszélyes lehet. Ilyet kizárólag
a RENAULT szakszerviz képesí-
tett szakembere végezhet.

A berendezés mûködési elve
A berendezés a gyújtáskulcs
kihúzása után néhány másodperccel
automatikusan mûködésbe lép és a
jármû védetté válik.

A gyújtás bekapcsolásakor a vissza-
jelzõ lámpa (1) néhány másodpercig
folyamatosan világít, 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 és a jármû nem
indítható.

- A rendszer mûködésének jelzése
A gyújtás bekapcsolásakor a vissza-
jelzõ (1) néhány másodpercig folya-
matosan világít, majd elalszik. Ilyen-
kor lehetséges a motor indítása.

- A gépkocsi védett állapotának
jelzése
A gyújtás kikapcsolása után néhány
másodperccel a visszajelzõ lámpa (1)
folyamatosan villog.

A jármû csak akkor válik védetté, ha
a gyújtáskulcsot kivette a gyújtás-
kapcsolóból.

- Mûködési rendellenesség jelzése
Ha a visszajelzõ lámpa (1) a gyújtás
bekapcsolása után tovább villog vagy
folyamatosan világít, ez a rendszer
hibáját jelzi.
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AZ INDÍTÁSGÁTLÓ RENDSZER (folytatás)

Különleges helyzetek

- Indítás nagy hidegben
(a hõmérséklet –20°C alatt)
Az indításmegkönnyítése érdekében
tartsa néhány másodpercig bekapc-
solva a gyújtáskapcsolót a motor
indítása elõtt.

- Ha a távirányító meghibásodik,
használja a második távirányítót (a
jármûvel együtt kapta meg).

Ha ez nincs kéznél, feltétlenül for-
duljon a legközelebbi RENAULT
szakszervizhez, mert az indításgátló
berendezést kizárólag a RENAULT
hálózat szakemberei javíthatják. - A távirányító elemei legye-

nek mindig jó állapotban,
élettartamuk körülbelül két
év.

Az elemcserével kapcsolatos tudni-
valókat az útmutató 5. fejezete tartal-
mazza.

A távirányítós indításgátló beren-
dezéssel felszerelt jármûvek
különlegességei

- A távirányító cseréje esetén a jár-
mûvet el kell vinni a RENAULT
szakszervizbe, mert a kocsit és a két
távirányítót együtt kell beállítani.
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1.09

ELSÕ FEJTÁMLA

A fejtámlák felemelése vagy leenge-
dése
Húzza a fejtámlát maga felé (vagyis a
kocsi eleje felé) és közben mozgassa
felfelé vagy lefelé.

A fejtámla kivétele
Billentse a háttámlát hátrafelé.

Állítsa a fejtámlát felsõ helyzetbe,
húzza fel a nyelvecskét (1), majd vegye
ki a fejtámlát.

Visszahelyezés
Helyezze a rudakat a vezetõhüvelybe,
a recés oldalukkal elõre.

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

A fejtámla dõlési szögének beállítása
Bizonyos jármûveken lehetséges a
fejtámla dõlési szögének állítása.
Ehhez billentse a fejtámla elsõ részét
(A) a kívánt helyzetbe.

A fejtámla fontos biztonsági
eszköz. Ügyeljen arra, hogy
megfelelõ helyzetben a
helyén legyen, a fej és a

fejtámla közötti távolság biztonsági
okokból a lehetõ legkisebb legyen, a
fejtámla felsõ része pedig a fejtetõhöz
minél közelebb essen.
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1.10

HÁTSÓ FEJTÁMLA

A magasság beállítása
Egyszerûen csúsztassa a kívánt irány-
ba.

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.

Alaphelyzet (2)
A fejtámla legalsó helyzete tárolási
helyzet: nem használatos, ha a hátsó
ülésen utas foglal helyet.

A fejtámla fontos biztonsági
eszköz. Ügyeljen arra, hogy
megfelelõ helyzetben a
helyén legyen, a fej és a

fejtámla közötti távolság biztonsági
okokból a lehetõ legkisebb legyen, a
fejtámla felsõ része pedig a fejtetõhöz
minél közelebb essen.
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1.11

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.

A vezetõülés emelése vagy süllyesz-
tése.
Használja a kart (2).

Az üléstámla dõlésszögének beállí-
tása
Használja a kart (3) és döntse a hát-
támlát a kívánt helyzetbe.

Bejutás a hátsó ülésekre
Húzza fel a kart (4) és csúsztassa az
ülést elõre.

Az ülés eredeti helyzetébe való visz-
szaállítása céljából (vezetõoldali
memorizált állás) csúsztassa az ülést
hátra, amíg rögzítõdik.

Nem tanácsos az üléstámlá-
kat túlságosan hátradönteni,
mert ez rontja a biztonsági öv
hatékonyságát.

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

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

Biztonsági okokból a
gépkocsi álló helyzetében
végezze el ezeket a beállításo-
kat.
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1.12

BIZTONSÁGI ÖVEK
Biztonsági okokból azt tanácsoljuk,
hogy a gépkocsi minden utasa mindig
használja a biztonsági övet. Ezenkívül
tartsa be annak az országnak az erre
vonatkozó elõírásait, amelyikben
éppen tartózkodik.

Mielõtt elindulna:
- állítsa be a vezetõülés megfelelõ
helyzetét,
- 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
használniuk 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 kormánytól,
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 legnagyobb biztonság érdekében a
fejtámla felsõ széle a fejtetõ magas-
ságában legyen.

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

A vállheveder (1) minél közelebb
húzódjon a nyak alsó részéhez
anélkül, hogy azt elérné.
Amedencét rögzítõ heveder (2) feküd-
jön fel a combokra és a medencére.

Az övek feszesen feküdjenek a testre.
Kerülje a túl vastag ruhát, az öv és a
test közötti tárgyakat, az ülés hát-
támlájának túlzott megdöntését stb.
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1.13

BIZTONSÁGI ÖVEK (folytatás)

Becsatolás
A hevedert lassan, folyamatos
mozdulattal, rángatás nélkül húzza
kimindaddig, amíg az öv fémnyelve (3)
hallhatóan bekattan a rögzítõházba (5)
(a fémnyelv (3)meghúzásával gyõzõd-
jön meg róla, hogy a csat nem old ki).
Ha a becsatolás elõtt a heveder mega-
kad, engedje jól vissza, majd húzza ki
újra.

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.

Kioldás
Nyomja meg a rögzítõházon (5) a
gombot (4), a hevedert az övtekerõ
visszahúzza.

A feltekerés megkönnyítéséhez kísérje
a helyére az öv fémnyelvét.

A vállheveder magasságának
állítása az elsõ üléseknél.
Nyomjameg a gombot (6), és állítsa be
a megfelelõ helyzetet úgy, hogy a váll-
heveder (1) az elõzõek szerint halad-
jon.

A beállítás után gyõzõdjön meg arról,
hogy rendesen rögzítve van-e.

Hátsó biztonsági övek
Az övek ki- és becsatolása, valamint
beállítása ugyanúgy történik, mint az
elsõ övek esetében.

Hogy a biztonsági öv
használata hatásos legyen,
ellenõrizze hogy a hátsó
ülés rögzítése megfelelõ-e.

Lapozza fel a 3. fejezet “Hátsó
ülés” címû bekezdését.
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BIZTONSÁGI ÖVEK (folytatás)

Az alábbi megjegyzések mind az elsõ, mind a hátsó biztonsági övekre vonatkoznak.

- Az eredeti biztonsági rendszer elemein semmifélemódosítás nemvégezhetõ: semaz üléseken és öveken, sema rögzí-
téseiken.

Egyedi esetekkel (pl. gyermekülés a hátsó középsõ ülésen) forduljon a RENAULT szakszervizhez!

- Ne használjon olyan tárgyakat (pl. szárítócsipesz, klipsz stb.), amelyek a hevederbe fúródhatnak!

- 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.

- Súlyos baleset után az érintett biztonsági öveket cseréltesse ki. 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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1.15

AZ ELSÕ BIZTONSÁGI ÖVET KIEGÉSZÍTÕ BERENDEZÉSEK
Ezek a következõk:
- Az elsõ biztonsági övek övfeszítõi.

- Överõhatároló.

- Vezetõ- és utasoldali légzsákok.

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

Az ütközés nagyságától függõen
három eset lehetséges:
- a védelmet csak a biztonsági öv
nyújtja;
- az övfeszítõ ismûködésbe lép, hogy a
biztonsági öv felfekvését, a testtõl
való távolságát korrigálja;
- nagyobb ütközés esetén a fentieken
kívül még a légzsák és az överõha-
tároló is kiold.

- Oldalsó légzsákok erõteljes oldalsó
ütközés esetére.

Az elsõ biztonsági övek övfe-
szítõi
A rendszer csak a gyújtás bekapcso-
lása után mûködik.

Súlyos frontális ütközés esetén a
dugattyú (1) visszarántja az öv zárszer-
kezetét, a testre feszíti a hevedert,
növelve annak hatékonyságát.

- Ütközés után ellenõriztesse
a biztonsági berendezéseket.

- Szigorúan tilos bármilyen beavatko-
zást végezni az övfeszítõ rendszeren
(elektronikus egység, vezetékek stb.).

- Az övfeszítõ véletlenszerû mûködés-
be lépése testi sérüléseket okoz-
hat. Ennek elkerülése érdekében
kizárólag a RENAULT szakszerviz
kiképzett szakemberei végezhetnek
bárminemû beavatkozást az
övfeszítõ rendszeren.

- A gyújtószerkezet jellemzõinek
ellenõrzését csak speciálisan képzett
személy végezheti az erre a célra kife-
jlesztett berendezésekkel.

- A gépkocsi forgalomból való
végleges kivonásakor a gázfejlesztõ
egység hatástalanítása végett for-
duljon RENAULT szakszervizhez.
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1.16

AZ ELSÕ BIZTONSÁGI ÖVET KIEGÉSZÍTÕ BERENDEZÉSEK (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 légzsákkal felszerelt típusokban
“Airbag” felirat található a kormányon
és a mûszerfalon, a szélvédõ alsó
részén pedig öntapadós címke jelzi ezt
a felszereltséget.
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1.17

AZ ELSÕ BIZTONSÁGI ÖVET KIEGÉSZÍTÕ BERENDEZÉSEK (folytatás)

Vezetõ- és utasoldali légzsák
(folytatás)
A légzsákrendszer a következõ ele-
mekbõl áll:
- a kormánykerékbe, illetve az utas
elõtti mûszerfalba szerelt felfúvódó
légzsák és a hozzá tartozó gáz-
fejlesztõ egység;
- közös elektronikus egység, amely az
ütközést érzékelõ egységet és a
gázfejlesztõ egység elektromos
gyújtószerkezetétmûködésbe léptetõ
rendszert egyesíti;
- különálló visszajelzõ lámpa (1) a
kijelzõegységen.

A légzsák mûködése pirotechnikai
elven alapul. Ütközéskor kinyílik,
hõt termel és füst szabadul fel, de
ez nem jelent tüzet, és robbanási
zaj hallatszik. A légzsák kioldódása
kisebb, könnyen gyógyuló felületi
sérüléseket okozhat.

Mûködés
A rendszer csak bekapcsolt gyújtás
mellett mûködik.

Jelentõs frontális ütközés esetén a lég-
zsák vagy légzsákok gyorsan felfúvód-
nak, csökkentve ezzel a vezetõ feje,
mellkasa és a kormánykerék, illetve az
utas feje, mellkasa és a mûszerfal
közötti ütközés erejét, majd utána
azonnal leengednek, hogy ne aka-
dályozzák a gépkocsi elhagyását.

Mûködési rendellenességek
A kijelzõegységen lévõ visszajelzõ
lámpa (1) a gyújtás bekapcsolásakor
kigyullad, majd néhány másodperc
múlva elalszik.

Ha a lámpa a gyújtás bekapcsolásakor
nem gyullad ki vagy menet közben
világít, ez a rendszer valamilyen
hibájára utal.

Minél elõbb keresse fel a legközelebbi
RENAULT szakszervizt! Minden kés-
lekedés a védelem hatékonyságának
csökkenésével járhat.
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1.18

AZ ELSÕ BIZTONSÁGI ÖVET KIEGÉSZÍTÕ BERENDEZÉSEK (folytatás)

Az alábbi figyelmeztetések azt a célt
szolgálják, hogy a légzsák zavartala-
nul mûködhessen, és hogy kiol-
dódása ne okozhasson 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 RENAULThálózat erre kiképzett
szakemberei tehetik meg.)

- Ne üljön túl közel a kormányhoz, vezetéskor a karja enyhén behajlított állapot-
ban legyen (lásd az 1. fejezet “A vezetõülés beállítása” címû részét). Ez biztosítja
a légzsák kinyílásához és hatékony mûködéséhez szükséges optimális távol-
ságot.

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

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

- Ne tegye a lábát amûszerfalra vagy az ülésekre, mert ezek a testhelyzetek súlyos
sérüléseket okozhatnak! Általában minden 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 biztosítva legyen.

ADDIG, AMÍG AZ UTASOLDALI ELSÕ BIZTONSÁGI ÖVHÖZ
TARTOZÓ KIEGÉSZÍTÕ BERENDEZÉSEKET KI NEM KAPCSOLTA,
AZUTASOLDALI ELSÕÜLÉSRE TILOSAMENETIRÁNYNAKHÁTTAL

GYERMEKÜLÉST SZERELNI.

(Lásd az 1. fejezet
“Az elsõ utasoldali légzsák kikapcsolása” címû részét).
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1.19

AZ ELSÕ BIZTONSÁGI ÖVET KIEGÉSZÍTÕ BERENDEZÉSEK (folytatás)

Oldalsó légzsákok
Mindegyik elsõ üléshez tartozhat
oldalsó légzsák, amely az ülés olda-
lánál nyílik ki (az ajtó felõli oldalon),
hogy megvédje az ott ülõket erõs
oldalsó ütközés esetén.

A jelölések (1) a szélvédõn ennek a
légzsáknak a meglétét jelzik.

Az oldallégzsákkal kapcso-
latos 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 a légzsák
helyes mûködését és a biztonságot
is befolyásolhatja.

- Ne tegyen semmiféle tárgyat, vagy
ne engedjen állatot az üléstámlák
közé és az ajtó és az üléstámla
közé. Ne takarja le a háttámlát
ruhanemûvel vagy más kellékek-
kel. Ez befolyásolhatja a légzsák
helyes mûködését, és annak
kinyílásakor sérüléseket okozhat.

- Az ülés kiszerelése vagy
módosítása tilos, kivéve a
RENAULT szakszerviz szakembe-
reit.
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1.20

AZ ELSÕ BIZTONSÁGI ÖVET KIEGÉSZÍTÕ BERENDEZÉSEK (folytatás)
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 öv mellõzése 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 légzsákok mûködése borulás vagy hátulról jövõ erõteljes ütközés esetén sem biztosított. A jármû alatti
ütközések, amiket járda, kátyú, kõ stb. okoz, bekapcsolhatják ezeket a berendezéseket.

Vezetõ- és utasoldali légzsák
- A RENAULT hálózat erre kiképzett szakembereit kivéve, szigorúan tilos bárkinek bármilyen beavatkozást vagy módosítást
végezni akár a vezetõ-, akár az utasoldali légzsákrendszeren (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.



NU741_5_G1-FRA.qxd  25/07/05  8:59  Page 1.21

TWINGO nu 741-5 C:\Documentum\Checkout\NU741_5_T1-HUN.win 1/9/2005 15:52 - page 27

1.21

A GYERMEKEK BIZTONSÁGA
Isofix gyermekülés-rögzítési
rendszer (ha a jármûvön az elsõ utas-
oldali légzsákot ki lehet kapcsolni)
Ezzel a rendszerrel az elsõ utasülés és
a hátsó ülések vannak felszerelve.

A következõ részekbõl áll:
- két rögzítõgyûrû az ülõrész és az
üléstámla között;

- egy kiegészítõ rögzítõgyûrû (a harma-
dik rögzítési pont);

- egy speciális RENAULT gyer-
mekülés, amely a két gyûrûhöz kapc-
solódó két retesszel és egy, a harma-
dik rögzítési pont gyûrûjéhez
kapcsolódó szabályozható heveder-
rel van felszerelve.

- Gyõzõdjönmeg arról, hogy
semmi sem akadályozza az
ülés beszerelését a rögzí-
tési pontokon (például:

kavics, rongy, játék stb.).

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

Ez a berendezés a jobb elsõ
ülésen csak menetiránynak
háttal használható, és csak
akkor, ha az utasoldali lég-

zsákot elõzõleg kikapcsolták.

Lásd “Az elsõ utasoldali légzsák
kikapcsolása” címû részt.

A jármû rögzítõgyûrûihez csak a
RENAULT által árusított gyer-
mekülések kapcsolhatók.

Ezek két retesszel és egy szabályoz-
ható hevederrel vannak felszerelve,
amely lehetõvé teszi a RENAULT
gépkocsikon megtalálható rög-
zítõgyûrûkhöz való rögzítést.
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

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

- Rögzítse a szerelést megkönnyítõ
vezetõket (2) a gyûrûkhöz (1),
amelyek az elsõ utasülésnél és a
hátsó üléseknél vannak;

- Csúsztassa az ülés reteszeit (3) a
vezetõkbe (2) és nyomja meg erõsen
az ülést, hogy rögzítõdjön a gyû-
rûkhöz.

- Akassza a gyermekülés háttámláján
található hevedert a harmadik rögzí-
tési pont gyûrûjéhez (jelölések (6),
(7) vagy (8));

- Ellenõrizze, hogy az ülés jól rög-
zítõdött-e, úgy, hogy elõre-hátra és
jobbra-balra mozgatja.
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

Az elsõ utasülésen a menetirány-
nak háttal rögzített Isofix ülés
Az elsõ ülést úgy kell beállítani, hogy a
gyermekülés háttámlája a mûszerfal-
hoz érjen.

Használja az ülés tartozékaként szállí-
tott hevedert (4):
- emelje fel a fedelet, hogy hozzáférjen
a gyûrûhöz (6) (harmadik rögzítési
pont);
- rögzítse a heveder kapcsát (5) a gyû-
rûre (6);
- feszítse meg a hevedert.

A hátsó ülésen menetirányban
felszerelt Isofix gyermekülés
Ha a gyermekülés menetirányban van
felszerelve, az elsõ ülés ne legyen a
középsõ helyzeténél hátrább tolva és a
háttámla ne legyen nagyon megdön-
tve.

A hátsó oldalsó helyek mindegyike fel
van szerelve két gyûrûvel, a gyer-
mekülés alsó részének rögzítéséhez.

A hátsó ülésen menetirányban
felszerelt Isofix gyermekülés
(folytatás)
A menetirányban elhelyezett ülés
rögzítõgyûrûje
Használja az ülés tartozékaként szállí-
tott hevedert (4):
- rögzítse a kapcsot (5) a tetõ hátsó
kereszttartóján található gyûrûhöz
(7) (harmadik rögzítési pont);
- feszítse meg a hevedert.

Megjegyzés: A tetõlemez hátulján
levõ rögzítõgyûrû (7) a heveder rögzí-
tésére szolgál.

Kinyitott állapotban erõs ütközés ese-
tén sérülést okozhat, ha a hátsó ülésen
felnõtt foglal helyet. A biztonság
érdekében tanácsos a tárolási helyzet-
ben tartani, amikor nincs használat-
ban.

A burkolatba vésett jelölés erre figyel-
meztet.
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

A hátsó ülésen menetiránynak
háttal felszerelt Isofix gyer-
mekülés
Ha a gyermekülés menetiránnyal
szemben van felszerelve, az elsõ ülés a
középsõ helyzetében legyen.

