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LEVEGoADAGOLo ROSTELYOK

I - A bal oldali els6 ablak paramentesit6

bal oldali l€v€s6adasolo

sz6iv6d6 !6ramenresit6

kiiz6ps6 leves6adasol6

nyil6sa.
2 - Mirszerfali

3 - Az els6
nyilasa.

4 - Mirszerfali

3.O2

5- A ffft6s - szell6z€s kezel6szervei

6- Mffszerfali jobb oldali leveg6adasr

7- A jobb oldali els6 ablak Pdran1
tesit6 nYiltsa.

8- Els6 6s hdts6 lebtdri fft6rost6lvol



LEIiEGOA.DAGOL6 ROSTELYOK

Miiszerfali kiiz6ps6 6s utasoldali
leveg(iadagol6 rcst6lyok
Lev€sitmennyis6g

Az 6rczhe16 elleneltdsl tegy6zve for-
gassa a rec€s kereke! d)l

I : maximilisan nyitva.

Levegiielosztes
Bal- jobb i ranyu mozsas:  mozsassd a
rosteryok elejdn t6v6 fiitet {2./l
Fel- le iranrrl moztsas nyomja meg a
rostely relsit vagy also reszatl

levegiia-
dagol6 rost6ly
L€veg6mennyis6s
Az drezhel6 ellenrlas! lesy6zve for-
sassa a rec6s keretet a4)!

/ i m:ximdlisan nyilva.

LeYes6elosztes
Bat 'jobb ininyn mozsns: mozsassa a
roslely etej6n l6v6 fijlei 1J)!
Fel . le rdnyu mozsas: nromja mes a
lostely ,elsb vaey alsd rdszdtl

Miiszerfali vezet(ioldali



r
F(ffis - szELLOzEs Az LrrAsrER LEVEGOJENEK KERINGTETESEVEL

'E . "
Ebben az nlrsban a mfiszerfali le!
g6rostd lyokon vaLamnt a ldbldr i  le !
sdrosLdlyokoo keresztijl btamUk
l€ves6.

.Sarrn"
A lEgmennyis6g egyenletesen oszlik
a mtszerlali l€ves6rosl6lYok.
oldals6 ablakok pdramenlesit5 nvi
sai, az els6 sz6lv6d6 valamint a l6bn
leveg6rostelyok kdz0x.

.Sflaua"
A nasyobb hat6konyses kedv6(
znrja le a mijszerfali levesdadasc
nyilasokatl
A levee6 ilyenkor csal az els6 szelv6
ptramentesii6 nyilisain 6s a n[!z
fali oldals6 leveg6rost6lyokon nrarnl

Kapcsol6k
,4 A fii16s kalcsol6ja.

B A leveg5eloszdst szabdlyozo kaP

C A beliraml6 leves6mennyiseget sza'
b6lyoz6 kapcsol6.

A levegti hiim6rs6klet6nek sza-
b6lyozesa
Mnkijdtesse az (A, kapclol6t!

A kapcsol6 jobbra tdn€n5 forga6snval
ntivelhet6 a h6m6rsdklet.

A leveg6 elosztasa az utast€rben
Forsassa a (B) kapcsol6t, 6s nliba a
kivdnt iilrsba!

.!!l ale"
Ebben az 6udsban csak a miszerti i
Leveg6adagol6 rosl6lyok fele aramiik a
leves6.

A leveg6adasol6 rosrdlyolat ekkor ne
z6ia 1el



FOTES - szELLozES Az TTTASTER LEVEGoJENEKKERINGTETESEVEL (rolr.tates)
A levegiimennyis6g szabalyozesa

I Szok6sos hasznAht
Foreassa a (C) tapcsol6r a

tE 6 rist6r (ez feler mes az r-es

,ll6snak) +isl
Az ulaster ffit6se-szell6z6se a v€n-
tiliror iltal befijl leveg6 letmetegi
tese vaey lehiitdse iilral rddenik A
be6rann6 leveg5 mennyis6gdt a
vent nlor niitdd€si sebess6Ee
hatarozza mes, iey azr ̂ z rrazisj
sebess€s csak igen kis mdrl€kben
befolyrsolja.
Az utasrEr h6rndrs€kle16nek dllan-
d6stga oplimelsan bizlosithard.
Mindl inldbb jobbra fordirja a lap
csolor,  anni l  er6!ebb lesz a tevego

