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P6TKEREK Az 5 AJTOS VT{,LToZATNAL
A p6tker6k haszn6lata
A "eumiabroncsok nyomdsAl
feliigyel6 fendszer" nern ellen6rzi a
p6lkereket (a p6lkerdk iltal helyeltesi'
tett ker6k jele etfinik n kijelz6r6l €s/
vasy a kombinnlt kij elz5r6l).

Tejekoz6djon a 2. f€jezet "A 
sumiab'

roncsok tryomisil felngyel6 rend'
szef" cimn resz6ben.

P6tkeftk (4)
A !6tker6k a jermi csomaster6nek
k6rpirja alatt taldihat6.
Ha ki akarja Yenni:
. Nyissa ki a csomagl6rajt6l!
. A fosant),u (I) sesits6s€vel enelje

fel a p6rkerdk fed6lapjdtl

. A fed5lapol rdgzitse a kalapkn6
hnts6 r€sz€n hlnlha!6 horcsra (2)!

. oldja mes a csavart 6)l

. Emelje ki a p6ikereket (4.)l

Ha a !6tkerek mir titbb
6ve hasznnlaton kiviil van,
elen6riztesse hosy megf€-
l€16 6s prcbl6mamentesen
haszn6lhat6.
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AJTOS VALToZATNAL

A (4) p6tker6k
A p6*er6k a csomaslart6 aijdn kik6tr

Ha ki akada venni a p6tkereket:
. Nyissa li a csomagtart6t.
. Emelje fel a csomactan6 sz6ny€cd-

nek kisebbik r6szdl az (l) fosanlyn
segilsegevel.

. Emelje fel a csomastart6 sz6nyesdt
a (2) fogantd sesirs6s6vel.

. Ritszitse a horog (3) secirs6c6vell

. Oldja mec a csavarl (l)l

. Emelje ki a p6tkerekel (4rl

Ha a p6tkerekel lijbb 6ven
nt nem kellett ig6nybe ven-
nie, felrdtleniil vizsgelbssa
et szalszeNizben, hosy

tovabbn is nesfel€16 6s biz-
tonsdsos m6don legyen haizn{l-
hat6!



PoTKEREK A KoMBI VALTOZATNAL

P6tkeftjk (4)
A p6tkerdk a j6rmt csomasrerenek
kerpnja alalt tallilhat6.
Ha ki akarja venni:
. Nyissa ki a csomagterajlotl
. Emelje fel a csomacrer kdrpitjat (2)l
. Rdczitse a horos d) sesits6s6vel!

. Oldja mes a csava fr!

. Vegye ki a szerszemk6szletet (l)l

. Emelje ki a p6lkerekel (4)!

Ha a !6tkereket ldbb even
et nem kellett isenybe vetr-
ni€, felGtleniil vizsgdltassa
6t szakszervizben, hogy

tovebbra is mesfelel6 6s biz-
tonsdgos m6dou haszn6lhat6
Iegyen!
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SZERSZAMKfSZLET

A szersznmt6sztet a p6tker6l
talalhat6.

Hajt6kar (t)

Ixszt6rcsa kulcs (l)
A kulcs segilsds6vel vehet6k le a
diszttrcs{}.

Von6horog (4.)
h,pozz fet az 5. fejezet "Von.atds"
cimt r6sz6tl

Emel6 (2)
Miel6tt az emel6t visszaienn6 a
hely6re, ne fetejtse el azt teljesen dsz-
szehajranil

Az emel6t csak kerdkcse-
rdre szabad hasznehi.
Soha ne haszdlja arra,
hosy sesits6s6vel a jirmff
alatt javitrisokat v6gezzerl



DiszTARcsAK - KEREKEK

Disztercsa (ker6kcsavarok takarva)
I-es p6lda
A diszlrrcsel a kerdkcsavar kulcs v€96
v€i vagy a szerszemkdszletben 1al6l
hat6 disztnrcsa kulcs (A) also pecke
segits€gdvel pattintsa le (ehhez a pec-
ket akassza a disztarcsa egyik
nyildsdba)I

Visszah€lyez6skor pattintsa be a
disztircsr!. ilgyelve ara. hogy a
gumiabroncs szelepdnek kik6pzetl
nyiles (2, a mesfelel6 helyre kernliinl

Kiizponti disztircsa (t
Ker6kcsavarok takarva
A diszi6rcsdl a szerszdnkdszlelben
lalrlhat6 disztarcsa kulcs (,4) sesitse-
g€vel vegye lel