Az elsõ ülés háttámlája a gyermekülés-
sel érintkezzen vagy ahhoz közel
legyen.

A hátsó ülésen menetiránynak
háttal felszerelt Isofix gyer-
mekülés (folytatás)
Használja az ülés tartozékaként szállí-
tott hevedert (4):
- rögzítse a kapcsot (5) az elsõ utasülés
alatt levõ gyûrûhöz (8) (harmadik
rögzítési pont);
- feszítse meg a hevedert.
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

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
játszani hagyni egy negyedik emeleti
korlát 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 táblázatok-
ban, hogy melyik ülésre milyen típusú
gyermekülés szerelhetõ.

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)

Gyermekülés felszerelésére alkalmas ülések
Amelyik jármûvön az elsõ utasoldali légzsákot ki lehet kapcsolni

A gyermek kora
(a gyermek tömege)

Minden változat, kivéve kishaszonjármû

Utasoldali elsõ ülés
(2) (4)

Hátsó oldalsó
ülések

Születéstõl körülbelül 9 hónapos korig
(13 kg alatt) I U - I

Körülbelül 9 hónaptól 3 éves korig
(9 - 18 kg) I U - I (3)

Körülbelül 3 évtõl 12 éves korig (1)
(15 - 36 kg) X U (3)

X : Nem alkalmas gyermekülés elhelyezésére ilyen korosztályú gyermekek számára.
U : Erre az ülésre univerzálisként jóváhagyott és biztonsági övvel rögzíthetõ gyermekülés felszerelése lehetséges az adott

korosztály számára, ellenõrizze a felszerelést.
I : ennek a korosztálynak ISOFIX ülés rögzítésére alkalmas horgokkal felszerelt ülés - csak RENAULT ülések használhatók.

(1) 1,36 m és 36 kg felett a gyermekek ugyanúgy közvetlenül az ülés biztonsági övét használhatják, mint a felnõttek.
(2) Erre a helyre csak menetiránynak háttal lehet gyermekülést felszerelni.
(3) Nyomja a gyermekülés háttámláját az ülés háttámlájához; állítsa be a fejtámla magasságát, vagy ha szükséges, vegye ki.

(4) VESZÉLY: A GYERMEKÜLÉS MENETIRÁNYNAK HÁTTAL VALÓ BESZERELÉSE ELÕTT
ELLENÕRIZZE, HOGY A LÉGZSÁK KI VAN-E KAPCSOLVA, MERT ELLENKEZÕ ESETBEN SÚLYOS
SÉRÜLÉS VAGY HALÁLOS BALESET TÖRTÉNHET.
(Tájékozódjon az alapdokumentum 1. fejezetének “Az elsõ utasoldali légzsák kikapcsolása” címû részében).
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

Gyermekülés felszerelésére alkalmas ülések
Amelyik jármûvön az elsõ utasoldali légzsákot nem lehet kikapcsolni

A gyermek kora
(a gyermek tömege)

Minden változat, kivéve kishaszonjármû Kishaszonjármû változat

Utasoldali elsõ ülés
(3)

Hátsó oldalsó
ülések

Elsõ utasülés
(3)

Születéstõl körülbelül 9 hónapos korig
(13 kg alatt) X U X

Körülbelül 9 hónaptól 3 éves korig
(9 - 18 kg) X U (2) X

Körülbelül 3 évtõl 12 éves korig (1)
(15 - 36 kg) X U (2) X

X : Nem alkalmas gyermekülés elhelyezésére ilyen korosztályú gyermekek számára.
U : Erre az ülésre univerzálisként jóváhagyott és biztonsági övvel rögzíthetõ gyermekülés felszerelése lehetséges az adott

korosztály számára, ellenõrizze a felszerelést.
I : ennek a korosztálynak ISOFIX ülés rögzítésére alkalmas horgokkal felszerelt ülés - csak RENAULT ülések használhatók.

(1) 1,36 m és 36 kg felett a gyermekek ugyanúgy közvetlenül az ülés biztonsági övét használhatják, mint a felnõttek.
(2) Nyomja a gyermekülés háttámláját az ülés háttámlájához; állítsa be a fejtámla magasságát, vagy ha szükséges, vegye ki.

(3) SÉRÜLÉS VAGY HALÁLOS BALESET VESZÉLYE: ERRE AZ ÜLÉSRE NE SZERELJEN GYER-
MEKÜLÉST!
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

A legjobb választás
Gyermekeinek biztonsága Öntõl is
függ.

Hogy gyermekeinek a legnagyobb biz-
tonságot nyújtsa, olyan biztonsági
gyermekülést használjon, amelyet a
RENAULT szakszerviz is ajánl!

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 bes-
zereléshez!

0 és 0+ kategória
Lehetõleg menetiránynak háttal, kagy-
lóülést használjon. Ez a helyzet
nagyobb biztonságot nyújt.

1. kategória
2 és 4 év között a medence nincs még
eléggé kialakult állapotban ahhoz,
hogy a hárompontos öv tartani tudja,
ezért a gyermek komoly alhasi sérülé-
sek veszélyének van kitéve frontális
ütközés esetén. A gyermek védelmét
burokszerûen biztosító ülést
használjon, amely heveder és ütközés-
elnyelõ asztalka segítségével tartja
meg a gyermeket.

Azt javasoljuk, hogy az Ön biztonságával kapcsolatos kockázatok elke-
rülése érdekében kizárólag az Ön 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 az olyan, szabályozható
magasságú háttámlájú, hevederve-
zetõvel ellátott ülésmagasító, amely
lehetõvé teszi, hogy a heveder a
nyakhoz a legközelebb, de azt nem
érintve haladjon.

Állítsa a fejtámlát felsõ helyzetbe,
hogy a gyermekülést jól az autó ülés-
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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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

Az elsõ utasoldali légzsák
kikapcsolása
Ahhoz, hogy a jobb elsõ ülésen a
menetiránynak háttal gyermekülést
helyezhessen el, kötelezõ a légzsákot
kikapcsolni.

Kikapcsolás: Kapcsolja ki a gyújtást,
helyezze az indítókulcsot a reteszbe
(4), fordítsa a reteszt OFF állásba, és
húzza ki a kulcsot, miközben a reteszt
OFF állásban tartja. A légzsák ezzel
kikapcsolódott.

Bekapcsolt gyújtásnál feltétlenül
ellenõrizze, hogy a visszajelzõ lámpa
(5), AIRBAG OFF világít-e a kijelzõ-
egységen.

Ez a kijelzõ folyamatosan világít,
ezzel jelzi, hogy a gyermekülés
elhelyezhetõ, a légzsák ki van kap-
csolva.

VESZÉLY
A légzsák kinyílása és a gyer-
mekülés menetiránynak hát-
tal való elhelyezése nem

összeegyeztethetõ, ezért a jobb elsõ
ülésen menetiránynak háttal csak
akkor szabad gyermekülést
elhelyezni, ha a légzsákot ki lehet
kapcsolni. A légzsákmûködésbe lépé-
sekor súlyos sérüléseket okozhat.

A címke (a mûszerfalon) és a jelölé-
sek (a napellenzõn) ezekre a sza-
bályokra figyelmeztetnek.
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

Az elsõ utasoldali légzsák
bekapcsolása
Amint kiveszi a gyermekülést az elsõ
utasülésbõl, kapcsolja vissza a lég-
zsákot, hogy az elsõ utas ütközés
elleni védelme biztosítva legyen.

A visszakapcsoláshoz: illessze az
indítókulcsot a zárba (4). A kulcs auto-
matikusan ON állásba áll.

A gyújtás bekapcsolásakor
ellenõrizze, hogy a visszajelzõ (5)
AIRBAG OFF kialszik-e. A légzsák
ezzel bekapcsolódott.

Mûködési rendellenességek
Az elsõ utasoldali légzsák kikapcso-
lásával vagy bekapcsolásával kapcsola-
tos rendellenesség esetén gyer-
mekülést menetiránynak háttal
elhelyezni tilos.

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

Minél elõbb keresse fel a legközelebbi
RENAULT szakszervizt!

A légzsák ki- és bekapcsolását
kikapcsolt gyújtás mellett
kell végezni.

Ha a mûveletet bekapcsolt gyújtással
végzi, a visszajelzõ kigyullad

( ), az utasoldali légzsák

kikapcsolódott.

Hogy a légzsák állapota megfeleljen a
kapcsoló állásának, kapcsolja ki a
gyújtást, majd kapcsolja vissza.
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA (folytatás)

A GYERMEKEK BIZTONSÁGA
- Szigorúan tilos az eredeti gyári szerelésû rendszer elemeit, a biztonsági öveket és üléseket, és azok rögzítéseiket
módosítani.

- 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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1.33

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).

Kézzel állítható külsõ vissza-
pillantó tükrök
A tükör állításához használja amozga-
tókart (2).

Elektromosan állítható külsõ
visszapillantó tükrök
Bekapcsolt gyújtás mellett használja a
kapcsológombot (3):
- A állás: a bal oldali visszapillantó
tükör beállítása;
- C állás: a jobb oldali visszapillantó
tükör beállítása;

B állás: kikapcsolt állás.
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1.34

KEZELÕSZERVEK
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1.35

KEZELÕSZERVEK (folytatás)

Az alábbi felszerelések megléte a változattól, a kiviteltõl vagy a forgalomba hozó országtól függ.

1 Oldalsó szellõzõrács.

2 Hangszóró helye.

3 A hátsó ablak fûtésének kapcso-
lója.

4 Elsõ és hátsó ködlámpák kapcso-
lója.

5 A szélvédõ páramentesítõ
nyílása.

6 Kijelzõegység

7 A rádió távirányítója.

8 Középsõ szellõzõnyílások.

9 Kijelzõegység.

10 A vészvillogó kapcsolója

11 Rakodórekesz vagy az utasoldali
légzsák helye

12 Hangszóró helye

13 Oldalsó szellõzõrács

14 A jobb elsõ ülés elõtti rakodóhely
vagy a légzsák helye

15 A szellõzés szabályozókapcso-
lója.

16 Szivargyújtó

17 Hamutartó

18 Autórádió helye vagy rakodóre-
kesz

19 Aprópénz tartó.

20 Kézifék

21 Sebességváltó kar.

22 Levegõelosztás kapcsolója

23 A fûtés kapcsolója.

24 A motorháztetõ nyitókarja

25 A kijelzõegység kapcsolója.

26 Gyújtáskapcsoló

27 Elsõ és hátsó ablaktörlõ és ablak-
mosó kombinált kapcsolókarja

28 A vezetõoldali légzsák helye

29 A fényszórók magasságának elek-
tromos szabályozása

30 Vezetõoldali kesztyûtartó és biz-
tosítékok.

31 Az irányjelzõ, fényjelzõ és
világítás kapcsolója.
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1.36

KIJELZÕEGYSÉG

1 Kijelzõ
A fényerõsség a világítás bekapcsolá-
sakor csökken.

2 A kijelzés választógombja
A következõ információk jeleníthetõk
meg a gomb (2) többszöri rövid
megnyomásával:

a) Idõ

b) Összkilométer-számláló

c) Napi kilométerszámláló

a) Bekapcsolt gyújtással

b) Nyomja meg a gombot (2)

Az óra beállítása
Biztonsági okokból az órák
és percek beállítását álló
helyzetben végezze.

- Idõ kijelzése
Az óra beállítása a gomb (H)
megnyomásával.

A percek beállítása a gomb (M)
megnyomásával.

- Összkilométer-számláló
A jármû forgalomba helyezése óta
megtett távolság (km).
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1.37

KIJELZÕEGYSÉG (folytatás)

c) A gomb megnyomása (2)

MOZGÓ JÁRMÛ

- Napi kilométerszámláló
A számláló utolsó nullázása óta
megtett kilométerek számátmutatja.

A napi kilométerszámláló nullázása
a gomb (2) két másodpercnél tovább
tartó megnyomásával lehetséges.

A számok villognak, majd a kijelzõ a
0.0 km értéket mutatja.

- Sebességjelzõ (km/h)

Hangjelzés a sebességhatár túllé-
pése esetén
Bizonyos jármûveken 40 másodper-
cenként körülbelül 10 másodperces
hangjelzés jelzi, ha a jármû 120 km/h
sebességnél gyorsabban halad.

- Üzemanyagszint-jelzõ
A szint kijelzése, függõleges vonal-
sorral.

Alacsony üzemanyagszint
5 és 8 liter közötti üzemanyag esetén
egy narancsszínû világító pont kigyul-
lad.

Töltse tele az üzemanyagtartályt,
amint lehetséges.

Kapcsolja ki a gyújtást, hogy a kijelzõ
megfelelõen mutassa az üzemanyag-
szintet tankoláskor.

Az áramellátásban bekövet-
kezett kihagyás (lekötött
akkumulátor, kábelszakadás
stb.) után az óra és a napi

kilométerszámláló nem a helyes érté-
keket fogja mutatni.

Ilyenkor az idõt be kell állítani.

Biztonsági okokból nem tanácsos
ezeket a beállításokat menet közben
végezni.

Használati tanácsok
- Ne érintse az ujjaival a kijelzõt.

- Ne gyakoroljon nyomást a
kijelzõre.

- Ha piszkos a kijelzõ, használjon
szappanos vizes vattacsomót, majd
enyhén nedves vattával törölje
tisztára. Végül pedig száraz finom
ronggyal nyomás nélkül törölje
szárazra a felületet.

- A tisztításhoz ne használjon oldó-
szert.



A
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1.38

MÛSZERFALI KIJELZÕEGYSÉG

Visszajelzõ sávok (A)

Használati tanácsok:
- Ne érintse az ujjaival a kijelzõt.

- Ne gyakoroljon nyomást a
kijelzõre.

- Ha piszkos a kijelzõ, használjon
szappanos vizes vattacsomót,
majd enyhén nedves vattával
törölje tisztára. Végül pedig
száraz finom ronggyal nyomás
nélkül törölje szárazra a felüle-
tet.

- A tisztításhoz ne használjon
oldószert.

Az alábbi visszajelzõkmegléte ésmûködése a gépkocsi felszereltségétõl
és a forgalomba hozó országtól függ.

A visszajelzõk kigyulladása esetén a forgalmi viszonyok
figyelembevételével azonnal álljon meg.

A helyzetjelzõ lámpák visz-
szajelzõje

A távolsági fényszórók visz-
zajelzõ lámpája

A tompított fényszórók visz-
szajelzõ lámpája

A hátsó ködlámpa vissza-
jelzõ lámpája

Az elsõ ködfényszórók visz-
szajelzõ lámpája

Bal és jobb oldali irányjelzõ
visszajelzõ lámpája

A hátsó ablak páramentesí-
tésének visszajelzõ lámpája

Visszajelzõ lámpa arra az
esetre, ha a vezetõ elfelejti
becsatolni a biztonsági övét.

A motor beindításakor folyamatosan
világít, majd ha a jármû eléri a körül-
belül 10 km/h sebességet, és a vezetõ
biztonsági öve nincs bekapcsolva, vil-
logni kezd és hangjelzés hallatszik
körülbelül 90 másodpercig.

Az indításgátló berendezés
visszajelzõ lámpája
Több funkciót is ellát, lapozza

fel az 1. fejezet “Indításgátló beren-
dezés” címû részét.

+
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1.39

MÛSZERFALI KIJELZÕEGYSÉG (folytatás)

Az alábbi visszajelzõk megléte és mûködése a gépkocsi felszereltségétõl és a forgalomba hozó országtól függ.

Az elsõ utasoldali légzsák
kikapcsolásának visszajelzõ
lámpája

Környezetvédelmi ellenõrzõ
lámpa.
Ha van, a gyújtás bekapcso-

lása után kigyullad, majd kialszik.
- 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!

Tájékozódjon “Mûködési különleges-
ségek” címû részben a 2. fejezetben.

Az akkumulátor töltésel-
lenõrzõ lámpája
A visszajelzõ lámpa a motor

beindítása után elalszik. Ha menet
közben kigyullad, az vagy túltöltést
jelez, vagy azt, hogy nincs elegendõ
töltés. Azonnal álljon meg és ellenõ-
riztesse az elektromos rendszert.

Elektronikus hiba vissza-
jelzõje
A gyújtás bekapcsolásakor vil-

log (a motor áll), néhány másodpercig
folyamatosan világít, majd kialszik.

Ha menet közben világít, ez a befecs-
kendezõ számítógép vagy az automata
sebességváltó hibáját jelzi.

Nem használatos

A blokkolásgátló berendezés
(ABS) visszajelzõ lámpája
A visszajelzõ lámpa a gyújtás

bekapcsolását követõen kigyullad,
majd 3 másodpercen belül kialszik.
Ha menet közben is kigyullad, akkor a
blokkolásgátló berendezésben vala-
milyen rendellenesség tapasztalható.
A fékrendszer ilyenkor úgy mûködik,
mint az ABS nélküli jármûveken.

Forduljon minél elõbb a legközelebbi
RENAULT szakszervizhez!

A légzsák visszajelzõ lám-
pája
A lámpa a gyújtás bekapcsolá-

sakor kigyullad, majd néhány másod-
perc múlva elalszik.

Ha a lámpa a gyújtás bekapcsolásakor
nem gyullad ki vagy menet közben
világít, ez a rendszer valamilyen
hibájára utal.Minél elõbb keresse fel a
legközelebbi RENAULT szakszervizt!

A hûtõfolyadék túlmelege-
dését jelzõ lámpa

- Ha villog, ez a befecskendezõrend-
szer hibáját jelzi. Álljon meg és for-
duljon a RENAULT szakszervizhez!

- Ha folyamatosan világít, álljon meg,
és hagyja járni a motort alapjáraton
egy-két percig. A hõmérséklet csök-
ken és a visszajelzõ kialszik. Ha a
hõmérséklet nemcsökken, állítsa le a
motort. A folyadék kihûlése után
ellenõrizze a hûtõfolyadék szintjét.
Forduljon RENAULT szakszerviz-
hez!
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1.40

MÛSZERFALI KIJELZÕEGYSÉG (folytatás)

Az alábbi visszajelzõk megléte és mûködése a gépkocsi felszereltségétõl és a forgalomba hozó országtól függ.

A kézifék visszajelzõ lám-
pája és a fékrendszer meghi-
básodását jelzõ lámpa

Ha fékezéskor kigyullad, ez a fékfolya-
dék alacsony szintjét jelzi, veszélyes
lehet tovább folytatni az utat, for-
duljon a legközelebbi RENAULT
szakszervizhez!

Az olajnyomás visszajelzõ
lámpája
A visszajelzõ lámpa a motor

beindítása után elalszik, hamenet köz-
ben kigyullad, azonnal álljon meg és
állítsa le a motort. Ellenõrizze az olaj-
szintet. Ha az olajszint megfelelõ, a
jelenségnek más oka van. Forduljon
RENAULT szakszervizhez!

A sebességfüggõ szervokor-
mány ellenõrzõ lámpája
Amotor beindulása után elal-

szik. Ha menet közben kigyullad, a
rendszer hibáját jelzi, forduljon a
RENAULT szakszervizhez!

A visszajelzõk kigyulladása
esetén a forgalmi viszonyok
figyelembevételével azonnal

álljon meg.

+
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1.41

KÜLSÕ VILÁGÍTÓ- ÉS JELZÕBERENDEZÉSEK

Helyzetjelzõ lámpa
Forgassa el a kombinált kap-
csolókar végét (1) a szimbólummegje-
lenéséig.

A visszajelzõ sávon a helyzetjelzõ lám-
pák visszajelzõje kigyullad.