I Alkalmi hasznilat az utasr6r leve-
gitj6nek kerinst€t&6vel
Forsassa a (C) lapcsot6l a

E l'Irsi6l (ez rerei nee az l€s
dlldsnak) +isl
A belsii lev€giikeringtetesi e as-
ban Syorsabban el6rhet6 az uras-
t6r levegitjdnek kiv6nt miniis6ee
6s h6m6rs6klete.
A kalcsol6val az utasldri leves6ke,
rinsletEst kalcsothatja be vagt ki.
No1m nzemm6dban a szell6z6!-
hez a berendezds a kiils6 leves6l
haszndlja fel.

A bels5 leves6kerinsterdsi nnesban
nem dramLik kuls6 teve86 rz uras '
terbe. Igr  csak az u lasLer Levegojenek
kerjnetetese dltaL ado|t esetben etke-
riilhe16 a szennyezett leveg6 beszivrisa
(pl. ipad Ieriileteken, ala8urakban eb.
va16 haladiskor)
A bels6 leves6kerinsteldsi funkci6
huzamosabb hasznelakkor e16fordLrl-
har, hogy az ulasldri leveg5 min5sdge
leromlik va8y az ablakok bepdrnsod-

Ezen - mihelyt kijutort a szennyezett
leves6ii terul€tr6l - tandcsos a beh6
leveBdkerinCretd$ Iunkcior a (C/ kap-
csoloval  l ikapcsoln i  ds usszatdmi a
normal (knh6 leves6 felhasznrihsf)

o e rs
Ebben az tusbanl
- a ventllrlor nem fij leves5l;
- e1t5l fiiggleleniil menet kdzben

van nemi leves6drannrs az utas-

Ha vrlloztahi akar ez€n az eI
forgassa a (C) tapcsol6r
tllisba vasy m€s tovtbbl

s
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LEGKoNDICIONALAS

Kapcsol6k
A A ft!6s kapcsoloja.

B A leves6eloszttsi szabnlvoz6 kap-

C A lEe.kondiciontl6 beredez6s kap-
csol6ja.

DA l6skondiciontl6 mikijd6senek
visszajelz6 Umprja

E A bedraml6 leveg6mennyisegel sza-
belyoz6 kapcsolo.

A l€vegti hiim6rs6klet6nek sza-
ba,lyozasa
Mffkttdtesse az (,1) kapcsol6tl

A kapcsol6 jobbra tdn6n6 Iorga-
ds6va1 niivelhet5 a h6m6rs6t1et.

A kapcsol6 balra rijrr6tr5 forsates{val
csdkkenthettt a h6m6rsdklet.

3,06



LEGKONDICIONALAS (fotytat6s)

. !fl ara"
A naeyobb hatekonyseg kedvaan
zerja le a miiszerfali Ievesiiadasol6
nyilrsokat!
A leveg5 ityenkor csak az els6 szdt
vddS peramenlesit6 nyiltsain 6s n
mtsz€rfali oldals6 leveg6rost6tyokon

Bbben az elhsban a l6skondicion6t6
esyidejii miikitdtet6se a D6ret-
lanitast hatakonyabba Eh€ti. 

-

A leveg6 elosztesa az utast6rben
Forsassa a (al kapcsol6t, es ntlitsa a
kivenl dlldsbal

i Ebber az tusban csak a miiszertali
leveg6adasol6 rostdlyok fel6 dramlik a
l€veg6.

A leveg6adagol6 rostdlyolal ekkor ne
z6rja lel

.p aua,
Ebben az dlldsban a miiszerfali leve-
g6roslelyokon valaminl a libt6.i leve-
s6rosldlyokon kereszlijl nramlik n
leve96.