Visszahelyez6skor pattinlsa be a
diszldrcsrt. iigyelve arrl. hogy a
dhztrrcsa vezet6 billyke ds a kerekab_
roncs homya egybeessenl

K6zponti disztarcsa (4)
K€rdkcsavarok takarya
A diszldrcsdl a szerszimk6szlelben
hLnlhal6 disztdr€sa kulcs (A) sesits€-
s6veL vesye iel

Visszabelyezeskor pallinlsa be a
dhztrrcsdl, iigyelve ana, hogy a
diszttrcser ldv6 szelepet dbr6zolo rajz
ds a sumiabroncs szelepdnek kikdpzett
nyilrs (5) esybeessenl



KEREKCSERE

. Sziiksdg eset€n veeye le a
diszldrcsdll

. Lazilsa meg a k€rdkcsava.oka! a
ker6kcsavar kulccsal (lrl Ekdzben a
ker6kcsavar kulcsot ne felfetd
h[zzn, hanem lefeld nyomjal

. Tarlsa az emel6t vizszintesen tgy,
hosy a teteje a karosszeria aljrn
kikdpzett es a cs€rdlend6 ker6khez
leskdzelebb es5 enel6nyilesba (2,
legyen csiszlathai6l

El6szijr csak k.zzel csavarja az
emel01. hogy annak talapzalrt j61 be
tudja ellitani (enyhdn befel6 d6ljdn
a g€pkocsi ale)l Puha vagy egyenel-
len lalajon helyezzen deszknt az
emel6 talapzata alrl

Akassza be a hajt6kar vdg6t (4) az
emel6 eyiirffs elendbe (31ds rekerje
addis az emel5t, amig a kerdk md.
nenl drinlkezik a lalajjall

Csavarja Ie a csavarokali

Tegye fel a p6tkerekel a ker6kagyra,
ds Jbrgassa a kereket addig, amig a
kereken 6s a ker6kasyon kikeDzett
riigzititlyukak egybe nem esnek.

Csavarja be a csavarokat,6s ensedje
le az €mel6tl

Ha ajermn mer a sa.jrl kerekein dll.
hnzza mes.j6l a csavarokall

t '
I
I

s
F

E
nrgyarl
HiLzz^
mtvet

Ugyeljen arra, hosy a jrinnn
sik es szilrrd talajon elljonl
Sztksdg eseldn helyezzen az
emel6 al6 valamilyen szihrd
Kapcsolja be a v6szvil6s6katl
be a k6zifdkel. 6s lesye a jdr-
sebess6sbe (egyesbe, hrtra-

menetbe vagy - automata sebessdg-
vdlt6 eset6n - a ?" pozici6ba)!
Sznllitsa ti az utasotat a jdmnb5l6s
nelyezze 6ket biztonsasbal

Defekl eset€n a kerekel
lehet5les azonnal cserdlje
k i !
A defeltes gumit felt61-

lennl vizsgalhssa ,t szakemberrel
6s - ha az leh€ts6ges - javirhssa
megl



GUMIABRONCSOK
Gumiabroncsok - kerekek (biz-
tonsagi el6ir6sok)
A sEpjermii 6s a talaj kijziilti esyetlen
kapcsolaiol a gumiabroncsok biz_
bsitjnk, ezdrt alapveiS fontossdgu
azok nesfelel6 rllapota.
Mind€n orsz{gban fellellennl krtsa be
a gurnikra vonalkoz6 6rv6nyes
KRESZ el6iresokatl

A gumiabroncsok ellen6rz6se 6s
karbantartA$a
A sumik mindig j6 tllapolban lesye-
nek. Usyeljen ara, hosy a fut6fehlet
bordnzatdnak profilmdlysege mindig
mesfelel6 lesyen. A Renault Fejlesz-
t€si Osz6lya eltal j6vrhagyott gumik_
ban kopesjelzii domborulatok (.1.)
tal6lhat6k, amelyeket a Sumik fut6'
feliilet6nek kdpeny6be a gyertrLs

Ha a fut6felnlel profilja mar nnnyira
elkopotl. hogy az ellen6rzii domboru'
latok liithat6vnvel.ak (2), a sumikat
le kell cser6lni, usyanis a bordezat
m6lysdge mircsak 1,6 Inm. Ez pedig
mir neIn bizrosit meefelelij tapadnst

Vezerds kitzben tigyelien ana, bogy a
kerekek ne iitkijzzenek a jnrdaszesdly-
nek. men az a gumik sErnl€sehez. s6t
az els6 fu!6mii elellit6dtsdhoz is