Tompított fényszórók
Forgassa el a kombinált kap-
csolókar végét (1) a szimbólum
megjelenéséig.

A visszajelzõ sávon a tompított
fényszórók visszajelzõje kigyullad.

Távolsági fényszórók
A távolsági fényszórók be-
kapcsolásához a tompított fényszóró
állásban lévõ (1) kart húzzamaga 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.

Kikapcsolás
Forgassa vissza a kap-
csolókart (1) a kiinduló
állásba.

Figyelmeztetõ hangjelzés arra az
esetre, ha a világítás égve maradt
Bármelyik ajtó nyitásakor, ha a gyújtás
ki van kapcsolva, hangjelzés figyel-
meztet az égve maradt lámpákra (az
akkumulátor lemerülésének veszélye
stb. miatt).

Éjszakai vezetés elõtt ellenõrizze az elektromos berendezések állapotát, és állítsa be a fényszórókat (ha a jármû terhe-
lése eltér a megszokottól). Általában ellenõrizze, hogy a fényszórókat semmi nem takarja (piszok, sár, hó, belógó
szállított tárgy stb.).
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1.42

KÜLSÕ VILÁGÍTÓ- ÉS JELZÕBERENDEZÉSEK (folytatás)

Elsõ ködlámpák
Állítsa a kapcsolót (1) az elsõ
jelzésre.

A ködlámpák mûködése a kombinált
világításkapcsoló kar állásától függ, a
mûködését mûszerfali kijelzõegysé-
gen a megfelelõ visszajelzõ lámpa
jelzi.

Hátsó ködlámpák
Állítsa a kapcsolót (1) a máso-
dik jelzésre.

A ködlámpák mûködése a kombinált
világításkapcsoló kar állásától függ, a
mûködését a visszajelzõ sávon a meg-
felelõ visszajelzõ lámpa jelzi.

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

Kikapcsolt gyújtásnál bármelyik ajtó
kinyitásakor hangjelzés figyelmezteti,
ha bekapcsolva maradt a ködlámpa.

A visszajelzõ sávon a mûködés
kijelzése égve marad.

Állítsa vissza a kapcsolót (1).
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1.43

A FÉNYSZÓRÓK MAGASSÁGÁNAK ELEKTROMOS ÁLLÍTÁSA

A fényszórók magasságát a terheléstõl
függõen a gomb (A) segítségével lehet
állítani.

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

A jármû terhelése A kapcsoló
állása

Minden változat, kivéve kishaszonjármû

- Alapbeállítás: üres csomagtér, csak a vezetõ vagy az elsõ ülé-
sen egy utas. 0

- Üres csomagtartó és 3 utas. 2

- Csomag a csomagtartóban és 3 utas. 4

- Teljesen megrakott csomagtartó és a vezetõ. 4

Kishaszonjármû változatok

-Alapbeállítás:
üres csomagtér, csak a vezetõ. 0

- Teljesen megrakott jármû és a vezetõ. 4

A közbensõ állások a jármû terhelésétõl függõen használha-
tók.
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1.44

HANG- ÉS FÉNYJELZÉSEK

Hangkürt
Nyomja a kombinált kapcsolókar (1)
végét a kormányoszlop felé (A).

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

Vészvillogó
Nyomja meg a kapcsolót (2).

Mind a négy irányjelzõ lámpa, vala-
mint az oldalsó irányjelzõ lámpák is
elkezdenek villogni.

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 a kormánykerék mozgása
általában nem elegendõ ahhoz, hogy a
kombinált kapcsolókar automatiku-
san visszaugorjon az alaphelyzetbe
(0). Erre az esetre létezik egy közbülsõ
állás. Az irányjelzõ bekapcsolása után
azonban a mûvelet közben ujjal meg
kell tartani a kart.

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



A

E

B

C

D

11

NU741_5_G1-FRA.qxd  25/07/05  9:01  Page 1.45

TWINGO nu 741-5 C:\Documentum\Checkout\NU741_5_T1-HUN.win 1/9/2005 15:52 - page 51

1.45

ELSÕ ABLAKTÖRLÕ / SZÉLVÉDÕMOSÓ

Elsõ ablaktörlõ
Bekapcsolt gyújtással moz-
gassa a kormánykerékkel párhuzamos
síkban a kart (1):

- A Leállítás

- B Szakaszos törlés
Két törlés között az ablaktörlõ
lapátok néhány másodpercre
megállnak.

- C Folyamatos lassú törlés.

- D Folyamatos gyors törlés.

Fagy esetén gyõzõdjön meg róla, hogy
az ablaktörlõ lapátok nem fagytak-e rá
az ablakra (bekapcsoláskor az
ablaktörlõ motorja túlmelegedhet).

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

Ha úgy állítja le a motort, hogy az
ablaktörlõt elõtte nem kapcsolta ki (A
állás), a törlõlapátok véletlenszerû
helyzetben állnak meg.

Tisztítsa meg rendszeresen a szélvé-
dõt.

Ablakmosó
Bekapcsolt gyújtással
húzza a kombinált kapcsolókart (E)
maga felé, a kapcsolókar bármelyik
helyzetében.



1

A B
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HÁTSÓ ABLAKTÖRLÕ ÉS ABLAKMOSÓ / JÉGTELENÍTÉS / PÁRAMENTESÍTÉS

Hátsó ablakmosó és ab-
laktörlõ
Nyomja a kombinált kapcsolókart (1)
a mûszerfal felé, a kormánykerék
síkjára merõlegesen.

- A Nyomja be az elsõ jelzésig.
- Az ablaktörlõ egy folyamatos tör-
lést végez.

- B Nyomja be teljesen.
- A hátsó ablak lemosása és törlése
történik.

A kombinált kapcsolókar elengedé-
sekor a mosás abbamarad.

Fagy esetén gyõzõdjön meg róla, hogy
az ablaktörlõ lapátok nem fagytak-e rá
az ablakra (bekapcsoláskor az
ablaktörlõ motorja túlmelegedhet).

Ellenõrizze rendszeresen az ablak-
törlõ lapátok állapotát.

Hamár nem törölnek tökéletesen, cse-
rélje ki azokat (körülbelül évente).

Tisztítsa meg rendszeresen a hátsó
szélvédõt.

A hátsó szélvédõ fûtése
Járó motorral nyomja meg a
kapcsolót (2) (a visszajelzõ kigyullad a
kijelzõegységen).

Ez a funkció a hátsó ablak jégteleníté-
sét és páramentesítését biztosítja.

Feleslegesen ne használja.



1
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ÜZEMANYAGTARTÁLY

Az üzemanyagtartály hasznos térfo-
gata: 40 liter körülbelül.

A tankolás alatt a sapkát a csapóajtón
levõ tartóra (1) teheti.

Tankoláskor kapcsolja ki a
gyújtást, hogy a kijelzõegység a
megfelelõ szintet mutassa.

Ha ezt nem teszi meg, a kijelzés
hibás lehet.

Tankolás
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 az adagolópisztolyt a
beöntõ nyílásba úgy, hogy az a csap-
pantyút kinyissa, majd nyomja
tovább egészen ütközésig.
- Tankolás közben tartsa ebben az
állásban.

Tankolás (folytatás)
A tankolás végén, amikor az automa-
tika leállítja az adagolást, még maxi-
mum kétszer lehet elindítani a tanko-
lást. A teljesen teletöltés azért nem
célszerû, hogy a tartályban a
hõtáguláskor keletkezõ többlet is elfér-
jen.

Az üzemanyag legyen jó minõségû.

A betöltõnyílás záró-
sapkája speciális kivitelû.
Ha cserélni kell, ügyeljen
arra, hogy az eredetivel

megegyezõ típust válasszon. For-
duljon a legközelebbi RENAULT
szakszervizhez!

Nyílt láng vagy hõforrás közelében
ne nyissa ki a tanksapkát!

Az üzemanyagellátást erõs
ütközés esetén leállító rendszer
Tájékozódjon az 5. fejezet “Az
üzemanyagellátás leállítása erõs
ütközés esetén” címû részében.
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2. fejezet: Vezetés
(Üzemanyag-megtakarítással és a környezetvédelemmel kapcsolatos tanácsok)

Bejáratás / indító gyújtáskapcsoló ................................................................................................................... 2.02

A motor elindítása és leállítása ....................................................................................................................... 2.03

Benzinmotoros változatok különlegességei ...................................................................................................... 2.04

Környezetvédelmi tanácsok / üzemanyag-megtakarítás ....................................................................... 2.05 ➟ 2.07

Környezetvédelem .......................................................................................................................................... 2.08

Sebességváltó kar ............................................................................................................................................ 2.09

Kézifék / szervokormány ................................................................................................................................ 2.10

Quickshift 5 sebességváltó ................................................................................................................... 2.11 ➟ 2.17
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BEJÁRATÁS INDÍTÓ GYÚJTÁSKAPCSOLÓ
1000 km-ig ne lépje túl a legmaga-
sabb sebességfokozatban a 100 km/h
sebességet.

1000 km után semmilyen korlátozás
nincs, de ne felejtse el, hogy gépko-
csija csak 3000 kmmegtétele után adja
teljesítménye maximumát.

Karbantartások gyakorisága: nézze
meg a jármû karbantartási füzetét.

“Stop, kormányzár bekapcsolva”
állás (St)
A kormányzár bekapcsolásához húzza
ki a gyújtáskapcsoló kulcsot és fordítsa
el a kormányt, amíg a kormányzár
bezáródik.

A kormányzár oldásához a kormány-
kerék egyidejû enyhe mozgatásával
fordítsa el a gyújtáskapcsoló kulcsot az
óramutató járásával megegyezõ irány-
ban.

“Segédberendezések feszültség alatt”
állás (A)
A gyújtás kikapcsolása után egyes
fogyasztók (rádió stb.) mûködõképe-
sek maradnak.

“Gyújtás bekapcsolva” állás (M)
A gyújtás be van kapcsolva: a motor
indítható.

“Indítás” állás (D)
Ha az indítás nem sikerült, újraindítás
elõtt a gyújtáskulcsot fordítsa teljesen
vissza a kiindulási helyzetig. A motor
elindulása után a gyújtáskulcsot azon-
nal engedje el.
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A MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA
A motor beindítása
Quickshift 5 sebességváltó esetén
Tájékozódjon a 2. fejezet “Quickshift
5 sebességváltó” címû részében.

Az indításgátló berendezéssel felsze-
relt típusokkal kapcsolatos külön-
legességek
Nagy hidegben (–20°C alatt) a
könnyebb indítás érdekében néhány
másodpercig hagyja a gyújtást bekapc-
solva, mielõtt a motort indítaná.

Ellenõrizze, hogy az indításgátló
berendezés ki van-e kapcsolva. Lásd 1.
fejezet: “Indításgátló berendezés”.

Benzinbefecskendezés

Hideg vagy meleg motor
- Indítson a gázpedál benyomása
nélkül.
- A motor beindulásakor engedje el a
gyújtáskulcsot.

A motor leállítása
Alapjáraton fordítsa a gyújtáskulcsot a
“Stop” állásba.

Kiszállás elõtt vegye ki a gyújtáskulcsot, ha a jármûben gyermek vagy
állat marad, ezek véletlenül elindíthatják a motort, bekapcsolhatják az
elektromos berendezéseket, például az ablakemelõt, és becsíphetik
valamelyik testrészüket (nyak, kar, kéz stb.). Súlyos sérülések is elõfor-

dulhatnak.

Soha ne kapcsolja ki a gyújtást addig, amíg a gépjármû teljesen meg nem
állt, a motor leállítása a fékszervo és a kormányszervo, valamint a passzív
védelmi eszközök, mint légzsák és övfeszítõ mûködését is megszünteti.

A kulcs kivétele bekapcsolja a kormányzárat.
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BENZINMOTOROS VÁLTOZATOK KÜLÖNLEGESSÉGEI
A gépkocsi alábbi üzemeltetési kö-
rülményei:
- A gépkocsi további használata akkor,
ha a tankolásra figyelmeztetõ vissza-
jelzõ lámpa már 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 amotor rán-
gatásáról ismerhetõ fel,

- a motor teljesítményének csökke-
nése

a katalizátor túlmelegedését okozzák,
csökkentve hatékonyságát, annak
tönkremenetelét eredményezhetik
és a jármûvön hõkárosodást okoz-
nak.

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 átnézeti gépkocsiját a
legközelebbi RENAULT szakszerviz-
ben.

Indítási problémák
Ha a jármû indítása nehézségbe ütkö-
zik, ne próbálkozzon ismételt indítás-
sal, a gépkocsi betolásával vagy
behúzásával, amíg a hiba okát fel nem
derítette és azt el nem hárította, mert
tönkremehet a katalizátor.

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

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

Ezek a hibák ronthatják a káros anyag
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!

Járómotorral soha ne álljonmeg olyan helyen, ahol a forró kipufogócsõ gyúlékony anyagokkal, például száraz fûvel,
levelekkel érintkezhet.
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KÖRNYEZETVÉDELEM, ÜZEMANYAG-MEGTAKARÍTÁS ÉS VEZETÉSI TANÁCSOK
A RENAULT mindent megtesz a kör-
nyezetszennyezõ gázkibocsátás és az
üzemanyagfogyasztás 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 üzemanyagfogyasztás
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: semmiféle beállítást nem
igényel.

- Gyertyák: az optimális fogyasztási
értékek, teljesítmények elérése
érdekében szigorúan be kell tartani a
RENAULT által megadott elõíráso-
kat.

Ha gyertyát cserél, a motorhoz elõírt
márkájú, méretû, hõértékû és elek-
tródatávolságú gyertyákat hasz-
náljon. Kérje a RENAULT szak-
szerviz tanácsát!

- Alapjárat: semmilyen beállítást
nem igényel.
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KÖRNYEZETVÉDELEM, ÜZEMANYAG-MEGTAKARÍTÁS ÉS VEZETÉSI TANÁCSOK (folytatás)

Gumiabroncsok
- Az elõírtnál alacsonyabb légnyomás
növelheti a fogyasztást.

- A nemelõírt méretû és típusú gumia-
broncsok növelhetik a fogyasztást.

Vezetés
- A motort ne álló helyzetben mele-
gítse be, azonnal induljon el, de fino-
man vezessen mindaddig, amíg a
motor el nem érte az üzemi
hõmérsékletet.

- A sebesség sokba kerül.

- A “sportos” vezetés sokba kerül.
Vezessen inkább kíméletesen.

- Fékezzen minél kevesebbet. Ha pél-
dául az akadályt vagy a kanyart idejé-
ben észleli, elegendõ levenni a lábát
a gázpedálról.

- Kerülje a hirtelen gyorsításokat, a
durva gázadásokat.

- Alacsonyabb sebességfokozatokban
ne használja a motort magas fordu-
latszámon. Mindig a lehetséges leg-
magasabb sebességfokozatot
használja a motor túlerõltetése
nélkül (az automata sebességváltós
típusoknál maradjon a D fokozat-
ban).

- 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.

- Amodern gépkocsik esetében a kéts-
zeri kuplungolás vagy gázfröccs a
motor leállítása elõtt már nem szük-
séges.

- Nehéz idõjárási viszonyok, vizes
utak

Ne közlekedjen a jármûvel
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 kap-
csolja mindig be a fényszórókat, ha a
látási viszonyok és szabályok azt
szükségessé teszik.

- Használja inkább a szellõzõnyíláso-
kat. Ha nyitott ablakkal közlekedik
100 km/h sebességgel, 4 százalékkal
nõ az üzemanyag-fogyasztás.

- Légkondicionáló berendezéssel
felszerelt gépkocsik esetén, ha a
légkondicionálás be van kapcsolva,
az üzemanyag-fogyasztás emelke-
dése normális jelenség (különösen
városban). Az automatikus üzem-
móddal nem rendelkezõ, légkondi-
cionáló berendezéssel felszerelt
gépkocsikon kapcsolja ki a rendszert,
ha annak mûködése már nem szük-
séges.

Néhány tanács az üzemanyagfo-
gyasztás csökkentése, és ennek
megfelelõen a károsanyag-ki-
bocsátás csökkentése érdekében:

Ha lehet, inkább nyitott szellõzõ-
nyílásokkal és zárt ablakokkal közle-
kedjen.

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.

- Ne hagyja felszerelve az üres tetõ-
csomagtartót.

- Terjedelmesebb tárgyak szállí-
tásához használjon inkább utánfu-
tót.

- 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.

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

- A nem elõírt méretû és típusú
gumiabroncsok növelhetik a
fogyasztást.
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KÖRNYEZETVÉDELEM
Gépkocsija tervezésekor és gyártá-
sakor a környezetvédelmi szempon-
tokat is szem elõtt tartottuk.

- A gépkocsik többsége fel van szerelve
környezetvédelmi rendszerrel, amely
tartalmazza a katalizátort, a lamb-
da-szondát és az aktívszenes szûrõt
(ez utóbbi megakadályozza a benzin-
tartályból származó benzingõzök
szabad levegõre kerülését).

- Ezek a jármûvek kizárólag ólom-
mentes benzinnel mûködnek.

-Az Ön gépkocsija 87 %-ban újra fel-
dolgozható anyagból álló ele-
mekbõl készült, egy része pedig már
újra feldolgozott anyagokból
készült.

- A gépkocsijában található mûanyag
elemek 95%-án jelzés található,
amelynek segítségével azonosítható
azok fõ összetevõje. Ennek alapján
bontáskor az elemek könnyebben
osztályozhatók és az újrafeldolgozás
is optimálissá tehetõ.

Az Ön jármûve megfelel a vonatkozó
európai környezetvédelmi elõírások-
nak is.

Védje környezetét.
A jármû karbantartásával járó hulla-
dékot (akkumulátor, olajszûrõ, leve-
gõszûrõ stb.) és az üres vagy fáradt ola-
jat tartalmazó mûanyag edényeket ne
a háztartási szeméttel együtt dobja ki.

Ezeket az erre a célra kijelölt
gyûjtõhelyeken adja le! Mindig tartsa
be a helyi környezetvédelmi elõíráso-
kat!
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2.09

SEBESSÉGVÁLTÓ KAR

Hátramenetbe kapcsolás (álló
helyzetben)
Kapcsoljon üres állásba, majd emelje
fel a gyûrût (1) a sebességváltó gomb-
jáig, hogy hátramenetbe kapcsolhas-
son.

Quickshift 5 sebességváltóval fel-
szerelt jármûvek
Tájékozódjon a 2. fejezet “Quickshift
5 sebességváltó” címû részében.

Bekapcsolt gyújtás esetén a tola-
tólámpa bekapcsol, ha hátramenetbe
kapcsolunk.
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2.10

KÉZIFÉK SZERVOKORMÁNY

A kézifék kiengedése
Egy kicsit húzza fel a kart, nyomja
meg a gombot (1) és engedje vissza a
padlóig a kart.

Ha rosszul kiengedett fékkel közleke-
dik, a mûszerfali kijelzõegységen a
piros visszajelzõ lámpa égve marad.

Menet közben a kézifék
legyen teljesen kiengedve,
mert különben túlmeleg-
szik.

A kézifék behúzása
Húzza felfelé, és ellenõrizze, hogy a
jármû megfelelõen rögzítõdött-e.

Lejtõn, vagy a jármû nagy
terhelése esetén lehetsé-
ges, hogy a kéziféket két
fokkal jobban be kell

húzni, és mechanikus sebesség-
váltó esetén sebességbe kell kap-
csolni (1. fokozat hátramenet),
vagy automata sebességváltó
esetén a kart P állásba tenni.