.$ eua"
A l6gmennyisdg egyenletesen oszlik el
a mtszerlali leveg6rosr6lyot, az
oldals6 ablakok pdrnmentesir5 nyile-
sai, az eh6 szdlvdd6 valamint a lnbrdri
leveg6rostdlyok kijziitt.



r
LEcKoNDIcroNrlLAs (robrads)

A l6ckondicionnl6 beren' EE

A (C) kalcsol6val lehet a leskondi-
cionel6 berendezds! be- 6s kikaPc-

A ldskondicionel6 berendezes csak
akko; tapcsolhat6 be, ha az E kap-
csol6 0 alldsban van.

M€sj€syzes: a ldskondiciondLes min-
den korilmen!ek k0zdrr hasznalbaro,
de nem miikitdik. ha a knb6 h6m6r-

. C kapcsol6 kikaPcsolt fllasban (a
l) visszaj€lzii l6mpa nem €s)

A l6gkondicionnl6 bered€zas nincs

A ftrds-szell6z6s eklor nsY
nfikijdik. nint esy legkondicionnl6
n6lkiili sdpjernfiben.

. C kapcsol6 bekapcsolt tll6sban (a
D visszajelz6 lrrnpa 6s)
A ldskondicional6 berendez€s be

A berendez6s a tiils6 leves6 fel-
hasz ltseval €s folyamatos frissit€-
s6vel mlkbdik.A leskondiciondlts dltal:

. csbkkenlhet6 az utastdt h5m€r_
sdklete menet kiizben er6s neleg"
ben vasy ha a jetmii hosszabb ideis
iillt tiiz6 nalon;

. meCsziintethet6 az utastdr bep6re-



LEGKoNDTCIoNATAS (rollrat6s)

Nagyon meleg id5ben, vagy ha a
je.mt sokeis napon virakozott,
indulds e1611 nyisson ki minden ajt6t
per percre, hogy a tilmelesedett
Ieves5 eltevozhasson-
Hosy a leves6 h6mdrs6klele gyorsab-
ban el6rje a kivdnt lokozarnak mecfe-
Iel6 h6m6rsdklelet, haszndlja a "12
uksrcr elszigetel6se" (E) funkci6t. Ha
el6ne a kivent fotozatot. kaDcsolia ki a
bels6 leves6 kerineetdsdr.

A legkondicion6lts hasznrilarakor a
nasyobb hat6konysng drdek6ben az
ablakoknak zarva k€ll lennink.
A ldskondiciondl6 berendezes
mnkiiddsi .ende enessdse esetdn
azonnal rorduljon Renault szakszer,

A l6gkondicion6l6 nem hiit
Ellen5rizze. hosy a berendezds sza-
belyoz6 lapcsol6i mesfelel6 dllrsban
varnak-e es hogy a l6gtondi
cion6l6hoz tartoz6 bizrosil6kok
6pek-ei Ha a l6skondicionnl6 ezek
utan sem mffkijdik, allitsa le (a D
viszszajelz6 Hmpa ne esjen), 6s for-
duljon Renault szakszervizhez!

Ne nyissa ki a rendszet, a
hnt6kijzeg vesz€lyes a



LEGKONDICIONALAS (folytatEs)

A levegiimennyis6g szabelyozisa

I Szokasos baszniilat
Forsassa az (E) kapcsolot a

tt tl1est6l (ez feiel mes az l€s

dutsnak) +igl
Az utasl6r fiitdse_szell6z€se a vetr_
tihtor dltal beftijt 1eves6 felmeleei
t6se vagy lehit6se iltal t0rt6nik A
bennml6 1eveg5 mennyiseget a
venlildtor mffkoddsi sebessege
hatrrozza meg, ig! ^zr az lrazasl
sebessds csak isen kis mdrtdkben
befolyrsolja.

Az utast€r h6mdrs6kletenek elhtr-
d6siga oplimlilisan biztosilhat6

Minel inkdbb jobbra lorditja a katr
csolot. annal er6sebb lesz a levegd
beftjasa.