A sebességfüggõ szervokormány
elektronikus egysége a rásegítés mér-
tékét a sebességhez 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

QUICKSHIFT 5 SEBESSÉGVÁLTÓ

Fokozatválasztó kar

Járó motorral a gomb (1) lehetõvé
teszi a gazdaságos üzemmód ki- és
bekapcsolását.

Járó motor és bekapcsolt elõremeneti
sebességfokozat esetén a kar balra
húzása lehetõvé teszi az automata
üzemmódba kapcsolást kézi üzem-
módból, és fordítva.

Megjegyzés: A váltókarral végzett
minden mûvelet után a kar automa-
tikusan visszatér középsõ állásba.

Kijelzõ
A bekapcsolt sebességfokozat
(1,2,...5,N,R), az automata üzemmód
(A), vagy a gazdaságos üzemmód (E)
kijelzése a mûszerfal központi
kijelzõjén látszik.

Elindulás
Kapcsolja be a gyújtást.

A mûszerfal központi kijelzõje kigyul-
lad.

Ha a sebességváltó üres állásN jelzõje
világít, indítsa el a motort gázadás
nélkül.

Ha nemaz üres állás jelzése (N) villog;
amotor indítása csak úgy lehetséges,
hogy nyomja a féket, amíg az
indítókulcsot indítás állásban tartja.

Ebben az esetben a sebességváltó
automatikusan üres állásba (N) kap-
csol és a motor elindul.

Üres állásba úgy is kapcsolhat, hogy a
gyújtás bekapcsolása után a féket
nyomva a kart jobbra mozdítja.

Bizonyos jármûveken járó motor ese-
tén az elõremenet, az automata üzem-
mód vagy a gazdaságos üzemmód
kapcsolódik be.

Megjegyzés: Ha az akkumulátor
lemerült, ne próbálkozzon azzal, hogy
az autó betolásával indítja el a motort
(a kijelzõ nem gyullad ki a gyújtás
bekapcsolásakor).

A gazdaságos üzemmód csak azo-
kon a jármûveken létezik, amelyi-
ken a gomb (1) megtalálható.
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2.12

QUICKSHIFT 5 SEBESSÉGVÁLTÓ (folytatás)

Indítás
Elõremenet (üres állásból kezdve)

A kijelzett sebességfokozat N.

A lábat a fékpedálon tartva nyomja
elõre a váltókart, majd engedje vissza.

Az automata üzemmód bekapcso-
lódott.

Az A betû megjelenik a kijelzõn és az
elsõ fokozat bekapcsolódik.

Ha van gazdaságos üzemmód, a
kijelzõn az E betû látszik, és az elsõ
fokozat bekapcsolódik. (A sebességfo-
kozatok kijelzése csak félautomata
üzemmódban látható.)

Engedje fel a fékpedált:
- a motor alapjárata elegendõ a parko-
lási mûveletek elvégzéséhez.
- Az elõrehaladáshoz finoman nyomja
a gázpedált.

A kar használata (magasabb vagy ala-
csonyabb fokozatba kapcsolás, vagy a
kar balra nyomása) félautomata üzem-
módba kapcsolást eredményez
(tájékozódjon a “Félautomata üzem-
mód” címû részben).

Hátramenet

A jármû álló helyzetében
Tartsa a lábát a fékpedálon.
Nyomja jobbra és hátra a váltókart kar
gombján levõ jelzésnek megfelelõen,
majd engedje vissza. A hátrameneti
fokozat bekapcsolódott és az R jelzés
megjelenik a mûszerfal kijelzõjén.

Engedje fel a fékpedált:
- a motor alapjárata elegendõ a parko-
lási mûveletek elvégzéséhez.
- A tolatáshoz finoman nyomja a gáz-
pedált.

A jármû álló helyzetében hátrame-
netbõl elõremenetbe kapcsolhat úgy,
hogy a választókart elõre nyomja,
majd elengedi.

Megjegyzés: Az automata üzemmód
és a gazdaságos üzemmód hátrame-
netben nem használható, de az elõre-
menet üzemmódja hátramenetkor
nem változik meg (például parkolási
mûvelet közben).

Sebességváltási táblázat
+ Magasabb sebességfokozatba kap-
csolás

– Alacsonyabb sebességfokozatba
kapcsolás

N Üres állás

R Hátramenet

•A kar egyedüli stabil állása

A/M Automata / Kézi
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2.13

QUICKSHIFT 5 SEBESSÉGVÁLTÓ (folytatás)

Automata üzemmód mûködése
A jármû elindulásakor az automata
üzemmód (A) kapcsolódik be (kivéve,
ha a jármûvön “Eco” gomb van,
tájékozódjon “A gazdaságos üzem-
mód mûködése” címû fejezetben.

Kézi üzemmódban az automata
üzemmód mindig bekapcsolható járó
motor és bekapcsolt elõremeneti
sebességfokozat esetén úgy, hogy a
választókart balra nyomja, majd elen-
gedi (a kijelzõn az A betû jelenik
meg).

Ha a jármûvön “Eco” gomb van, a
választókar balra nyomása a kézi
üzemmódban a megelõzõ üzem-
módba való visszakapcsolást eredmé-
nyezi: automata vagy gazdaságos
üzemmód.

Az automata üzemmód a gázpedál és
a fékpedál segítségével történõ veze-
tést teszi lehetõvé. A sebességfokoza-
tokmaguktól váltanak amegfelelõ idõ-
pontban, a motornak megfelelõ
fordulatszámon, mert az “automa-
tika” figyelembe veszi a gépkocsi
terhelését, az út felszínét és az alkal-
mazott vezetési stílust.

A sebességváltó automa-
tika tartályában levõ olaj
szintje a használatnak
megfelelõen változik.

Olaj betöltése szigorúan tilos
(kivéve a RENAULT hálózat kép-
zett szakemberét).

Megjegyzés:
Az automata üzemmód figyelembe
veszi:
- a gázpedál benyomásának sebessé-
gét, hogy meghatározza a vezetési
stílust és kiválassza a megfelelõ
sebességfokozatot,
- a fékpedál benyomását, hogy a
motorfék segítse a sebességfokozat
csökkentését.

Megálláskor, például piros lámpánál,
a féket nyomva tartsa meg a jármûvet.
Nem szükséges üres állásba kapcsolni.

A jármû elindul:
- lassan, ha gázadás nélkül finoman
felengedi a féket (például közleke-
dési dugóban)
- gyorsabban, ha felengedi a féket és
gázt ad, hogy a jármû erõteljesen
gyorsuljon.
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2.14

QUICKSHIFT 5 SEBESSÉGVÁLTÓ (folytatás)

A gazdaságos üzemmód mûkö-
dése
A jármû elindulásakor a gazdaságos
üzemmód (E) kapcsolódik be, de
bekapcsolható automata üzemmód-
ban (A), vagy kézi üzemmódban az
“Eco” gomb megnyomásával is.

A választókar balra nyomása a kézi
üzemmódban a megelõzõ üzem-
módba való visszakapcsolást eredmé-
nyezi: automata vagy gazdaságos
üzemmód.

Gazdaságos üzemmódból automata
üzemmódba kapcsoláshoz nyomja
meg az “Eco” gombot (1).

Gazdaságos üzemmódból kézi üzem-
módba kapcsoláshoz a választókart
nyomja balra, majd engedje vissza.

A gazdaságos üzemmód egy olyan
automata üzemmód, ahol az üzema-
nyag-takarékosság érdekében a foko-
zatok váltása különbözõ.
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2.15

QUICKSHIFT 5 SEBESSÉGVÁLTÓ (folytatás)

Félautomata üzemmód (kézi)
Automata üzemmódban, vagy bizo-
nyos jármûveken gazdaságos üzem-
módban a váltókar szándékos mûköd-
tetése (magasabb vagy alacsonyabb
fokozatba kapcsolás) vagy az auto-
mata üzemmód kapcsolójának
megnyomása a rendszert félautoma-
tikus üzemmódba kapcsolja. Ebben az
esetben az üzemmód megváltozása a
sebességfokozat változása nélkül tör-
ténik.

A sebességváltásokat Ön végzi a sebes-
ségváltókar segítségével.

Magasabb fokozatba kapcsoláshoz
elegendõ a váltókart elõrenyomni és
visszaengedni anélkül, hogy a gázpe-
dált felengedné.

Alacsonyabb fokozatba kapcsoláshoz
elegendõ a váltókart hátrahúzni és visz-
szaengedni anélkül, hogy a gázpedált
felengedné.

A rendszer megakadályozza az alacso-
nyabb fokozatba kapcsolást, ha az a
motor túl magas fordulatszámát
eredményezné, illetve a magasabb
fokozatba kapcsolást, ha az a motor
túl alacsony fordulatszámát eredmé-
nyezné. A váltókar két egymás utáni
elõrenyomása kettõvel magasabb
fokozatba kapcsolást eredményez
(kivéve, ha a motor fordulatszáma túl
alacsony lenne).

A váltókar két egymás utáni hátra-
húzása kettõvel alacsonyabb foko-
zatba kapcsolást eredményez (kivéve,
ha a motor fordulatszáma túl magas
lenne).

Ha a gázpedálról levesszük a lábunkat
a sebességfokozat automatikusan visz-
szakapcsolódik, a túl alacsony fordu-
latszám elkerülése érdekében. Bizo-
nyos sebességérték alatt a rendszer
automatikusan egyesbe kapcsol.

A jármû a fék benyomásával álló hely-
zetben tartható (stop tábla, piros
lámpa stb.) anélkül, hogy üres állásba
(N) kapcsolna.

A jármû elindul:
- lassan, ha gázadás nélkül finoman
felengedi a féket (például közleke-
dési dugóban)
- gyorsabban, ha felengedi a féket és
gázt ad, hogy a jármû erõteljesen
gyorsuljon.

Megjegyzés: Az üres állás menet köz-
ben vagy álló helyzetben csak akkor
kapcsolható, ha a lába a féken van.
Az üres állásba kapcsolás a váltókar
rövid jobbra nyomásával történik.

Az üzemmód váltása minden pillanat-
ban lehetséges, járó motor esetén,
minden sebességfokozatban, kivéve,
ha a sebességváltó üres állásban (N),
vagy hátramenet állásban (R) van.
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2.16

QUICKSHIFT 5 SEBESSÉGVÁLTÓ (folytatás)

Gyorsítás és elõzés
Két eset lehetséges:
1) lassan nyomja be a gázpedált, hogy

a jármû fokozatosan gyorsuljon,

2) a jármû maximális teljesítményé-
nek elérése érdekében bármelyik
üzemmódban (automata, gazda-
ságos vagy kézi) erõteljesen nyomja
be a gázpedált, az ellenállási pon-
ton túl.

A pedál benyomásának gyorsasága
lehetõvé teszi a jármû lehetõségeitõl
függõ visszakapcsolást.

Parkolás
Lehetséges, hogy a kocsival sebesség-
fokozatba kapcsolva parkoljon (pél-
dául lejtõn). Ehhez bekapcsolt
gyújtással kapcsoljon a megfelelõ
sebességbe, miközben a lába a féken
van. Ellenõrizze, hogy a kijelzett
sebességfokozat ne üres állás (N)
legyen,majd vegye ki a gyújtáskulcsot.

Az üres állásba kapcsolás érdekében
kapcsolja be a gyújtást a motor
indítása nélkül, és a sebességváltó kart
tegye üres állásba,miközben a lába a
féken van.

Ellenõrizze, hogy a mûszerfalon az
üres állás N jelzése látszik-e.

Csúszós talajon való haladás (hó,
sár stb.)
Csúszós talajon való vezetéskor (hó,
sár stb.) második fokozatban is elin-
dulhat.

Ehhez nyomja meg kétszer a választó-
kart (a 2 szám jelenik meg a mûszerfal
kijelzõjén) és a rendszer félautomata
üzemmódba kapcsol (tájékozódjon “A
félautomata üzemmód” címû rész-
ben).

Gazdaságos üzemmódba vagy auto-
mata üzemmódba való visszakapcso-
láshoz a féket nyomva húzza a kart
balra, majd engedje el.
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2.17

QUICKSHIFT 5 SEBESSÉGVÁLTÓ (folytatás)

Hangkürt
- Ha sokáig lejtõn áll a jármûvel úgy,
hogy nincs a kézifék behúzva és nem
nyomja a fékpedált, túlterheli a
rendszert (ilyenkor a tengelykap-
csoló túlmelegedhet).

Ebben az esetben egy szaggatott
hang figyelmezteti arra, hogy szüksé-
ges a fékpedál lenyomása vagy a kézi-
fék használata.

- Járó motorral soha ne hagyja a jár-
mûvet bekapcsolt sebességfokozat-
ban, még akkor sem, ha a kézifék be
van húzva.

Az ajtó kinyitásakor biztonsági okok-
ból szaggatott hangot hall, ha a
sebességváltót nem kapcsolta üres
állásba, nem kapcsolta ki a gyújtást
vagy nem nyomta meg a fékpedált.

- A jármû nem indul: a motort bein-
díthatja menet közben, ha az akku-
mulátor nem merült le (a kijelzõ
világít).

Tegye a következõket:
- kapcsolja be a gyújtást,
- a sebességváltót tegye üres állásba,
- tolja vagy vontassa a jármûvet,
olyan sebesség eléréséig, amikor a
hangjelzés megszólal. Ez azt jelzi,
hogy a sebességváltókar elõre-
nyomása majd visszaengedése a
motor elindulása szempontjából
legoptimálisabb sebességfokozat
kiválasztását eredményezi.

Megjegyzés: Ezt a mûveletet soha ne
végezze hátramenetben.

Mûködési rendellenesség
Menet közben ha ez a vissza-
jelzõ kigyullad, a rendszer
vagy a motor hibáját jelzi.

Az esetek többségében a jármû csök-
kentett teljesítménnyel folytathatja az
útját. Mielõbb forduljon RENAULT
szakszervizhez!
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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.

Hirtelen erõs fékezéskor tehát a fékerõ
szabályozó berendezés elhárítja a blok-
kolás veszélyét és lehetõvé teszi a
jármû kormányozhatóságának, me-
netstabilitásának megõrzését, vala-
mint a fékút optimalizálását nedves,
csúszós, szennyezett útfelületen. Ilyen
körülmények között egy váratlan aka-
dály kikerülése még fékezés közben is
lehetséges marad. Az ABS rendszer
optimalizálja a jármû fékútját, különö-
sen, ha a tapadási viszonyok lecsök-
kennek (nedves vagy csúszós, illetve
rossz minõségû út).

Ha lehetõvé teszi is ezt a szabályozást
az ABS, nem teszi lehetõvé, hogy a
kerekek súrlódása által meghatározott
sebességnél gyorsabban haladjon.
Minden esetben feltétlenül tartsa be a
szokásos óvatossági szabályokat (meg-
felelõ követési távolság stb.)! A foko-
zottabb biztonság érzete ne kész-
tesse 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.

Mûködési rendellenességek
Kétféle helyzet lehet:

1 - A visszajelzõ lámpa ( )

világít a mûszerfalon.
A fékrendszer mûködik, de a
blokkolásgátló nem. Forduljon
mielõbb RENAULT szakszerviz-
hez!

2 - A visszajelzõk ( )

és ( ) világítanak a

kijelzõegységen.
Ez a fékrendszer és azABS együt-
tes meghibásodását jelzi. A
fékrendszer részlegesen mûködik.
Mindenesetre veszélyes hirtelen
fékezni, ezért a forgalmi viszonyo-
knak megfelelõen azonnal álljon
meg. Forduljon RENAULT szak-
szervizhez!

Az ABS által biztosított szabályozott fékezés független a fékpedálra gyakorolt
nyomás erejétõl. Ha a helyzet megkívánja, veszélyhelyzetben teljes erõvel folya-
matosan fékezzen. Szükségtelen a fékpedál pumpálása.
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2.19

A VÉSZFÉKEZÉS RÁSEGÍTÕJE
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. Vészfékezés esetén
a fékrásegítõ azonnal maximális
hatást fejt ki, és mûködteti az ABS-t.

Az ABS fékezés mindaddig fennma-
rad, amíg a pedált nem engedi fel. Ez kiegészítõ segítség szélsõ-

séges vezetési körülmények
között, 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 az éberséget, és a
felelõsségteljes vezetést (a vezetõnek
mindig fel kell készülnie a váratlan
eseményekre, amik bármikor adód-
hatnak).
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3.01

3. fejezet: Kényelmi berendezések
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3.02

SZELLÕZÕNYÍLÁSOK

1 - bal oldali üveg páramentesítõ nyílása

2 - bal oldali szellõzõnyílás

3 - szélvédõ páramentesítõ nyílás

4 - középsõ szellõzõnyílások

5 - kapcsolótábla

6 - jobb oldali szellõzõnyílás

7 - jobb oldali üveg páramentesítõ
nyílása

8 - lábfûtés az elsõ és hátsó utasoknak
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3.03

SZELLÕZÕNYÍLÁSOK (folytatás)

Oldalsó szellõzõnyílások

Mennyiség
Az ellenállást leküzdve állítsa be a for-
gatógombot (2).

: teljesen nyitott helyzet

: zárt helyzet

Irány
Bal - jobb: mozgassa a nyelvet (1).

Fel - le: nyomja meg a rács felsõ vagy
alsó részét.

Középsõ szellõzõnyílások

Mennyiség
Az ellenállást leküzdve forgassa a sza-
bályozógombot (4).

Felfelé: maximálisan nyitott állás.

Lefelé:zárás.

Irány
Jobb - bal: mozgassa a nyelvecskéket
(3).

Fel - le: nyomja meg a rács felsõ vagy
alsó részét.

•
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3.04

FÛTÉS - SZELLÕZÉS

Kapcsolók
A A levegõ hõmérsékletének sza-

bályozása.

B A levegõ elosztása.

C Az utastérbe befújt levegõmennyi-
ség szabályozása

A levegõ hõmérsékletének beál-
lítása
Használja a gombot (A).

A hõmérséklet annál magasabb, minél
inkább jobbra áll a kar.

A levegõ elosztása az utastérben
Használja a kapcsolót (B).

Állás

Ebben az állásban kizárólag a mûszer-
fali szellõzõrácsokon keresztül
áramlik a levegõ.

Állás

A levegõ az utasok lába felé és a mû-
szerfalon levõ levegõadagoló rostélyok
felé áramlik.

Ha azt akarja, hogy a levegõ csak a
lábak felé áramoljon, zárja el a leve-
gõadagolókat a mûszerfalon.

Állás

A légáram minden levegõnyílás felé
osztódik, a szélvédõ és az oldalsó
ablakok páramentesítõ nyílásán át és
az utasok lába felé.
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3.05

FÛTÉS - SZELLÕZÉS (folytatás)

Állás

A nagyobb hatékonyság érdekében
zárja el a mûszerfal szellõzõnyílá-
sait.

A levegõ az elsõ szélvédõ és az elsõ
oldalablakok páramentesítõ nyílásain
át áramlik.

Amaximális hatékonyság érdekében a
kapcsolót (C) állítsa a (4) állásba.

Az utastérbe befújt levegõ
mennységének szabályo-
zása

Szokásos használat (szellõzés)
Mozgassa a kapcsolót (C) a megfelelõ
állások között 0 - 4.

Az utastérbe jutó levegõ a “befújt
levegõ”. A levegõ mennyiségét a ven-
tilátor határozza meg, ezt a jármû
sebessége kismértékben módosítja.

A maximális fûtési hatékonyság elé-
rése érdekében a következõ levegõ-
elosztási helyzetekben:

Páramentesítés / jégtelenítés

Fûtés / páramentesítés

állítsa a kapcsolót (C) a (4) állásba.

A szellõzõrendszer a normál mû-
ködése során a külsõ levegõt fújja be.



A B C

NU741_5_G3-FRA.qxd  25/07/05  9:02  Page 3.06

TWINGO nu 741-5 C:\Documentum\Checkout\NU741_5_T3-HUN.win 14/9/2005 17:18 - page 6

3.06

FÛTÉS - SZELLÕZÉS AZ UTASTÉR ELSZIGETELÉSÉVEL

Az utastérbe befújt leve-
gõmennység szabályozása
Alkalmi használat az utastér elszige-
telésével
Mûködtesse a (C) kapcsolót a (0) és
a (4) állás között.

A szellõzõrendszer a normál
mûködése során a külsõ levegõt fújja
be.

A 0 állás és a különbözõ levegõkerin-
getéses beállítások lehetõvé teszik a
külsõ környezet elszigetelését (szeny-
nyezett levegõjû területen való áthala-
dás).

A levegõkeringetés sokáig tartó
használata az oldalablakok és a
szélvédõ párásodását és az utastér
levegõjének elhasználódását idéz-
heti elõ.

Tanácsos tehát visszatérni normál
üzemmódba (külsõ levegõ) a kap-
csolót (C) a 0 állásba, vagy azon túl
állítva.

0 állás
Ebben az állásban a levegõ bemenete
zárva van, és ez az utastér elszigetelé-
sét eredményezi.

Ennek az üzemmódnak a kikapcso-

lásához a kapcsolót (C) állítsa 0
állásba, vagy azon túl (külsõ
levegõ).

Megjegyzés:Akét 0 állás között nincs
használható fokozat.
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3.07

FÛTÉS - SZELLÕZÉS AZ UTASTÉR ELSZIGETELÉSÉVEL (folytatás)

Belsõ levegõkeringetéses állás 0 - 4
Ezekben az állásokban az utastér leve-
gõjének keringetése történik (a négy-
félemennyiségi beállításban), anélkül,
hogy a külsõ levegõ az utastérbe jutna.

1 Kevés levegõ

4 Maximális levegõmennyiség

Ennek az üzemmódnak a kikapcso-

lásához a kapcsolót (C) állítsa
0 állásba, vagy azon túl (külsõ
levegõ).
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3.08

FÛTÉS / LÉGKONDICIONÁLÁS

Kapcsolók
A A levegõ hõmérsékletének sza-

bályozása.

B A levegõ elosztása.

C Légkondicionálás bekapcsolása

D Az utastérbe befújt levegõmennyi-
ség szabályozása

A levegõ hõmérsékletének
beállítása
Tolja a kapcsolót (A):

Jobbfelé: a hõmérséklet növekszik.

Balra: a hõmérséklet csökken.

Információk és használati tanácsok:

Lásd a “fûtés/légkondicionálás” rész
végén.

Az utastérbe befújt leve-
gõmennyiség szabályo-
zása

Szellõzés
Mozgassa a kapcsolót (D) a megfelelõ
állások között 0 - 4.

Az utastérbe jutó levegõ a “befújt
levegõ”. A levegõ mennyiségét a ven-
tilátor határozza meg, ezt a jármû
sebessége kismértékben módosítja.

Minél inkább jobbra van húzva a kap-
csoló, annál több levegõ áramlik be.

Ha teljesen le akarja állítani a levegõ
beáramlását, állítsa a kapcsolót (C) a 0
állásba.
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3.09

FÛTÉS / LÉGKONDICIONÁLÁS (folytatás)

A levegõ elosztása az utastérben
Használja a kapcsolót (B).

Állás

Ebben az állásban kizárólag a mûszer-
fali szellõzõrácsokon keresztül áram-
lik a levegõ.

Állás

A levegõ az utasok lába felé és a mû-
szerfalon levõ levegõadagoló rostélyok
felé áramlik.

Ha azt akarja, hogy a levegõ csak a
lábak felé áramoljon, zárja el a leve-
gõadagolókat a mûszerfalon.

Állás

A légáram minden levegõnyílás felé
osztódik, a szélvédõ és az oldalsó
ablakok páramentesítõ nyílásán át és
az utasok lába felé.

Állás

A nagyobb hatékonyság érdekében
zárja el a mûszerfal szellõzõnyílá-
sait.

A levegõ az elsõ szélvédõ és az elsõ
oldalablakok páramentesítõ nyílásain
át áramlik.

Amaximális hatékonyság érdekében a
kapcsolót (D) állítsa a 4 állásba.
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3.10

FÛTÉS / LÉGKONDICIONÁLÁS (folytatás)

A légkondicionáló beren-
dezés kapcsolói
Akapcsoló (C) teszi lehetõvé a légkon-
dicionáló berendezés bekapcsolását és
kikapcsolását.

A bekapcsolás nem lehetséges, ha a
kapcsoló (D) a 0 állásban van.

Ne nyissa ki a hûtõközeg
rendszerét. Bõrre vagy
szembe kerülve sérülése-
ket okozhat.

A légkondicionálás lehetõvé teszi:
- az utastér hõmérsékletének csökken-
tését;

- a gyors páramentesítést.

Megjegyzés: A légkondicionálót min-
den körülmények között használni
lehet, de nem mûködik, ha a külsõ
hõmérséklet alacsony.

- Gomb (C) kikapcsolva (a vissza-
jelzõ nem világít)
Ebben az állásban a légkondi-
cionálás ki van kapcsolva.

Ebben az esetben a beállítások azo-
nosak a légkondicionáló nélküli vál-
tozatéval.

- Gomb (C) bekapcsolva (a vissza-
jelzõ világít)
A légkondicionáló be van kapcsolva.
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3.11

FÛTÉS / LÉGKONDICIONÁLÁS (folytatás)

Az utastér elszigetelése
A szellõzés a normál mû-
ködése során a külsõ levegõt
használja.

A belsõ levegõ keringetése lehetõvé
teszi, hogy a külsõ hatásoktól elszige-
telje az utasteret (szennyezett terüle-
ten való áthaladás stb.).

Az elszigetelés bekapcsolásához a
kapcsolót (D) állítsa a megfelelõ
állásba 0 - 4.

Ez a funkció lehetõvé teszi, hogy
gyorsabban kialakuljon a beállított
komfortfokozat az utastérben.

Lehetõvé teszi a belsõ levegõkeringe-
tés ki- és bekapcsolását. Ebben az
állásban kívülrõl nem jut levegõ az
utastérbe, hanem az utastér levegõjé-
nek keringetése történik.

Ennekahelyzetnek ahosszabb igény-
bevétele páraképzõdéshez vezethet
az oldalablakokon és a szélvédõn,
valamint az utastér nem cserélõdõ
levegõje miatt rossz közérzetet idéz-
het elõ.

Hanincs szükség a belsõ levegõkeringe-
tésre, a kapcsoló (D) ismételt elforga-
tásával a normál üzemmódra (külsõ
levegõ) kapcsoljon vissza.
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3.12

LÉGKONDICIONÁLÁS: információk és használati tanácsok

Fogyasztás
ha a légkondicionálás be van kap-
csolva, az üzemanyag-fogyasztás
emelkedése normális jelenség
(különösen városban). Az automa-
tikus üzemmóddal nem rendelkezõ,
légkondicionáló berendezéssel felsze-
relt gépkocsikon kapcsolja ki a rends-
zert, 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 szûrõbetétjé-
nek elszennyezõdése is okozhatja.

- A légkondicionáló nem hût.
Ellenõrizze a szabályozókapcsolók
megfelelõ helyzetét és a biztosí-
tékok állapotát. Ellenkezõ esetben
állítsa le a mûködést.

- Víz jelenléte a gépkocsi alatt.
A légkondicionáló berendezés
huzamosabb ideig tartó használata
után természetes jelenség az, ha a
gépkocsi alatt lecsapódásból szár-
mazó kondenzvíz jelenik meg.

Ne nyissa ki a hûtõközeg rendsze-
rét.Bõrre vagy szembe kerülve sérülé-
seket okozhat.
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3.13

BELSÕ VILÁGÍTÁS NAPELLENZÕ

Világítótest (1)
A világítótest átbillentésével (1) a
következõ funkciók közül választhat:
- folyamatos belsõ világítás,
- belsõ világítás, melyet valamelyik
ajtó nyitása kapcsol be,

- idõzített világítás az ajtózárak kinyi-
tásakor,

- folyamatos kikapcsolt állapot,
- az ajtók nyitásával és zárásával vezé-
relt állapot.

A belsõ világítás automatikus
mûködése (jármûtõl függõen)
- az ajtóknak a távirányítóval történõ
kinyitása után a belsõ világítás körül-
belül 30 másodpercig mûködik;

- az ajtóknak a távirányítóval történõ
zárása a világítást kikapcsolja;

- ha egy ajtó nyitva marad vagy rosz-
szul záródik, a belsõ világítás körül-
belül 30 percig mûködik;

- ha mindegyik ajtó zárva van, a
gyújtás bekapcsolásakor a belsõ
világítás fokozatosan kialszik.

Napellenzõ
Engedje le a napellenzõt (2).
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3.14

ABLAKEMELÕK

Elektromos ablakemelõ
Vezetõoldal: kapcsoló (2).

Utasoldal: kapcsoló (3).

Bekapcsolt gyújtással
Az üveg leengedéséhez nyomja le a
kapcsolót (2) vagy (3).

Az üveg felemeléséhez húzza fel a
kapcsolót (2) vagy (3).

Vezetõoldali egyszeri gombnyomá-
sos ablakemelõ vezetõ felõli oldal
Ez a vezetõoldali ablakemelõvel
együtt mûködik, az elõzõekben leírt
módon.

Bekapcsolt gyújtás mellett röviden
nyomja meg a gombot (1) a vezetõol-
dali ablak felemeléséhez vagy leenge-
déséhez.

A vezetõ felelõssége
Kiszállás elõtt mindig kap-
csolja ki a gyújtást, vegye ki
a gyújtáskulcsot, ha gyer-

mek (vagy állat) marad az utastér-
ben. Ezek véletlenül is elindíthatják a
motort, mûködésbe hozhatják az
elektromos ablakemelõket, becsíphe-
tik valamely testrészüket (nyak, kar,
kézfej stb.)

Becsípõdés esetén azonnal fordítsa
meg amozgásirányt az adott kapcsoló
megnyomásával.
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3.15

ELEKTROMOS MÛKÖDTETÉSÛ NYITHATÓ ÜVEGTETÕ

A tetõ mozgatása:
Bekapcsolt gyújtással:
- Kinyitás: nyomjameg a kapcsolót (1)
a szimbólummal szemközti oldalon,
és tartsa lenyomva a kívánt helyzet
eléréséig.

- Bezárás: nyomja meg a kapcsolót (1)
a szimbólummal szemközti oldalon,
és tartsa lenyomva a teljes bezáródá-
sig.

Nyitható redõnytetõ
Csúsztassa a karnál fogva (2) a nyíl irá-
nyába.

Akassza be, hogy csukva maradjon (3).

Mindegyik redõny független a többi-
tõl.

- Figyeljen, hogy a nyitható tetõ ren-
desen zárva legyen, ha kiszáll a ko-
csiból.

- Tisztítsa meg a csatlakozási ponto-
kat azokkal a termékekkel, amelye-
ket a RENAULT szakszerviz ajánl!

- Ne nyissa ki a tetõt rögtön esõ vagy
autómosás után!

A vezetõ felelõssége
Kiszállás elõtt mindig kap-
csolja ki a gyújtást, vegye ki
a gyújtáskulcsot, ha gyer-

mek (vagy állat) marad az utastér-
ben. Ezek véletlenül is elindíthatják a
motort, mûködésbe hozhatják az
elektromos ablakemelõket, becsíphe-
tik valamely testrészüket (nyak, kar,
kézfej stb.)

Becsípõdés esetén azonnal változ-
tassa meg az üveg mozgásirányát a
gomb megnyomásával (1).
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3.16

KÉZI MÛKÖDTETÉSÛ NYITHATÓ VÁSZONTETÕ

Tolótetõ

Kinyitás
- Nyomja le a kart (3) és forgassa el
fél fordulattal, hogy a kapocs (2)
kiakadjon.

- Csúsztassa hátrafelé a fogantyú
mélyedésénél fogva (1).

Bezárás
-Akassza be a kapcsot (2) a tetõ
nyílásába,majd igazítsa a fogantyút a
mélyedésbe.

A nyitható tetõ rögzítése
- A kívánt helyzetben forgassa el a
fogantyút (3), hogy visszakerüljön a
helyére.

- Figyeljen, hogy a nyitható tetõ
rendesen zárva legyen, ha kiszáll
a kocsiból.

- Tisztítsa meg a csatlakozási pon-
tokat azokkal a termékekkel,
amelyeket a RENAULT szak-
szerviz ajánl!
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3.17

RAKODÓHELYEK

Rakodóhely (1) (vagy légzsák
helye)

Utas kesztyûtartó
Kinyitáshoz húzzameg a fogantyút (2).

A kisajtó belsõ oldalán a helyek toll és
pohár számára vannak kialakítva.

Utasoldali rakodóhely (3)

Utasoldali rakodóhely (4)
(légzsákkal és légkondicionálóval fel-
szerelt jármû)

Vezetõoldali kesztyûtartó
Kinyitáshoz húzzameg a fogantyút (5).

Vezetõoldali rakodóhely (6)
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3.18

RAKODÓHELYEK (folytatás)

Rakodóhelyek az (1) Hátsó rakodóhelyek (2) Rakodózseb az elsõ ülésen (3)

A vezetõ elõtt semmiféle
tárgy nem lehet a padlón,
hirtelen fékezéskor ezek a
pedálok alá csúszhatnak és

megakadályozhatják azok haszná-
latát.
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3.19

HAMUTARTÓ SZIVARGYÚJTÓ

Hamutartó
Akinyitásához emelje fel a fedelet (1).

Ha ki akarja üríteni, húzza ki minde-
nestõl, a hamutartó kijön a helyérõl!

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.
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3.20

SZÉLVÉDÕ / KAPASZKODÓFOGANTYÚ

Hõvisszaverõ felülettel ellátott
szélvédõ
Ez amódszer lehetõvé teszi a napsuga-
rak behatolásának korlátozását azzal,
hogy visszaveri azokat (különösen
infravörös sugarak esetén).

A szélvédõn két terület van (1), ahova
a különbözõ jelzések elhelyezése
engedélyezett (pl. parkolócédula,
autópálya-matrica stb.).

Kapaszkodófogantyú (2)
A menet közben történõ kapaszko-
dásra szolgál.

Ne használja a gépkocsiba történõ
beszálláskor vagy kiszálláskor.
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3.21

A HÁTSÓ ÜLÉSEK (mûködés)

A hátsó üléstámla mûködése

Négy beállítási helyzet:
- Normál
- Megdöntött
- Fekvõhely
- Ülõrészre hajtva

Az üléstámla dõlésszögének beállí-
tása
Nyomja le a kart (1), döntse a hát-
támlát a kívánt helyzetbe. Engedje
vissza a kart és gyõzõdjön meg róla,
hogy rendesen rögzítve van-e.

A szállított csomagtól függõen a két
hátsó háttámla külön állítható.

Hozzáfér a csomagtartóhoz a hátsó
ülésektõl
Ha lenyomja valamelyik kart (1) és a
háttámlát az ülõrészre hajtja.

A hátsó üléstámla beállítása
Három hosszanti beállítási helyzet

- Elõre vagy hátra mozgatás belülrõl
Húzza a kart (2) felfelé, hogy a
kapocs kiakadjon.

Nyomja hátra vagy húzza elõre az
ülést a kívánt helyzetbe, engedje el a
kart, és ellenõrizze, jól rögzítõdött-e.
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3.22

HÁTSÓ ÜLÉS (mûködés) (folytatás)

- Elõre vagy hátra mozgatás kívülrõl
Nyomja meg a kart (1), hogy az ülés
kioldódjon, majd nyomja hátra vagy
húzza elõre az ülést a kívánt hely-
zetbe.

Ellenõrizze, hogy jól rögzítõdött-e. A biztonsági övek nincsenek
a padlóhoz rögzítve. A biz-
tonság érdekében a hátsó
üléssel végzett mûveletek

során vigyázzon a rögzítõ rács (3) tisz-
taságára (ne kerüljön oda kavics,
ruhaanyag, játék stb.).

Fontos, hogy ellenõrizze, hogy az
ülés kapcsa (2) megfelelõen rög-
zítõdött-e a rácson (3).

Fekvõhely helyzet

Végezze a következõ sorrendben:
- Vegye le a csomagtartó fedelét (lásd
“A csomagtérfedél kezelése” címû
fejezetet).

- Húzza hátra a hátsó ülést és hajtsa be
a két 1/2 üléstámlát.

- Vegye ki az elsõ és hátsó fejtámlákat.

- Tolja teljesen elõre az elsõ ülést és a
háttámlát hajtsa hátra vízszintes
helyzetbe.

Figyeljen a kalaptartó és a hátsó hát-
támlák helyzetére: tájékozódjon a
“Csomagtérfedél” címû 3. fejezet-
ben.
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3.23

HÁTSÓ ÜLÉS (mûködés) (folytatás)

Behajtható ülés
Nagyobb csomagok elhelyezése
érdekében az ülés az elsõ ülések hát-
támláinak hajtható.

- A háttámlák behajtása:
- Vegye ki a fejtámlákat.
- Nyomja le a kart (1), majd hajtsa be
mindegyik fél háttámlát.

- Az ülõfelület elõrehajtása
(Ez a lehetõség csak az ülés elõre-
tolt helyzetében használható).

Megjegyzés: Ha az elsõ ülések túl
hátul vannak, tolja elõre õket, hogy
az ülést könnyebb legyen behajtani.

- Nyomja le a kart (3) és az ülést tolja
teljesen elõre.

- Tartsa lenyomva a kart (3), hogy a
kapocs (5) kiakadjon a rácsból (6),
majd emelje fel az ülést a fogantyú
(4) segítségével, hogy az elsõ ülésnek
hajthassa.

- Rögzítse az ülést a feszítõpántnak (2)
valamelyik elsõ fejtámla-rúdba
akasztásával.

- Visszahelyezés
Cselekedjen fordított sorrendben.

- Hagyja az ülést magától
elfordulni a forgásten-
gelye körül, vigyázzon,
hogy ne csapódjon a

padlóra.
- Ha a helyére került, ellenõrizze,
hogy a rögzítõrács tiszta-e (ne
kerüljön oda kavics, ruhaanyag,
játék stb.).

- Ellenõrizze, hogy a kapocs jól
rögzítõdött-e (5).

- Ellenõrizze a biztonsági övek
megfelelõ helyzetét.
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3.24

CSOMAGTARTÓ

Elektromos mûködtetésû ajtóval
felszerelt változatok
A csomagtartó ajtaja a többi ajtóval
együtt nyitódik és záródik.

Kinyitás
Nyomja meg a gombot (1) és emelje
fel a csomagtartó ajtaját.

Zárás
Engedje le a csomagtartóajtót.
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3.25

CSOMAGTARTÓ (folytatás)

Hátsó kalaptartó (A)
Felemelt helyzetben való megtar-
tásához akassza ki a tartózsinórt (2) a
csapról (3), majd rögzítse a másik
csapra (1).

Ne tegyen csomagokat, de
fõleg nehéz tárgyakat a
kalaptartóra. Hirtelen
fékezés esetén ezek elsza-

badulva az utasoknak sérüléseket
okozhatnak.

Ellenõrizze, hogy a zsinór a nyelv (4)
mellett haladjon.

Bizonyos jármûveken

Kiszerelés (terjedelmes csomag):
- akassza ki a két tartózsinórt,
- a lelógó kalaptartót húzza lefelé.