O 6  6 s
Ebben az dilasban:
- a ventillilor nen ftj levegStl
' ett6l fiigeleleniil menet kdzben

van n€mi leves6eramlds az ulas-

r Alkalmihasznflat az utast6rleve"

ffil,i:%li:ffit"s
6lldst61 (ez felel meg az l-es ,llrs-
nak) +isl

A bels6 levegiik€rinstet6si 6lles-
ban gyorsabban el6rhet6 az utas_
ter levegttjenek kildnt mindsage
as h6m6rs6ktete.

A kapcsol6val az ulast€ri leveg5ke-
ringtel€sl kapcsolhalja be vagv ki.

Norntl iizemm6dban a szell5zds-
hez a berendez6s a knls6 leveg6t
haszntlia tel.

A bels6 leves6kerinsiet6si tllasban
nem ,ramlik kiils6 leveso az utas-

.. t6rbe. igy csak az utasl€r leves5jenek
kerinstel6se 6ltal adott esetben elke_
rnhei6 a szennvezett leves6 beszivesa
(pl. ipari leriileteken. alaguiakban stb.

A belsd leveg6ker ingtetes i  funkci6
huzamosabb haszndl€takor  e l6fordul_
hal, hogy az utastdri Ievegd min6sdge
leroml i l  vdey az abla lok bepdrasod_

EzEn - mihelyt kijutott a szennvezell
levep6iii teriilelr6l - lanicsos a belso
le!eE6ker ingteLds funkciot  az rE)
kaDcsol6val  k lk3pcsolnt  es vEszalernr
a ;ormdL ftnls6 leve86 felhaszn,lds'i)

Ha velloztahi akar ezen az alld

forsassa az (E) kaPcsolol

ilnsba vasy mdg lovdbb!

tt



ART6K - SZIVARGWJT6

Hamutart6 a ktiz€Ds6 konzolon
A hamutand kinyirrsdnoz hizza meE
a fedelel (2rl

A hamutad6 linrir6sdhez hrizza azr ki
leljesen masa feld a teddlndl fosvat A
hamutandt jgy kiemeiheri.

Szivargyrijt6 a kiiz6ps6 konzolon
Bekapcsolt gyujrds melletr nyomja
mee a szivaqyijt6t (1)l
Ha a spirel izzik, a synjt6 kis kattanes
krs6retdben masdtol visszauBlk ds
Uvehet6. Haszndlar utan a szrvar-
gyijt6l tegye vissza a h€lyEre andlkiit.
hogy teljesen benyomnd.

Hamutart6 a h6ts6 ajt6kon
A harnutart6 tinyidsehoz hajtsa fel a
lbdelet (J)l

A hamutart6r kiiirit6shez ngy emel-
heti ki, hogy azt nasa fel6 hizza.



BELS6 VILAGiTAS
olvas6l6mpa (3) rasy (7)
A iempa be' illetve kikapcsoldsrhoz
nyonla m€s a 2-es vasy a 6os kapcsc
l6tl
A lrnptl (7) isdtrye szerint dllitharja.

Belsit vil6gites (I)
A kapcsol6 (2) miikijdtetdsekor a
kijvelkez5 funkci6k ldpnek €lelbel
- folyamatos bels6 vilrgiiris,
- szakaszos be1s5 vildsitas, mely€t -

vdltozatt6l filgg5en - vagy valamelyik
els6 aj16, vasy a ndgy kdziil vala-
melyik ajt6 nyitdsa kapcsol be. Ez a
szakaszos bels6 vil6si6s csak atkor
alszik el, ha a mesfelel6 erz6kel5vel
eilelott ajt6k j6l be vannak ztrva.

Belsit v agites (4)
A kapcsol6 (5) mikodtetdsekor a
kdvelkez6 funkci6k ldpnek eletbe:
- folyamalos bels5 vil6sius.
- szakaszos bels6 vilegifis, melyet -

vrillozalt6l fiigg6en - vagy valamelyik
els6 ajt6, vasy a ndgy kdziil vala-
nelyik ajt6 nyitisa kapcsol be. Ez a
szakaszos bels6 viugil6s csak akkor
alszik el, ha a megfetel5 6rzekel6vel
e1lrto1l aj16k j6l be vannak z6rva.

- kitapcsolt ellapot.