Visszaszerelés:
- illessze a két nyelvet a helyére (5), és
nyomja be teljesen.
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3.26

CSOMAGTARTÓ (folytatás)

Kalaptartó (folytatás)
Teljesen hátratolt hátsó
ülés
Ha a háttámla dõlése túl-
megy a csomagtérfedél (A)

oldalsó vezetõhelyén (3):
- döntött helyzetben (1),
- fekvõhely helyzetben (2), a csomag-
térfedél kinyitásakor fel kell emelni
a kalaptartót, és a csomagtérajtó
ablakára akasztva kell tartani.

Ez azért szükséges, hogy a csomag-
térajtó becsukásakor ne ütközzön
össze a háttámlával, vagy egy utas
fejével. A fenti illusztrációk ezeket a
szabályokat mutatják.
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3.27

CSOMAGSZÁLLÍTÁS A CSOMAGTÉRBEN
A szállítandó tárgyakat mindig úgy
helyezze el a csomagtérben, hogy azok
legnagyobb felülete támaszkodjon:

- Szokásos terhelés esetén a hátsó ülé-
sek háttámlájának,

- maximális terhelés esetén a behajtott
ülésre. A nehezebb csomagokat, tár-

gyakat mindig közvetlenül a
csomagtér alján helyezze el.
Használja a csomagtér alján

található rögzítési pontokat, ha van-
nak. A csomagokat úgy kell
elhelyezni, hogy egyetlen csomag se
repülhessen elõre az utasok felé hirte-
len fékezéskor. Kapcsolja be a hátsó
ülések biztonsági öveit még akkor is,
ha nincsenek utasok.
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3.28

MEREV CSOMAGTÉRFEDÉL

Merev csomagtérfedél
A csomagtérfedél két merev részbõl
áll.

Háromféleképpen használható:

- a csomagtérfedél kihajtott állapotban
van (1).

- A csomagtérfedél félig összehajtott
helyzetben van (2).

- A csomagtérfedél nincs a helyén.

Ne tegyen csomagokat,
fõleg nehéz tárgyakat a
csomagtérfedélre. Hirtelen
fékezés esetén ezek elsza-

badulva az utasoknak sérüléseket
okozhatnak.
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4.01

4. fejezet: Karbantartás

Motorháztetõ .................................................................................................................................................. 4.02

Motorolajszint ..................................................................................................................................... 4.03 ➟ 4.05

Motorolaj-csere ............................................................................................................................................... 4.05

Fékfolyadék, ablakmosó tartály folyadékszintje ............................................................................................... 4.06

Hûtõfolyadék szintje ....................................................................................................................................... 4.07

Akkumulátor ................................................................................................................................................... 4.08

Levegõszûrõ .................................................................................................................................................... 4.08

Karosszéria karbantartása ...................................................................................................................... 4.09 - 4.10

Belsõ burkolatok karbantartása ....................................................................................................................... 4.11



1

2

3

4

5

NU741_5_G4-FRA.qxd  25/07/05  9:03  Page 4.02

TWINGO nu 741-5 C:\Documentum\Checkout\NU741_5_T4-HUN.win 14/9/2005 14:59 - page 2

4.02

MOTORHÁZTETÕ

A motorháztetõ kinyitása
A kinyitáshoz húzza meg a kart (1).

“Easy” rendszer
Amotortérbenvégzettmûve-
letek elõtt ellenõrizze,
hogy a sebességváltó üres

állásban legyen.

A motorháztetõ biztonsági rete-
szelése
A nyitáshoz húzza fel a nyelvet (2).

Emelje fel teljesen a motorháztetõt,
pattintsa ki a kitámasztó kart (4) a
helyérõl (5), és a biztonsága érdeké-
ben feltétlenül amotorháztetõn erre a
célra kiképzett helyre (3) akassza be.

A motortérben végzett
munkák alatt a hûtõven-
tilátor bármikor bekapcso-
lódhat.

A motorháztetõ zárása
Amotorháztetõ bezárásához tegye visz-
sza a kitámasztókart (4) a helyére (5),
fogjameg amotorháztetõt középen, és
körülbelül 20 cm magasságban en-
gedje el. A saját súlyánál fogva
bezáródik.

A motorháztetõ lezárása elõtt ellen-
õrizze, hogy semmit nem hagyott-e a
motortérben.

Mindig ellenõrizze, hogy
a motorháztetõ jól be-
csukódott-e.



A

B

NU741_5_G4-FRA.qxd  25/07/05  9:03  Page 4.03

TWINGO nu 741-5 C:\Documentum\Checkout\NU741_5_T4-HUN.win 14/9/2005 14:59 - page 3

4.03

MOTOROLAJSZINT
Amotor normális üzemelésével együtt
jár, hogy a mozgó alkatrészek kenésé-
hez és hûtéséhez olajat használ el,
ezért két olajcsere között olaj utántöl-
tése szükséges.

Ha azonban a bejáratás után az után-
töltés mennyisége meghaladja az
1000 kilométerenkénti 0,5 litert,
keresse fel a legközelebbi RENAULT
szakszervizt!

Ellenõrizze rendszeresen az olaj-
szintet, nagyobb utazás elõtt mindig,
ezzel megelõzheti a motor károso-
dását.

Az olajszint ellenõrzése
Hogy pontos értéket kapjon, az
ellenõrzést vízszintes talajon, hosz-
szabb ideje álló motornál kell elvé-
gezni.

Ha az olajszint feltûnõen vagy
ismétlõdõen alacsony, forduljon
RENAULT szakszervizhez!

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” (B) jelzés alatt és a
“maxi” (A) jelzés felett.

A maximum motorolajszint túllé-
pése
Tilos a maximum feltöltési szintet
túllépni (A): tönkremehet a motor.

A szint leolvasása kizárólag az
elõzõekben leírtak szerint, a szintjelzõ
pálca segítségével történhet.

Ha amaximumolajszintet túllépte, ne
indítsa be a gépkocsit, vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi RENAULT
szakszervizzel.
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4.04

MOTOROLAJSZINT (folytatás)

Az 1.2 16V motor különlegességei
A mérõpálca kiakasztásához emelje
meg azt kézzel, a motor burkolatára
(C) támaszkodva.

Feltöltés: amikor utántölti
az olajat, ügyeljen, hogy a
motorra ne kerüljön olaj,
mert tüzet okozhat. Ne

felejtse el a fedelet jól lezárni, mert
amotorra fröccsenõ forró olaj tüzet
okozhat.

Utántöltés / feltöltés
A jármû legyen vízszintes talajon, álló
és hideg motorral (például az aznapi
elsõ elindulás elõtt).

A motorolaj minõsége
A szükséges olaj minõségének megis-
meréséhez lapozza fel a jármû karban-
tartási füzetét.

- Csavarja le a beöntõnyílás (1) fede-
lét;
- 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 haladjameg a “maxi” jelzést, és ne
felejtse el visszatenni a zárósapkát (1).
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4.05

MOTOROLAJSZINT (folytatás) / MOTOROLAJCSERE
Motorolajcsere
Az olajszint ellenõrzése: kövesse a
karbantartási füzet utasításait.

Átlagos feltöltési mennyiség (tájé-
koztató adat): 4,0 liter.
Beleértve az olajszûrõt is.

Olajszûrõ
A szûrõt rendszeresen ki kell cserélni
(tájékozódjon a karbantartási füzet-
ben).

A motorolaj minõsége
A motorolaj minõségére vonatkozó
információkat a gépkocsija karbantar-
tási füzetében talál.

Feltöltés: amikor utántölti
az olajat, ügyeljen, hogy a
motorra ne kerüljön olaj,
mert tüzet okozhat. Ne fe-

lejtse el a fedelet jól lezárni, mert a
motorra fröccsenõ forró olaj tüzet
okozhat.

Az olaj leeresztése: Ha
melegen akarja leereszteni az
olajat, legyen óvatos, mert a
forró olaj súlyos égési sérülé-

seket okozhat.

A motortérben végzett mun-
kák alatt a hûtõventilátor bár-
mikor bekapcsolódhat.

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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4.06

FOLYADÉKSZINTEK

Fékfolyadék
A fékfolyadék szintjét gyakran
ellenõrizze. Mindenképpen tegye ezt
meg, ha a fékhatásban bármilyen elté-
rést tapasztal.

Fékfolyadék szintje (1)
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 olyan folyadékot használjon,
amit a RENAULT jóváhagyott, és fel-
bontatlan dobozból származik.

A folyadék cseréjének gyakorisága:
kövesse a karbantartási füzet utasítá-
sait.

Bármilyen folyadékszint szokatlan
csökkenése esetén azonnal for-
duljon a legközelebbi RENAULT
szakszervizhez!

A motortérben végzett
munkák alatt a hûtõven-
tilátor bármikor bekapcso-
lódhat.

Ablakmosó tartály
Feltöltés: a nyíláson (2) keresztül

Mosófolyadék: víz és (télen fagyálló)
ablakmosó folyadék keveréke.

Fúvókák: a fúvókák irányának
beállításához fordítsa el a kis gömböt
egy tû segítségével.
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4.07

FOLYADÉKSZINTEK (folytatás)

Hûtõfolyadék

Az ellenõrzés gyakorisága
A hûtõfolyadék szintjét rendszere-
sen ellenõrizni kell (a hûtõfolyadék
hiánya miatt a motor jelentõsen káro-
sodhat).

Utántöltéshez csak a RENAULT által
javasolt folyadékot használjon, amely
biztosítja:
- a fagyás elleni védelmet és
- a hûtõrendszer korrózióvédelmét.

Ha a motor meleg, a
hûtõrendszeren semmiféle
beavatkozás nem végezhe-
tõ.

Égési sérülések veszélye.

Hûtõfolyadék szintje
A hûtõfolyadék szintje hidegen a kie-
gyenlítõtartály falán jelzett MINI és
MAXI szintek között legyen (1).

Pótolja a folyadékot hidegen, mielõtt
a szint a MINI jelzést elérné.

Átlagos feltöltési mennyiség (tájé-
koztató adat): 5,0 liter.

A folyadékcsere gyakorisága
Kövesse a karbantartási füzet utasítá-
sait.
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4.08

AKKUMULÁTOR SZÛRÕK

Nem igényel karbantartást.

Soha ne nyissa ki a fedelet (1).

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 anyaggal
az akkumulátorhoz, és kerülje a
szikraképzõdést.

A szûrõk cseréje (levegõszûrõ, olaj-
szûrõ) a jármû karbantartási mûvele-
teinek része.

A szûrõk cseréjének gyakorisága:
olvassa el a karbantartási füzet ide
vonatkozó részét.

Bármilyen folyadékszint szokatlan
csökkenése esetén azonnal for-
duljon a legközelebbi RENAULT
szakszervizhez!

A motortérben végzett
munkák alatt a hûtõven-
tilátor bármikor bekapcso-
lódhat.
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4.09

KAROSSZÉRIA KARBANTARTÁSA
Védelem a korróziós hatások
ellen
Gépkocsija a legfejlettebb korrózióvé-
delmi eljárásokkal készült, állapotára
az alábbi tényezõkmégis negatív befo-
lyással lehetnek:

- a levegõben lévõ, korróziót elõse-
gítõ anyagok
- égszennyezõdés (városban és ipar-
vidékeken),
- a levegõ sótartalma (tengerparton,
különösen melegben),
- az egyes évszakokra jellemzõ
idõjárási viszonyok és a levegõ ned-
vességtartalma (az utak sózása
télen, 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 kiakná-
zása és a fenti veszélytényezõk csök-
kentése 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 aRENAULT 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 motor-
házban), a fenéklemezt, csuklós
elemeket (pl. az üzemanyagbetöltõ
ablak belseje, nyitható tetõ stb.), és a
külsõ festett mûanyag elemeket (pl.
lökhárító) magas nyomású víz-
sugárral vagy a RENAULT által nem
jóváhagyott anyagokkal. Ez oxidáció
veszélyével jár és mûködési hibát is
okozhat.
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4.10

KAROSSZÉRIA KARBANTARTÁSA (folytatás)

Mi a teendõ?
- Mossa le rendszeresen a gépkocsiját
a RENAULT által javasolt sampon
használatával (soha ne használjon
súrolószert), bõ vízsugárral leöblítve,
fordítson különös figyelmet a
kerékdobokra és az alvázra; távolítsa
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 végett
a festékréteg sérüléseit azonnal ki
kell javítani vagy javíttatni.

- Ha jármûvére RENAULT korró-
zióvédelmi garancia van, ne felejtse
el az idõszakonkénti ellenõrzéseket.
Lapozza fel a “Korrózióvédelem”
címû füzetet.

- Tartsa be a gépkocsikmosására vona-
tkozó helyi szabályokat (pl. nemossa
gépkocsiját közterületen).

- Gépi mosáskor, mielõtt átmenne a
kefék között, gyõzõdjön meg a külsõ
felszerelési tárgyak, kiegészítõ
fényszórók, visszapillantó tükrök
rögzítettségérõl. Ha kell, ragasztó-
szalaggal rögzítse az ablaktörlõlapá-
tokat és az antennát.

Vegye le a rádió és a rádiótelefon
antennáját (ha van).

- 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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4.11

BELSÕ KÁRPITOK KARBANTARTÁSA
A folt természetétõl függetlenül annak
tisztításához (esetleg langyos) szappa-
nos vizet használjon, amiben a követ-
kezõk lehetnek:
• természetes szappan,

• folyékony mosogatószer (0,5% szap-
pan, 99,5% víz).

A tisztítást puha, nedves ronggyal
végezze.

Különlegességek
• Üvegfelületek (például kijelzõegy-
ség, óra, rádió kijelzõje).

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 öv
Tartsa tisztán a biztonsági öveket.

Használjon a RENAULT által
jóváhagyott szereket, vagy langyos
szappanos vizet szivaccsal, majd
törölje szárazra száraz ruhával.

Mosószert és vegyszereket ne
alkalmazzon.

A RENAULT márkakereskedé-
sekben speciális karbantartó anya-
gok kaphatók.

Mit nem szabad tenni?
Nem ajánlatos nagynyomású vagy
porlasztásos tisztítóberendezést
használni az utastérben: ezek nem
megfelelõ használata veszélyeztetheti
a jármûben elhelyezett elektromos és
elektronikus berendezések megfelelõ
mûködését.

Ne tegyen semmit a szellõzõnyílások
elé, ami károsíthatná a mûszerfal
burkolatát, pl.: szagtalanító, illatosító.
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5.01

5. fejezet: Gyakorlati tanácsok
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5.02

PÓTKERÉK

Pótkerék
A pótkerék a csomagtartó alján kikép-
zett fészekben van.

Ha ki akarja venni a pótkereket:
- Nyissa ki a csomagtartót.

- Emelje fel a szõnyeget (1) a nyílásnál
fogva.

- Csavarja le az anyát (2).

- Vegye ki a pótkereket a helyérõl.

Emelõ
Emelõ (3)
A pótkerék alatt van (mielõtt vissza-
tenné, hajtsa össze teljesen az emelõt).

Az emelõ kerékcserére
szolgál. Semmiképpen ne
használja arra, hogy segít-
ségével javításokat végez-

zen, vagy a jármû alá bújjon.

Kerékcsavarkulcs
Kulcs (4)
Az emelõ mellett található.

- Lazítsa ki egy kicsit a kerékcsavaro-
kat úgy, hogy a kulcsot lefelé nyomja
és nem felfelé húzza.

Ha a pótkerék már több
éve használaton kívül van,
ellenõriztesse szerelõvel,
hogy megfelelõ-e és problé-

mamentesen használható-e.
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5.03

KERÉKTÁRCSÁK - DÍSZTÁRCSÁK

Dísztárcsa rejtett csavarokkal
(Például (1))

Vegye le a dísztárcsakulccsal (2) (az
emelõ közelében található) úgy, hogy
a kulcsot akassza a dísztárcsa peremé-
nek egyik nyílásába.

Visszahelyezéskor igazítsa a szelephez
(3). Akassza be a rögzítõkapcsokat
elõször a szelep felõli oldalon (A),
majd (B) és (C) és, legvégül a szelep-
pel szemközti oldalon (D).

Dísztárcsa rejtett csavarokkal
(Például dísztárcsa (4))

Szerelje le a dísztárcsakulcs segítségé-
vel (a kesztyûtartóban található)
úgy, hogy a kulcsot (5) a nyílásba
akasztja (6).

Visszaszereléskor igazítsa a nyílást (6)
a keréktárcsához, pattintsa vissza és
helyezze fel az anyát a kulccsal (5).

Javasoljuk, hogy jegyezze fel a
kulcson található számot, hogy
pótolni tudja, ha elveszti.
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5.04

KERÉKCSERE

Állítsa le a jármûvet kemény
és nem csúszós talajon
(vigyázzon csúszós kõ stb.
esetén) (ha szükséges,

tegyen az emelõ talpa alá kemény
támasztékot) és kapcsolja be az elaka-
dásjelzõ lámpát.

Húzza be a kéziféket és tegye sebes-
ségbe (elsõ fokozat vagy hátramenet,
az automata sebességváltó esetén P
állás).

Szállítson ki minden utast a jár-
mûbõl, és küldje õket forgalommen-
tes helyre.

Ha szükséges, vegye le a dísztárcsát.

Lazítsa meg a kerékcsavarokat a
kerékcsavarkulccsal. A csavarkulcsot
lefelé nyomja.

Állítsa az emelõt vízszintesre, az
emelõ teteje (2) a karosszéria alsó
részén kiképzett középsõ támaszték
alatt legyen (1), ez az eszköz az azo-
nos oldalon levõ két kerék felemelését
teszi lehetõvé.

Soha ne használja a kerékjáratok
közelében levõ hosszanti nyílásokat.

Kezdje el kézzel tekerni az emelõt,
hogy a talpat megfelelõen elhelyezze
(az emelõ enyhén a kocsi felé dõljön).
Puha vagy egyenetlen talajon helyez-
zen 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.

A kerék legyen a talajon, húzza meg
erõsen a csavarokat és ellenõrizze a
meghúzást minél elõbb (meghúzási
nyomaték 105 Nm).

Defekt esetén a kereket
azonnal cserélje ki.

A defektes gumit feltét-
lenül vizsgáltassa át és

javíttassa meg szakemberrel.
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5.05

GUMIABRONCSOK
Gumiabroncsok - kerekek biz-
tonsága
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 futófelületébe 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, ez pedig
már 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 vezetés közben elõfor-
duló rendellenes esemé-
nyek, mint a járdaszegély-
nek ütközés, a gumik

károsodását és az elsõ futómû
elállítódását okozhatják. Ilyen
eset után ellenõriztesse õket
RENAULT szakszervizben.
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5.06

GUMIABRONCSOK (folytatás)

Gumiabroncsok nyomása
A megadott nyomásértékeket fontos
betartani (beleértve a pótkereket is),
ellenõrizze õket legalább havonta,
valamint minden nagyobb út elõtt
(lásd a “A gumiabroncsok nyomása”
címû bekezdést).

Az elõírtnál kisebb
nyomás a gumik idõ elõtti
elhasználódását és rendel-
lenes felmelegedését okoz-

za, ami rontja a biztonságot:
- 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 bekezdést).

A guminyomást mindig hidegen kell
ellenõrizni. Melegben vagy nagy
sebességgel megtett út után a maga-
sabb érték nem mérvadó.

Ha az ellenõrzést nem hideg
abroncsban végzi, az elõírt értéket
növelje 0,2 - 0,3 barral.

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).

Gumiabroncs cseréje

Biztonsági okokból a
gumiabroncsok cseréjét
kizárólag szakember vé-

gezheti.

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.