A bels6 vihgites automatikus
miikitd6se
. az ajt6knak a tnvirrnyitoval tiir-

t€n6 nyidsa ulen a belso
vihsitris kdriilbeliil 15 mesod-
percig mffkitdik;

. az ajt6knak a dvirtnyit6val 1dr-
1€n6 zdrdsakor a vildcit6s azon-
nal kialsziki

. ha ecy ajt6 nyiiva marad vasy
rosszul zdr6dik, a bels6 vildsius
kdriilbeliil 15 percis miikijdiki

. ha minden ajlo be ran zana
bekapcsolt gFijtns nellett, a
vil6gii6s fokozalosan alszik ki.



VIIACITAS (folytat6s) ABLAKEMELOK
Automatiku mfi kiidtet6s
Ez a funkci6 a fent tein vezet6oldali
sblakemel6 mikiid6s€hez kaDcso-
l6dit
JArit motor mel€tt a kaDcsot6 /L
riivid nestryondsdval az ablakor relie-
sen leeDgedheti vagy felhrizhatja.
Ha ekitzbetr ljrardvidetr mesnyomja a
kapcsoldt (J). s mirvetet meeszrlad.

A jobb oldali ablak nlt6sa - z6riisa
Bekapcsolr syijtds melett tryonja
mes a kapcsol6t (2) az ablat leensed d-
sehez, az ablak telhizdsdhoz Dedis
hnzza mes a }alcsoldt {2J! 

-

Hits6 vil6gitAs (8)
A vildsit6lest (8) ,tkaDcsotdrdval a
tiivetkez6 funkci6k kitziii vnhszthatl
- folyamatos viligilds,
- bermeiyit ajt6 kinyitdsnra bekaDcsc

l6d6 viltsitas Csak akkoratszik fu, ha
az iliet6 ajt6k rendesen b€ vannak

- a..viligitds folyamalosan kitapcsolr
anapola.

B€kapcsolt glujtisna vasy a sytjrts
{napcsorasa urAtr a vezetijoldali
ajt6 nlt6s4i$ az abtak teensed6s6-
hez nyomja mes , kapcsoLdt (J), az
ablak ielhuzdsdhoz pedis bnzza mee a
talcsolot (t)l



ABLAKEMELO (folytatns)
t '

Hitsd ablakemel6k
A gyijtis raadesakor, nyomja nes a
kapcsol6i (l) vagy {4).

A gy€rmekek biztonsAsa
A kapcsol6 (5) letillja a hets6 ablakemel6k mfikttd6sdr'

KiszauAs el6tr mi.Ddig kapcsolia le a sytjuist. veeve ki a svujriskul-
csot, ha gyermek (vagy iillat) tartd'zkodik ar urasr6rbeo merl erek velellenijl
is n[kirdEsbe hozhatidt az elektromos abtakemel6ket, becsiphetik valamelv
testdsziiket (nyak, kar, kezfej, stb.) 6s ezrltal stlvos s6dile$ szenvedhetnek.

Mechanikus ablak€meltik
Hasznnlja a hajt6kart (6).



szfrLvaDo

stb.).

Tiikriiz6 feliilettel e[6tott sz6l-
v6d6
Ez a m6dszer leh€t6vd reszia naDsusa-
mt bebatoldsaDak kodetozdsdr ;z;1.
hogy visszaveri azokat. (Ktilitniisen az
inftav6rits sugarakat)
Van esy kifejez€tten erre a cdlra szo!
gdld reriiler a bels6 vhszaDi antd
tijtijr magassdgrban, abova az enpedd-
iyez6 kdrtydtar helyezh€ri Otd:
autopalya-marricrk. parkoldje8yek,

NAPELLENZ6

Bls6 napellenz6
Hajtsa le a napellenz6t (l)l

1 Nem kivil6eltott sz6pitkez6tiik-
rtik
Ha a napellenzS fel van szerelve sz6
pitkez6tnkijnel, ezt elfedheli eev
tet6vel (2r.

Vil6gtt6 szdpltkeziitiikiir
Ha a trapeleoz6 vilde.itd szdpit-
kez6lijkitrel (J) van felszerelve, ez
automatikusan kiel,ullad, ba mesa
neli a fed6t 12r.

Hits6 trapellenz6 red6rry
A nape enz6 red6nrl a nyel! (4)se8h-
segevel hlzza feLfeld €s a t6r.ije-
ziLi.hotsot (5) akassza be a helv6r;!
Gy6z6djdtm€e an6l. hogy a horeor a
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F6lig nithat6, eltolhat6iivegtetii
Esyik nyitrisi m6db6l a nAsika val6
dttdr6s el5ir teljesen be k€ll csuknia a
tet6t.

. T016 iilles
- Nyitris: Billentse hrlra a 2-es katr

cso161, 6s mindaddig tansa
l€nyomva, amig a tet6 a kivant
r6sre kinyilik. A napeuenz6 (l) a
t€tb mozgesaval egyntr hetracsl'
szil.

'Zeres: Bi entse el6re a 2'es kap-
csol6t, majd hizza be a naPellen-
26r (1)l

. Oeyeljen ara, hosy mindis
csukja be a nyiihat6 tet6t, ha
kiszill a sdpkocsib6ll

. A nyithat6 t€t5 tbmit6 gumijail
hdromhavonla tisztitsa meg vala'
milyen a Renault 6ltal javasoll

. A nyithat6 tet6t es6zes vagy a
jdnnii mosrsa utdn kdzvedeniil

Kapcsolja be a eynjtnstl
. Billen6 ns:

- Nyitds: Hnzza hdtrafel€ a nalel'
lenz6t (I)l Billentse el6re a 2-es
kapcsol6t, 6s mindaddig tadsa
lenyomva, amig a tet6 a kivint
r6sre kinyilik.

-Zdds: Billentse hetrafeld a 2'es
kapcsol6t, majd hizza be a napel-
tenz't (1)l

Gyermekek az aut6banl
Kiszt'llas el6tt mindis
kapcsolja le a eyrnjt'st,
vegye ki a eyujtAskulcsot,

ha sy€rmek (vasy dllat) tan6zko-
dit az utast6rben, mert ezek v€let'
lentil is mfflitddsbe hozhatjdl az
el€ktiomos nyithat6 ret6t, becsiF
hetit valam€ly tetuesziik€t (ayak,
kar, kezfej stb.) 6s ezdttal sflyos
s6riil€st szenvedhetnek.



RAKOD6RESZEK

Rakod6m6lyed6s (2) ^ kijzCpstj
konzolon

A keszlyiitart6 kinyiGsrihoz nyomja
m€g a zdronyelver dll A keszrlnlrafio
lehajtott ajrajdn kike!zett mElyeddsbe
poharak illetve szemiiveg helyezhel5k

A jobb



RAKODORESZEK (folvtat69

.a*
iil6sek h6t-Rakod6r6sz az els6 ajt6k k6pit-

jaban (3)
Rakod6zseb az elsii
tt'ltlejaban (4)

A vezet5iil6s alatt vagy el5tl
soha semmilyen tergy ne
legyen, men az hirt€len
fdt€zdskor becsnszhat a

peddok al6 6s akadnlyozhaija azok
mtkitd€s6t.



ODORESZEK (rotyrates)

Szemiivegtart6 (5)

Elinduus el6tt sy6z6djiin
mes arr6l, hogy a
szemiivegtart6 f€dele
z6lva legyen.

3.19



A HTfiSo ULES ATLITASA

Teriedelmesebb drsyak szallitesa ese-
ftI|az nl5rdsz 6s a hdrlimla l/3 - 2/3
aJen)'u oszdsi lehet6s6sekkel le-
illelve el6re hajthato

. Az iilitr6sz €l6re hajtasa
Emelie fel ds hajlsa el6re az ijl6rdszt
r' at elrd iilasek bdtrdmLdjdnakl

. Ah6tter a lehajt6sa
Vegye ki a hets6 fejtdmlekall
Nyomja m€g a 2€s gombot as enged_
ie le a hatlar dtl

H6ts6 kiiz6psii kitnyiikt6masz /J)