A kerekek felcserélése
A kerekek idõnkénti felcserélése nem
ajánlott.

Pótkerék
Tájékozódjon az 5. fejezet “Pótkerék”
és “Kerékcsere” címû részeiben.
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5.07

GUMIABRONCSOK (folytatás)

Téli használat

- Hóláncok
Biztonsági okokból szigorúan tilos
hóláncot szerelni a hátsó kere-
kekre.

- Téli gumik
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 sebességénél
kevesebb is lehet.

A hólánc felszerelése csak
az eredetivel azonos
méretû gumiabroncsok
használata esetén lehet-

séges az Ön jármûvén.

A kerekekre kizárólag azoknak
megfelelõ hólánc szerelhetõ. Azt
tanácsoljuk, forduljon RENAULT
szakszervizhez

- Szöges gumik
Ezt a gumifajtát kizárólag a helyi
elõírások által szabályozott rövid
idõszakban lehet használni.

Mindig tartsa meg az érvényben lévõ
szabályok által elõírt sebességet.

Ezeket a gumikat minimálisan a két
elsõ keréken kell használni.

A gumikra vonatkozóan is azt taná-
csoljuk, hogy mindig kérje ki a legkö-
zelebbi RENAULT szakszerviz
szakemberének a tanácsát, aki a
gépkocsijához legjobban illõt fogja
Önnek javasolni.
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5.08

ABLAKTÖRLÕ LAPÁTOK

Az elsõ ablaktörlõ lapátok cse-
réje (1)
- Emelje fel az ablaktörlõ kart.

- Nyomja meg a nyelvet (2) (A mozdu-
lat), és csúsztassa maga felé az
ablaktörlõ lapátot ütközésig. Akasz-
sza ki a két nyelvet (3) (B mozdulat)
és csúsztassa tovább az ablaktörlõ
lapátot, hogy a kapocs (4) kiakadjon
az ablaktörlõ karból.

- Fordítsa a lapátot vízszintesen, majd
nyomja meg, hogy kiakadjon.

Ahátsóablaktörlõ lapát cseréje (6)
- Emelje fel az ablaktörlõ kart (7).

- Fordítsa el a lapátot, amíg ellenállást
nem érez!

- Akassza ki a lapátot maga felé húzva
(C mozdulat).

A lapát visszahelyezése
A leszereléssel ellentétes sorrendben
járjon el, és ellenõrizze a megfelelõ
rögzítettséget.

Az elsõ ablaktörlõ lapát vissza-
szerelése
Pattintsa ki a nyelvet (5), és hajtsa
végre a leszerelés mûveleteit fordított
sorrendben. A végén pattintsa be a
nyelvet (5).

Ügyeljen arra, hogy a lapát jól rög-
züljön a helyén.

- Fagy esetén gyõzõdjék meg róla,
hogy az ablaktörlõ lapátok nem
fagytak-e rá az ablakra (bekap-
csoláskor az ablaktörlõ motorja
ilyenkor túlmelegedhet).

- Ellenõrizze rendszeresen az
ablaktörlõ lapátok állapotát. Ha
már nem törölnek tökéletesen,
cserélje ki õket (általában évente).
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5.09

ELSÕ LÁMPÁK: az izzók cseréje

Fényszóró
Vegye le a mûanyag fedelet (1), a felsõ
nyelvet a nyíl irányába nyomva.

Szerelje le a csatlakozót (2).

Akassza ki a rugót (3), és vegye ki az
izzót.

Ne érintse az izzó üvegét. A
fémrésznél fogja meg.

Ha az izzót kicserélte, ügyeljen a fedél
(1) visszahelyezésére.

Halogénizzó típusa: H4 60/55 W.

Elsõ helyzetjelzõ lámpák
Szerelje le a mûanyag fedelet (1) a fent
leírt módon.

Vegye ki a foglalatot (4), hogy az
izzóhoz hozzáférjen.

Izzótípus: W 5 W

A motortérben végzett mun-
kák alatt a hûtõventilátor bár-
mikor bekapcsolódhat.

Az izzók nyomás alatt van-
nak, ezért a csere robbanás-
veszéllyel jár.

Sérülés veszélye.
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5.10

ELSÕ LÁMPÁK: az izzók cseréje (folytatás)

Elsõ irányjelzõ lámpák
Fordítsa el negyedfordulattal a foglala-
tot (5) és vegye ki az izzót.

Izzótípus: PY 21 W sárga izzó.

Óvatosságból vagy az elõírásoknak
megfelelõen: vásároljon a RENAULT
szakszervizben tartalék izzókészletet
és biztosítékkészletet.

A motortérben végzett
munkálatok alatt a
hûtõventilátor bármikor
bekapcsolódhat.

Az izzók nyomás alatt van-
nak, ezért a csere robbanás-
veszéllyel jár.

Sérülés veszélye.
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5.11

KÖDFÉNYSZÓRÓK: izzócsere

Izzócsere céljából forduljon a
RENAULT szakszervizhez!

Kiegészítõ fényszórók
Ha további ködlámpákkal vagy távol-
sági fényszórókkal kívánja felszerelni
a jármûvét, forduljon a RENAULT
szakszervizhez!

Az elektromos berendezése-
ken javítást vagy módosítást
csak RENAULT szakszerviz
végezhet, mert egy hibás csat-

lakoztatás az elektromos rendszer (a
kábelek, és különösen a generátor)
meghibásodását eredményezheti. A
szakszervizben ezenkívül minden, a
javításhoz vagy a módosításokhoz
szükséges alkatrész megtalálható.
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5.12

HÁTSÓ LÁMPÁK: izzócsere

A csomagtartó felõl vegye le a két rög-
zítõcsavart (1), és hátulról húzza ki a
hátsó lámpát.

Az izzók nyomás alatt van-
nak, ezért a csere rob-
banásveszéllyel jár.

Sérülés veszélye.

Húzza ki a csatlakozót, a nyelvet (2)
felemelve.

Szerelje le a hátsó lámpa foglalatát, a
nyíl irányába húzva.

Izzótípus:

A Helyzetjelzõ lámpa és féklámpa
P21/5 W dupla izzószálas, bajo-
nettzáras körteizzó

B Irányjelzõ lámpa
P21 W bajonettzáras körteizzó

C Tolatólámpa (jobb oldal).
Ködlámpa (bal oldal).

P21 W bajonettzáras körteizzó
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5.13

HÁTSÓ LÁMPÁK: izzócsere (folytatás)

Rendszámtábla-világítás
Pattintsa ki a foglalatot (1) (laposvégû
csavarhúzóval).

Akassza ki a foglalat (2) fényvetõjét,
hogy hozzáférjen az izzóhoz.

Izzótípus: W 5 W.
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5.14

HÁTSÓ LÁMPÁK: izzócsere (folytatás)

Harmadik féklámpa
Távolítsa el a féklámpa alatt levõ két
burkolóelemet a csomagtartó ajtajá-
nak belsõ oldala felõl (lapos végû csa-
varhúzó segítségével), majd pattintsa
ki a két fém nyelvet, hogy a lámpa ki-
szabaduljon.

Húzza ki a foglalatot a nyelv
megnyomásával (2).

Izzótípus: W 16 W
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5.15

OLDALSÓ IRÁNYJELZÕK: izzócsere

Pattintsa ki az oldalsó irányjelzõt (1)
(egy laposvégû csavarhúzó segítségé-
vel).

Fordítsa el negyed fordulattal a fogla-
latot (2), és vegye ki az izzót.

Izzótípus: W 5 W
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5.16

BELSÕ VILÁGÍTÁS: izzócsere

Mennyezetlámpa
Bármely változat esetén (távirányítós,
vagy távirányító nélküli változat) pat-
tintsa le (laposvégû csavarhúzóval) a
fényvetõt (1).

Vegye ki az izzót (2).

Izzótípus: szofitaégõ 5 vagy 7 W.
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5.17

CSOMAGTARTÓ-VILÁGÍTÁS: izzócsere

Pattintsa ki a lámpatestet (1) (egy
lapos végû csavarhúzó segítségével)
úgy, hogy lenyomja a lámpatest két
végén lévõ nyelvet.
Húzza szét a csatlakozást.

Nyomja meg a nyelvet (2), hogy kisza-
baduljon a fényvetõ és hozzáférjen az
izzóhoz (3).

Izzótípus: 7 W szofita
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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.

Némely akkumulátor kü-
lönbözhet a többitõl a töl-
tési idõt tekintve, kérje az
eladó tanácsát.

Vigyázzon, hogy ne keletkezzen
szikra, amely robbanást okozhat,
és a töltést jól szellõzõ helyen
végezze.

Súlyos balesetveszély!

A töltõ csatlakoztatása
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 út-
szakaszokon vagy városi forgalom-
ban használja gépkocsiját.

- A külsõ hõmérséklet csökkenésével
együtt (téli idõszak) az akkumulátor
töltöttségi szintje is csökken. A téli
idõszakban mindig csak a szükséges
elektromos fogyasztókat kapcsolja
be.

- Az akkumulátor töltöttségi szintjét
különbözõ folytonosan mûködõ
fogyasztók is csökkentik: óra, kiegé-
szítõ berendezések stb.

Abban az esetben, ha több kiegészítõ
berendezést szereltet fel gépkocsijára,
azokat mindig úgy kapcsoltassa be az
elektromos rendszerbe, hogy 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. Ne felejtse: a kábelsa-
ruk visszakötése után a memóriával
rendelkezõ fogyasztókat (pl. progra-
mozható autórádió, fedélzeti
számítógép stb.) újra be kell progra-
mozni. Az akkumulátort száraz, hûvös
és fagymentes helyiségben tárolja.
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5.19

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 szak-
szervizekben 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 (–) kábel (B)
egyik végét az áramadó akkumulátor
negatív (–) sarkára (3), majd másik
végét a lemerült 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.

Ha a jármû távirányítós indításgát-
lóval van felszerelve, a távirányítóval
zárja be, majd nyissa ki az ajtókat.

Indítsa be jármûvet a szokott módon.
Mihelyt a motor elindult, kapcsolja le
a kábeleket (A) és (B) a fent leírtakkal
fordított sorrendben (4-3-2-1).

Legyen nagyon óvatos, ha
az akkumulátorhoz nyúl,
mert abban kénsav talál-
ható, ami veszélyes a

szemre és a bõrre. Ha mégis sav
kerül a bõrre vagy szembe, öblítse
le bõ vízzel.

Robbanásveszély miatt ne közelít-
sen nyílt lánggal vagy gyúlékony
anyaggal az akkumulátorhoz, és
kerülje a szikraképzõdést.

A motortérben végzett munkálatok
alatt a hûtõventilátor bármikor
bekapcsolódhat.
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5.20

A KÖZPONTIZÁR TÁVIRÁNYÍTÓJA (elemcsere)

Hozzáférés az elemhez
Csúsztassa le a távirányító fedelét (1).

Megjegyzés: amikor az elemet cseréli,
ne érjen a kulcs fedele alatt levõ áram-
körhöz.

Cserélje ki az elemet (2), figyelembe
véve a fedélen jelzett polaritást.

A RENAULT szervizben kapható
CR 2016 3 V típusú elemet használja.

Az elemeknek az élettartama körül-
belül két év. A távirányító használa-
takor egy nyitási és zárási utasítás
között egy másodpercnek el kell tel-
nie. A használt elemekkel ne

szennyezze a természetet,
hanem adja le egy használt
elemek begyûjtésével foglal-
kozó szervezetnek.
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5.21

BIZTOSÍTÉKOK

JÓ HIBÁS

Biztosítékdoboz (2)
Ha egy elektromos berendezés nem
mûködik, elõször mindig ellenõrizze a
biztosítékokat.

Engedje le teljesen a rakodómélyedés
fedelét (A) a karral (1) és vegye le ezt.

A biztosítékcsere elvégzéséhez
használja a rakodómélyedés hátolda-
lán levõ rajzot, ami a biztosítékok ren-
deltetését jelzi (lásd a szemközti olda-
lon).

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.

Vegye ki a biztosítékot a csipesszel (3).

A csipeszbõl a nyíl irányába csúsztatva
lehet kivenni.

A szabad biztosítékhelyeket ne
használja.

Elõvigyázatosságból, vagy a sza-
bályok miatt:
Szerezzen be a RENAULT szak-
szervizben egy készlet tartalék
izzót és egy készlet tartalék biztosí-
tékot!



NU741_5_G5-FRA.qxd  25/07/05  9:05  Page 5.22

TWINGO nu 741-5 C:\Documentum\Checkout\NU741_5_T5-HUN.win 14/9/2005 15:16 - page 22

5.22

BIZTOSÍTÉKOK (folytatás)

A biztosítékok rendeltetése (a biztosítékok megléte a jármû felszereltségi szintjétõl függ)

Jelölés Rendeltetés

Motorhûtõ ventilátor

Hátsó ablaktörlõ / ablakmosó

Övfeszítõk / légzsák / indításgátló

Rádió

Hátsó ablak fûtése

Befecskendezés

Fûtõventilátor

Féklámpa / irányjelzõ relé

Elsõ ablaktörlõ

Nem használatos

ABS

Szivargyújtó / tolatólámpa

Bal oldali távolsági fényszóró

Jobb oldali távolsági fényszóró

Jelölés Rendeltetés

Bal oldali tompított fényszóró

Jobb oldali tompított fényszóró

Bal oldali helyzetjelzõ lámpa

Jobb oldali helyzetjelzõ lámpa

Irányjelzõk / vészvillogó / utastéri központi egység /
hátsó ködlámpa / önindító

Hangkürt / indításgátló

Belsõ világítás

Sebességfüggõ szervokormány

Elsõ és hátsó ködlámpák

Elektromos központi ajtózár /
elektromos visszapillantó tükrök

Quickshift 5 sebességváltó

Elektromos ablakemelõk
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5.23

VONTATÁS autómentés

A kormányzár legyen nyitva; a
gyújtáskapcsoló M állásban legyen
(gyújtás), lehetõvé téve a jelzések
mûködtetését (féklámpa és irány-
jelzõk). Éjszakai vontatáskor a
gépkocsi legyen kivilágítva.

Feltétlenül tartsa be az adott ország
vontatásra vonatkozó elõírásait, és ne
lépje túl gépkocsija számára megenge-
dett vontatási tömeget. Forduljon a
legközelebbi RENAULT szakszerviz-
hez!

Csak a vontatásra kiképzett elsõ (1)
és hátsó (2) vontatási pontokat
használja (a féltengelyt soha). A
vonószemek kizárólag vízszintes von-
tatásra alkalmasak, segítségükkel soha
ne kísérelje meg közvetlenül, vagy
közvetve a gépkocsi felemelését.

Álló motor esetén a kor-
mányszervo és fékszervo
nem mûködik.

- A RENAULT azt ajánlja,
hogy merev vonórudat
használjon. Kötél vagy
kábel használata esetén

(amikor ez megengedett) szüksé-
ges, hogy a vontatott jármû
fékezhetõ legyen.

- Nem szabad vontatni olyan jár-
mûvet, amelynek az úton való hala-
dási képessége megváltozott.

- Nem szabad olyan gyorsításokat és
fékezéseket végezni, amelyek a
jármûvet károsíthatják.

- Nem szabad vontatás közben
25 km/h sebességnél gyorsabban
haladni.
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5.24

VONTATÁS (vonószem) / VONTATÁS (vonóhorog)
Robotizált sebességváltóval fel-
szerelt jármû vontatása
Ha a sebességváltó az egyik fokozat-
ban bennragadt:
- kapcsolja be a gyújtást,
- kapcsoljon üres állásba, miközben a
féket nyomja,

- ellenõrizze, hogy a sebességváltó
valóban üresben van-e (például egy
kicsit tolja meg a jármûvet).

Ha nem tudja a sebességváltót üresbe
kapcsolni, a jármûvet csak felemelt
elsõ kerekekkel szabad vontatni.
Vontatás közben a gyújtás legyen
mindig kikapcsolva.

A = 561 mm.

A vontatási pont megengedett
függõleges terhelése, fékezett
vagy fékezetlen vontatmány
megengedett legnagyobb
tömege:
Nézze meg a 6. fejezet “Tömega-
datok” címû részét.

A vonóhorog felszerelésérõl és a
használat feltételeirõl tájékozód-
jon a gyártó szerelési útmutatójá-
ban.

Tanácsos ezt az útmutatót is a
kocsi papírjaival együtt tartani.
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5.25

RÁDIÓ-ELÕKÉSZÍTÉS

A rádió helye (1)
Pattintsa le és vegye le a rakodóre-
keszt. Az antennacsatlakozás, a (+) és
(–) vezeték, a bal és jobb oldali
hangszórók vezetékei a rakodórekesz
hátoldalán vannak rögzítve.

Elsõ hangszórók
Pattintsa le a rácsot (2) a nyílnál szer-
szám segítségével (laposvégû csavar-
húzó), hogy hozzáférjen a hangszórók
vezetékeihez.

Ajtó-hangszórók
Pattintsa le a rácsot (3) a nyílnál szer-
szám segítségével (laposvégû csavar-
húzó), hogy hozzáférjen a hangszórók
vezetékeihez.

- A beszereléskor mindig pontosan tartsa be a gyártó utasításait.

- Hogy a RENAULT autófelszerelési boltokban kapható tartóelemek és kábelek közül Önnek mire van szüksége, a gépkocsi
felszereltségi szintjétõl és az autórádió típusától függ.
Forduljon bizalommal tanácsért a legközelebbi RENAULT szakszervizhez!

- A jármû elektromos hálózatába való mindenféle beavatkozást csak a RENAULT szakszerviz munkatársa végezhet, mert
egy rossz csatlakoztatás az elektromos rendszer meghibásodását vagy másik csatlakoztatott elektromos eszköz meghibáso-
dását okozhatja.
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5.26

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!

Elektromos és elektronikus beren-
dezések
- A jármû elektromos hálózatába való
mindenféle beavatkozást csak a
RENAULT szakszerviz munkatársa
végezhet, mert egy rossz csatlakozta-
tás az elektromos rendszer meghibá-
sodását, vagy másik csatlakoztatott
elektromos eszköz meghibásodását
okozhatja.

- Elektromos berendezés utólagos
beszerelése esetén ellenõrizze, hogy
az eszközt biztosíték védi-e. Határo-
zza meg a biztosíték helyét és a
szükséges biztosíték értékét.
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5.27

AZ ÜZEMANYAGELLÁTÁS LEÁLLÍTÁSA ERÕTELJES ÜTKÖZÉS ESETÉN
Az Ön gépkocsija olyan rendszerrel
van felszerelve, amely erõteljes
ütközés esetén a tehetetlenség fel-
használásával leállítja az üzema-
nyagellátást.

Ez a rendszer erõs ütközés esetén el-
szigeteli és védi az üzemanyagellátó
rendszert.

Ütközés után az üzema-
nyagellátási rendszer
újraindítható, de csak
abban az esetben, ha a

gépkocsit a RENAULT hálózat
képzett szakembere átvizsgálta és
megállapította, hogy:
- a jármû menetképes,
- nincs benzinszag,
- az üzemanyagellátó rendszer
tömítettsége hibátlan.

A rendszer helyreállítása
Ha az üzemanyagellátó rendszer
újbóli üzembe helyezésének feltételei
teljesülnek (lásd a keretben), nyomja
meg a gombot (1) a rendszer újrain-
dításához.
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5.28

MÛKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK
Ha a RENAULT által javasolt kezelési és karbantartási útmutatásoknak megfelelõen rendszeresen elvégeztette a szükséges
átvizsgálásokat, gyakorlatilag nem fordulhat elõ olyan probléma, amitõl hosszabb ideig üzemképtelen lenne gépkocsija.