[-Fl . o nr,,uau .sszahelyez6sekor €v6/ odjijn mes.16la. hog:] az nles harrdr ija.a-rels6 rdszeken mePlelel6eD rits-

l/ ! \l zddijlL-e. Uldsveoo ruzar rrasinarara eseidn ueyitjen ana. hogy az ne araddlvo/za a bnlldrnla riis/it6 relesz'oek
l:J megfelel6 bekapcsoL6ddsdt! ^"^- *-,.rien 'n h^'v ' hiz.-. flTill",,,1Tffi?:"#:t'iut6sa eser6n_az_ 6resz lehajtisa er6n mindig eondosan iisyerjen ara, hocy a biz-

HYt?, XH#ff,'3i: 
'.1'rl'j?11iJjir"i,&0.f"'#fi'"*uo* -"u"zze er a bizroffdgi itvek heveder6t is!



CSOMAGTARTO AZ 5 AJTOS VALTOZATOKNAL

A csomagt6lajt6 nyit6sa
Nyomja mes a zdrat (r.) 6s emelje fel a
csomagter ajtajdtl

A $oEast6rajt6 zirrsa
Hajtsa le a csomastdr ajrajdt a bek6
logantyu f2) sesits6gdvell
Amikor a csomasrer sjtaja vdumasas-
saeba er, eDgedje eL a bels6 fosan,
tyttr (2)l A2 ajt6r kiviilr6l lenyomva

Rakod6r6szek a csomagt6rbeD
A csomastart6 ajtaja a tbbbi ajt6vat
esytitt nllil 6s zdr6dik.



CSoMAGTART6 AZ 5 AJTOS VALTOZATOKNAL (rotvt"ta")

Kalapiart6
Atassza ki a k6t hn6zsin6rt (l)l Emelje meg enyh6n a kalaptan6! as

hrizza masa fel6l

Visszatdtelkor ellenkez6 m6don jtujon

Soha ne helyezzen tersya-
lar, kiildnijsen pedig ft
nehdz vagx kem€ny rirgya-
kat, a kalaptart6ra! Hine-

len f6kez€skor vagy baleserkor €zek
a ldrsyak v€sz6lyeztethelit a j6rmff
utasainak testi €ps6s€t.
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NEGYAJTdS v AL.I o z A.I c s oMAGTERE

A csomaetan6 ajtaja a tiibbi ajl6val
esyiitl nyilik 6s zir6dik.

Kinyit6s
Nyomjabe, sombot rrrds emel je fet  a

Zefts
Ensedje le a csomastdrajr6r, mesfosva
annak kiilse;61.

A ,-ei ratod6r6szben pdldaul hrtalek
izz6k6szlel vrgy biztosildkok beLlez-
heldk el. A rakoddrdszhez vald
nozzdfdrdshez emelje fel a csomae,
tano aljdn ldv6 sz6nyeget a logan,
t'1r (3) segitsdsdvel I

Rakod6r6szek a csomagtart6ban
A z'es rakod6r6szben kiildnf6le kiest
szit5 felszerelEs (szenzrmkesz[t.
kanna, eiakadesjelz6 heromszijg...)
helyezhet6 el.



CSOMAGTARTo A KOMBI VALTOZATOKNAL

A csomastan6 ajlaja a tijbbi
egyiltl nyilik 6s zer6dik.

A csomasl6rajt6 nyitasa
Nyonjames a zdrat (l) 6s emelje fel a
csomagler ajtajetl

A csonagt6rajt6 z6rrsa
Hajlsa le a csonastdr ajtajel a bels5
fogantyt (2) segits€sdvell
Amikor a csornasl6r ajtaja vdllmasas-
stsba 6r. engedje el a beisS fosan-
tytr (2)l Az ^jt6r kiviilrbl lenyomva
zrr.ja le!
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ART6 A KoMBI vALTozAToKNAL

Esy cs6v6l6vel e rtott merev hdzb6l
(I) . ds _€gy ., mozsathat6 hajLdkony

A mozgatlat6 hajl6kony r6sz felreke-
res6hez htzza mes azt, majd enyh6n
emeije m€slA talaprano rbasd tdt visz-

Rakod6r6szek a csomaet6rben
Tat6l esy tan6t a ktlijnbitz6 tarroz6ko-
knak is egy gumiszalaeot pld. az ela-
IaddsjelzS bdrom.rijs rijszitasdre a
bal otdalon, valamint egy l€szerelher6
rekeszl a csomastan6 jobb oldaldn.