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!

Indításkor LEHETSÉGES HIBAFORRÁS MI A TEENDÕ?

Nem történik semmi: a visszajelzõ lám-
pák nem gyulladnak ki, az indítómotor
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.

A visszajelzõ lámpák fényereje csökken,
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.

Nedves idõben vagy mosás után a motor
nehezen indul.

Gyújtási hiba: nedvesség került a
gyújtórendszerbe.

Szárítsa meg a gyertyák és a gyújtóte-
kercsek kábeleit.

A motor melegen nehezen indul. Rendellenesség az üzemanyagrendszer-
ben (gázbuborék a rendszerben).

Hagyja lehûlni a motort.

Kompresszióhiány. Keresse fel a legközelebbi RENAULT
szervizt!
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5.29

MÛKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK (folytatás)

Indításkor LEHETSÉGES HIBAFORRÁS MI A TEENDÕ?

A motor köhög, de nem indul vagy
hidegen nehezen indul.

Az indításgátló be van kapcsolva. Tájékozódjon az “Indításgátló beren-
dezés” címû fejezetben.

Hibás indítási eljárás Nézze meg az “Elindulás” címû fejeze-
tet.vagy

Rendellenesség az üzemanyagrendszer-
ben vagy gyújtási hiba.

Ha a jármû nem indul, ne próbálkozzon
a javítással.
Keresse fel a legközelebbi RENAULT
szervizt!

Erõs ütközés következtében a biztonsági
rendszer automatikusan leállította az
üzemanyagellátást.

Forduljon a RENAULT szakszervizhez!
(Nézze meg “Az üzemanyag-szállítás
leállítása erõteljes ütközés esetén” címû
fejezetet!)

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 hûtõ kiegyenlítõtartályában. Mechanikai hiba: a hengerfejtömítés
meghibásodott, a vízpumpa hibás.

Állítsa le a motort.
Forduljon a RENAULT szakszervizhez!

A hûtõventilátor nem mûködik. Ellenõrizze a megfelelõ biztosítékot, ha
ez rendben, forduljon RENAULT szak-
szervizhez!
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5.30

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 a RENAULT szakszervizhez!

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 túl 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 nem húz. 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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5.31

MÛKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK (folytatás)

Menet közben LEHETSÉGES HIBAFORRÁS MI A TEENDÕ?

A motor melegszik. A hûtõfolyadék
hõmérsékletét visszajelzõ lámpa kigyul-
lad (vagy a mûszer mutatója a piros
zónába ér).

A vízpumpa nem mûködik. 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-
gyenlítõtartályban. 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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5.32

MÛKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK (folytatás)

Elektromos berendezés LEHETSÉGES HIBAFORRÁS MI A TEENDÕ?

Az ablaktörlõ berendezés nem mûködik. Az ablaktörlõ lapát letapadt. Az ablaktörlõ használata elõtt szaba-
dítsa ki a lapátot.

Hibás biztosíték (szakaszos mûködés,
végállás).

Cserélje ki.

Motorhiba. Forduljon a 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 egyik izzó. Cserélje ki az izzót.

- A csatlakozóvezeték szétcsúszott vagy
a csatlakozó 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: - a biztosíték kiégett. Cserélje ki.

- az irányjelzõ reléje hibás. Cseréltesse ki: keressen fel egy
RENAULT szervizt!
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5.33

MÛKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK (folytatás)

Elektromos berendezés LEHETSÉGES HIBAFORRÁS MI A TEENDÕ?

A
fényszórók
nem mûködnek.

Csak az egyik oldalon: - Kiégett az egyik izzó. Cserélje ki.

- A csatlakozóvezeték szétcsúszott vagy
a csatlakozó elmozdult.

Ellenõrizze és igazítsa meg a vezetéket
vagy a csatlakozót.

- Hibás testelés. Lásd feljebb.

Mindkettõ: Ha az áramkörhöz biztosíték tartozik. Ellenõrizze és cserélje ki, ha szükséges.

Pára a lámpákban. 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

Motor mûszaki adatai ..................................................................................................................................... 6.05

Tömegadatok .................................................................................................................................................. 6.06

Vontatható tömeg ........................................................................................................................................... 6.07

Cserealkatrészek .............................................................................................................................................. 6.12
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6.02

AZONOSÍTÓ TÁBLÁK

A gyártási táblán található adatokat
mindig adja meg levelezésében vagy
megrendelésében (jobb oldal) (A).

A - Gyártmánytábla
1 Gépkocsi típuskódja és soro-
zatszáma

2 MTMA (a jármû megengedett
legnagyobb össztömege)

3 MTR (a jármûszerelvény megenge-
dett legnagyobb össztömege = jármû
terheléssel és vontatmánnyal).

4 Maximális tengelyterhelés elöl

5 Megengedett maximális hátsó ten-
gelyterhelés

6 A jármû mûszaki jellemzõi

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



1
2 3

B

B
B
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6.03

AZONOSÍTÓ TÁBLÁK (folytatás)

Minden levelében vagy megrendelé-
sében tüntesse fel a motorazonosító
táblán (B) lévõ adatokat.

B - A motor azonosító táblája vagy
címkéje

1 A motor típusa

2 A motor jelzõszáma

3 Motorszám



0,600 0,486 1,4162,347

3,433 1,870

1,374

1,423 
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6.04

A GÉPKOCSI MÉRETEI (méterben)

A fordulási kör átmérõje
- falak között : 10,30
- járdák között: 9,95

Kishaszonjármû változat különlegességei
Tehertér hossza: 1,020
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6.05

A MOTOR JELLEMZÕI

Motortípus
(lásd a motor azonosító tábláját) D7F - D4F

Furat × löket (mm) 69×76,8

Lökettérfogat (cm³) 1 149

Üzemanyagtípus
Oktánszám

95-ös vagy 98-as oktánszámú*,
ólommentes benzin

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.

* Szükség esetén 91-es oktánszámú ólommentes benzin is használható.
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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!

Jármûtípus
(a gyártmánytábla szerint)

C06G
C06M
C068

C06M
C06G
GPL

Tömeg üresen
menetkész állapotban
Vezetõ nélkül

Összesen
Elöl

Hátul

820 865
515 520
305 345

Megengedett maximális
tengelyterhelés

Elöl
Hátul

690 690
595 620

Megengedett maximális tömeg 1 230 1 275

Fék nélküli vontatmány megengedett maximális tömege 395

Fékezett vontatmány megengedett maximális
tömege (1) Csak vezetõ 600

Egyéb 450

A jármûszerelvény megengedett legnagyobb
össztömege
(= Megengedett maximális tömeg + vontatmány)

1 700

A vontatási pont megengedett függõleges terhelése 25

Megengedett tetõterhelés 60 (beleértve a tartóeszközt is)
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6.07

TÖMEGADATOK (folytatás)

(1) Vontatható tömeg (lakókocsi, hajó stb.)
- Fontos, hogy a vontatható tömeg tekintetében figyelembe vegye a helyi hatóságok rendelkezéseit, és különösen a közlekedési
szabályokat. Ha utánfutó vontatására kívánja alkalmassá tenni gépkocsiját, feltétlenül RENAULT szakszervizzel végeztesse az
átalakítást! A jármûszerelvény megengedett 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

TÖMEGADATOK (kg) - Egyéb felszereltség nélküli alapkivitelû jármûvek, melyek fejlesztése az év folyamán
várható. Felvilágosításért forduljon a legközelebbi RENAULT márkakereskedéshez!

Jármûtípus
(a gyártmánytábla szerint)

C062C
C06RC
C061C
C06VC

Quickshift 5

C0620
C06R0
C0610
C06V0

Quickshift 5

C06W
C060
C06N
C06P
C06V

C06P
C06N
C060
C06W

Quickshift 5

Tömeg üresen
menetkész állapotban
Vezetõ nélkül

Összesen
Elöl

Hátul

840 845 830 835
535 535 525 530
305 310 305 305

Megengedett maximális
tengelyterhelés

Elöl
Hátul

700
595

Megengedett maximális tömeg 1 205 1 260 1 255 1 260

Fék nélküli vontatmány megengedett maximális tömege 395 450 395

Fékezett vontatmány megengedett
maximális tömege (1) Csak vezetõ 600

Egyéb 500 450 450

A jármûszerelvény megengedett legnagyobb
össztömege
(= Megengedett maximális tömeg + vontatmány)

1 700

A vontatási pont megengedett függõleges terhelése 25

Megengedett tetõterhelés 60 (beleértve a tartóeszközt is)
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6.09

TÖMEGADATOK (folytatás)

(1) Vontatható tömeg (lakókocsi, hajó stb.)
- Fontos, hogy a vontatható tömeg tekintetében figyelembe vegye a helyi hatóságok rendelkezéseit, és különösen a közlekedési
szabályokat. Ha utánfutó vontatására kívánja alkalmassá tenni gépkocsiját, feltétlenül RENAULT szakszervizzel végeztesse az
átalakítást! A jármûszerelvény megengedett 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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6.10

TÖMEGADATOK (kg) - Egyéb felszereltség nélküli alapkivitelû jármûvek, melyek fejlesztése az év
folyamán várható. Felvilágosításért forduljon a legközelebbi RENAULT márkakereskedéshez!

Jármûtípus
(a gyártmánytábla szerint)

S068
S06G
S06M

S06M
S06G
GPL

S06N
S06W
S06P
S060

S060
S06P
S06N
S06W

Quickshift 5

Tömeg üresen
menetkész állapotban
Vezetõ nélkül

Összesen
Elöl

Hátul

805 850 815 820
515 520 535 540
290 330 280 280

Megengedett maximális
tengelyterhelés

Elöl
Hátul

690 690 700
595 635 595

Megengedett maximális tömeg 1 230 1 275 1 255 1 260

Fék nélküli vontatmány megengedett maximális tömege 395

Fékezett vontatmány megengedett maxi-
mális tömege (1) Csak vezetõ 600

Egyéb 450

A jármûszerelvény megengedett legnagyobb össztömege
(= Megengedett maximális tömeg
+ vontatmány)

1 700

A vontatási pont megengedett függõleges terhelése 25

Megengedett tetõterhelés 60 (beleértve a tartóeszközt is)



NU741_5_G6-FRA.qxd  27/06/05  15:20  Page 6.11

TWINGO nu 741-5 C:\Documentum\Checkout\NU741_5_T6-HUN.win 14/9/2005 15:19 - page 11

6.11

TÖMEGADATOK (folytatás)

(1) Vontatható tömeg (lakókocsi, hajó stb.)
- Fontos, hogy a vontatható tömeg tekintetében figyelembe vegye a helyi hatóságok rendelkezéseit, és különösen a közlekedési
szabályokat. Ha utánfutó vontatására kívánja alkalmassá tenni gépkocsiját, feltétlenül RENAULT szakszervizzel végeztesse az
átalakítást! A jármûszerelvény megengedett 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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6.12

CSEREALKATRÉSZEK ÉS JAVÍTÓ ALKATRÉSZEK
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. ARENAULT szakszervizben az eredeti cserealkatrészekkel végzett javításokra amun-
kalap hátoldalán olvasható garanciális feltételek vonatkoznak.
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BETÛRENDES TÁRGYMUTATÓ
A ablakemelõk ............................................................ 3.13

ablakmosó ..................................................... 1.45 - 1.46
ablakmosó és ablaktörlõ ................................. 1.45 - 1.46
ablaktörlõ lapátok .................................................... 5.08
ablaküvegek ............................................................. 3.14
ABS ........................................................................ 2.18
ajtók bezárása .......................................................... 1.05
akkumulátor (hibaelhárítás) ........................... 5.18 - 5.19
akkumulátor ............................................................ 4.09
akkumulátor folyadékszintje .................................... 4.08
alapjárat .................................................................. 2.05
autórádió beszerelése ..................................... 5.25 - 5.26
azonosító táblák ............................................. 6.02 - 6.03

B bejáratás .................................................................. 2.02
belsõ kárpit karbantartása ........................................ 4.11
belsõ világítás .......................................................... 3.13
belsõ világítás: izzócsere .......................................... 5.16
benzinmotoros változatok különlegességei ............... 2.04
biztonsági berendezések gyermekeknek ........ 1.21 ➟ 1.32
biztonsági övek ............................................ 1.12 ➟ 1.14
biztosítékok ................................................... 5.21 - 5.22
blokkolásgátló rendszer ........................................... 2.18

Cs cserealkatrészek ....................................................... 6.12
csomagszállítás a csomagtartóban ............................ 3.27
csomagtartó ................................................. 3.24 ➟ 3.26
csomagtartó-világítás: izzócsere ................................ 5.17

D defekt ...................................................................... 5.04
dísztárcsák ............................................................... 5.03

E elektromos mûködtetésû nyitható tetõ ..................... 3.15
elindulás .................................................................. 2.03
ellenõrzõ lámpák és mûszerek ..................... 1.36 ➟ 1.40
elsõ biztonsági öv kiegészítõi ....................... 1.15 ➟ 1.20

E elsõ biztonsági övek kiegészítõ
berendezései .............................................. 1.14 ➟ 1.19

elsõ ülések ............................................................... 1.11
elsõ ülések beállítása ............................................... 1.11
emelõ ...................................................................... 5.02

F fejtámlák elsõ és hátsó ................................... 1.09 - 1.10
fékfolyadék .............................................................. 4.07
fékfolyadék és ablakmosó folyadékszintje ................ 4.06
féklámpák ...................................................... 5.12 - 5.14
fényezés (karbantartás) ............................................ 4.11
fényezés (színkód) ................................................... 6.02
fénykürt és hangkürt ................................................ 1.44
fényszórók ..................................................... 5.09 - 5.10
fényszórók magasságának elektromos
szabályozása .......................................................... 1.42

figyelmeztetõ jelzések .............................................. 1.44
fordulási kör átmérõje ............................................. 6.04
fûtés ............................................................ 3.04 ➟ 3.07

G gazdaságos üzemmód .................................. 2.11 ➟ 2.17
gépkocsi azonosítása ...................................... 6.02 - 6.03
gumiabroncsok ............................................ 5.05 ➟ 5.07
gumiabroncsok nyomása ......................................... 0.04

Gy gyakorlati tanácsok ...................................... 5.02 ➟ 5.33
gyermekek biztonsága .................................. 1.21 ➟ 1.32
gyújtáskapcsoló ....................................................... 2.02

H hamutartók .............................................................. 3.19
hangjelzés ............................................ 1.04 - 1.41 - 1.42
hátramenet (kapcsolás) .................................. 2.09 - 2.12
hátsó ablak páramentesítése .................................... 1.46
hátsó kalaptartó ............................................. 3.25 - 3.26
hátsó ülés .................................................... 3.21 ➟ 3.23
helyzetjelzõ lámpák .............................. 1.41 - 5.10 - 5.12
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BETÛRENDES TÁRGYMUTATÓ
H hûtõfolyadék ............................................................ 4.08

hûtõfolyadék-tartály .................................................. 4.07

I indításgátló rendszer ....................................... 1.07 - 1.08
irányjelzõk ...................................................... 1.44 - 5.10
izzócsere ....................................................... 5.09 ➟ 5.17
izzók ............................................................ 5.09 ➟ 5.17

J jármû megemelése (kerékcsere) ................................ 5.04

K kapaszkodófogantyú ................................................. 3.20
karosszéria karbantartása ................................ 4.09 - 4.10
katalizátor ................................................................ 2.04
kerékcsere ................................................................ 5.04
kerekek (biztonság) .................................................. 5.05
kerékkulcs ................................................................ 5.02
kezelõszervek .................................................. 1.34 - 1.35
kézi mûködtetésû nyitható tetõ ................................ 3.16
kézifék ..................................................................... 2.10
kijelzõ ............................................................. 1.36 - 1.37
kijelzõegység ............................. 1.36 - 1.37 - 1.38 ➟ 1.40
korrózióvédelem ....................................................... 4.11
ködfényszórók .......................................................... 5.11
ködlámpák ............................................ 1.42 - 5.11 - 5.12
környezetvédelem (tanácsok) ........................ 2.05 ➟ 2.07
központi zár ................................................... 1.02 - 1.03
központi zár távirányítója (elemek) ........................... 5.20
központi zár távirányítója ......................................... 1.03
kulcsok ..................................................................... 1.02
külsõ világítás és jelzések ............................... 1.41 - 1.42

L légkondicionálás ........................................... 3.08 ➟ 3.12
légzsák .......................................................... 1.15 ➟ 1.20
levegõszûrõ .............................................................. 4.08

M mechanikus szerkezetek feltöltési
mennyiségei .................................................. 4.04 - 4.07

M mechanikus szerkezetek karbantartása .......... 4.02 ➟ 4.08
meghibásodások
(mûködési rendellenességek) ....................... 5.28 ➟ 5.33

mennyezetvilágítás .......................................... 3.12 - 5.16
méretek .................................................................... 6.04
merev csomagtérfedél ............................................... 3.28
mosás ............................................................. 4.11 - 4.12
motor (mûszaki adatok) ........................................... 6.05
motor beindítása ...................................................... 2.02
motor mûszaki adatai ............................................... 6.05
motorháztetõ ............................................................ 4.02
motorolaj ...................................................... 4.03 ➟ 4.06
motorolaj cseréje ...................................................... 4.05
motorolajszint ............................................... 4.03 ➟ 4.05
mûködési rendellenességek ........................... 5.28 ➟ 5.33
mûszaki adatok ............................................ 6.02 ➟ 6.07
mûszerfal ........................................................ 1.34 - 1.35

N napellenzõ ................................................................ 3.13

O, olajszint-ellenõrzõ pálca ........................................... 4.03
Ó olajszûrõ .................................................................. 4.05

oldalsó irányjelzõk (izzócsere) .................................. 5.15
óra ........................................................................... 1.36

P pótkerék ................................................................... 5.02

Q Quickshift 5 sebességváltó ............................ 2.11 ➟ 2.17

R rádióelõkészítés ........................................................ 5.25
rakodóhelyek .................................................. 3.17 - 3.18

S sebességfüggõ szervokormány ................................... 2.10
sebességváltás ........................................................... 2.09
sebességváltó kar ................................. 2.09 - 2.11 ➟ 2.17
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BETÛRENDES TÁRGYMUTATÓ
Sz szabadmagasság ....................................................... 6.04

szellõzés ....................................................... 3.08 ➟ 3.12
szellõzés, légkondicionálás ........................... 3.04 ➟ 3.12
szellõzõnyílások .............................................. 3.02 - 3.03
szélvédõ ................................................................... 3.20
szélvédõ páramentesítése ......................................... 3.04
szivargyújtó .............................................................. 3.19

T tartozékok ................................................................ 5.26
távolsági fényszórók ....................................... 1.41 - 5.09
téli használat ............................................................ 5.07
tolatólámpa .............................................................. 5.12
tompított fényszórók ...................................... 1.40 - 5.09
tömegadatok ................................................... 6.06 - 6.11

U utasoldali légzsák kikapcsolása ....................... 1.30 - 1.31

Ü üzemanyag (minõség, tankolás) ................................ 1.47

Ü üzemanyag (takarékossági tanácsok) ............. 2.05 ➟ 2.07
üzemanyag minõsége ............................................... 1.46
üzemanyagbetöltõ nyílás ajtaja ................................. 1.47
üzemanyagellátás leállítása ...................................... 5.27
üzemanyagellátást leállító rendszer .......................... 5.27
üzemanyag-megtakarítás ............................... 2.05 ➟ 2.07
üzemanyagszint ........................................................ 1.37
üzemanyagtartály ..................................................... 1.47
üzemanyagtartály térfogata ....................................... 1.47
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