A csomasl6rfed6l elhfztua
Nyomja a s6pko€si belseje fel6 (A
nyil) majd emelje neg az esdsz cso,

:r mast6rfedelet (B nyil).



CSOMAGOK, TARGYAK SZALLITASA A CSOMAGTARTOBAN
A szdLliland6 tergyakal mindig tgy
helyezze el a csomagtartoban, hogy
azok legnagyobb lcliileltikndl logva:

-vagy a hets6 nl€sek hnttnrnldjdnak
dmaszkodjarak, ami meslelel d szo'

I

l

ktsos szdllildsi esetnek (A vdLloza!1, - \.....7'/

- vagy a lehajtoll hrtso iiledek)nek
ldnaszkodjanak, ami megleLel a cso'
mdEter naxrmdlis krhaszndhsdc:nal
rA ia l tozJt) .

A nehezebb csomrgokat. Urgyakal
mindig kdzvellennl d csomaghn6

@

€)

A nehczebb csomagokal,
tdrgyakat mindig k6zvelleniil
a csomagtart6 aljnn hely€zze
ell Hasznrilja a csomaglarlo

aljdn talelhat6 rdgzitdsi lonlokat.
amennyiben azok s6pkocsija
felsz€reltsdgdhez ladoznak. A csoma-
gokal, tdrgyakat igy helyezze el, hogy
azok hirtelen fdkezeskor ne tudj6k
az utast6rben utaz6k testi €ps6ge1
veszdly€zrernil A hih6 nl€sek
bizlonsesi ijveit akkor is kapcsolja be,
ha az iileseken €ppen seflki sem iil.



SOMAGTARTo GIVEVE KOMBI VAI,TOZATOK)

Bizonyos tipusok eset6beD, a tet6t6d
diszldcekben a tet6csomagtand rdgzi
teseh€z k6tk€t el6re kik6ozert helv
talrilhar6, melyeket z&6ljJdet @ zil

Hozzef&Es a rijgdt6si pontok-

Nyomja mes a zdr6fedeLet dr. naid
azt a ted6len Utharo Dyilal 12) i;ri-

. nyiba csisztassa el!

A tet6csomaglarr6 teherbtrAsa:
lapozza lol a 6. fejezet "Tdmegada-
lok cimfi rdsz6tl
A tet6csomagtarl6 felszerel6sEhez
es heszndlatdhoz glvassa el a
gyn(6 haszneleli utasitdsdl!

'Ezt a haszruilati utaiirrst tandcsos
a gepkocsi faibbi papirjaivat egyiitt
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TEToCSOMAGTARTO 6OMBI VALTOZATOKNAL)

Bizon,ros rulokon mindcgyik tetiidisz_
ldc h i rom fed€l le lds l la l tuk r i tgz i r is i
poDtokk!l van lelszcrclve a Ie16cso'

Mindesyik  csap6xj t6t  uknr6ieddl
lddi (I).

Hozz|f&Es a riigzit6si Ponto-
khoz: A. B. C
Nvomja mee r zi.6fcdelel (r). mrjd
a71 a fcdclen ldthlto nrilnk €) nf

A tet6csomagtarto teherbiresar lapozza fi:il a 6. le.jezet _T0 eBadatok'ci il

A le t6cso a- !mr16 lc lszcre ldsdhez is  has/n i la t iLhoz o l lassa e l  I  s lar lo
hdsznlhLi utasilrisLitl

Ezt  a hasTnalat iu l rs i l r lsr  lan icsos r  gtpkocsi ldbbi  pt f i r ia iva l  csv i l ! !  i i . iTni

A lerocsomaglrrto flidjait
sohasem szabrd a B ds aC)
ponlok kdzdr! rijgzitenil A
riiszit6s csak az (A) 6s fa),
vasy az (A) 6s (C) pontok
k6zdu megengedett.