A jlirnn tn11erhel6se, a hosszl, folya-
matos vezel€s aul6pelyrn Gnlijnijsen
nasy melesben), a .ossz ilviszonyok
kdzepeue 16n6r6 gyakori vezetes
mind hozzditrulhat a gunik id6 el6tti
elhasznrl6dtsdhoz. Ez pedis ked-
vez61lefliil befolydsoLja a menelbiz-

Ha gumicser6re kernl sor,
iigyeljen arra. hogy csak
azonos mlirkijn. mdrelfi.
lipusf 6s szerkezeli gumi_

Az irj gumik vasy az eredeti Eyari
gumiH€l legyenek azonosak,
vaSy olyanok, melyet Renault
szakszerviz ajnnr.



GUMIABRONCSOK (folytates)
A gumiabroncsok l6gnyomesa
A/ e l6 i r l  l isnyonr is in6keket  n indis
lans a bc (a potkerd kbcn it. ds ha!onl r
egyszer ,  vr lamint  indcn nagyobb iL
elijll ellen6rizzel (Ldvl a "Ldgr!omtis
a- �u i IbroDcsokbar"  c imi l  f6szt l ) .

A gumrk ldgnyomls i t  mindie h idcg
abroncsban kel l  c l lcn6r izDi .  Melcgbc!
vag!  n(g!  sebesseggclmegle 

 

i t  u t ln
a naersabb €11€kekcl  ne veeye f ig \c ,

Ha az elleniirz6st nem hideg
abroncsban v6gzi. r lden)omisr
emcl je meg 0.2 '0,3 bar  6 i1dklc l l

Meleg abroncsbdl soha ne enscdjen
ki lcvesiitl

MeBiesyz6s: nr cl6irt ldsnyomisirtd-
kekct tipus161 !agy orszigrdl iitgg6cn a
!ezclij 'nelletLi (j(6 ildre !agy kcrcrife
r i rerszto l l  dn l rprdos c imke t r r ta l -

Gumiabroncs'csere

A kerekek felcser6l6se
Nen uDricsos a kerekcker bizonvos
id6kdzaiDk6nt lelcse16lDi.

P6tker6k
Lisd rz 5. le jezet P6tkerek 6s''Kerdtcserc cimii rdszitl

Bizto.s ie i  o tokbdl  I
sumabrcnesok cserdjil
kiTir6llg szdkember v!:-

Mirder az el6irtl6l elld16 !ipusi
gumi lelszerelisc mesviltozlnrhar,

- g€pkocsijiDak az drv6nvcs el6i.d-
soknak mesleleliien bci1lilofi
drt6keil,

' az ntekvdsdl a kdnt'arokban.
- a kormlnyzishoz sziiksises er61,

a gumiabroncsok dltal kelrell zajt,
' a h6ldncok felszefel6s6!

Az elitirtnal kisebb
l6gnyomrs a gunrik id6
el6 l l i  c lhaszndlddt isr i t  6s
rendel lcncs ie lmelescd6-

sit okozza. amj hrtrinyosan befo-
lydsolja a n1cnetbiztonsdgot, med:

rossz lesz a jdrnn nfekvdse,
- deleklel kaphat vagy a gumiab,

roncs lefo ulhdr a kerdkpintr6l.

Mivel az optirnilis l6-qnyon s a
j{rmLi terhel6s6t5l ds sebessdgil6l
liiss, a l€gnyom{s6ft6keket mindig
a jdrmii hasznAlati liszonyaihoz
igazilsa (lapozza fel a gumiab.on-
csokban €l6id legnyomisokr6l



F
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GUMIABRONCSOK (folytates)

T6li hasznelat
. H6l6ncok

Biztonsasi okokb6l szisoruan
tilos h6Hncot szerelni a hats6

Az eredeli sumiabroncsoknil
nagyobb meretn gumik hasznelata
lehetetlenn6 teszi a h6lencok
hasznalatat.

. TEli Cumik
A kerekek njndl .jobb tapadnsa
drdekeben tanlcsos mind a n€ey
kerdkre ldli sumika! szereltetni.

Mesie€iyz6s: felhivjuk a fisyelnet,
bogy ezeknek a 16Li gumik.ak az
eseleben ndha el6irns szabja nee:
- a forgrsi ir6nyt,
- a megengedelt maximrlis sebesse-

set, anely kevesebb lehet jnmfivc
v6ssebessdgenel.

. SzdCes gumik
Ezl r sumifajldt kizdr6las a helyi
e16irisok rllal szabrlyozoll rd!id
id6szakban 6s a ket els6 kerdken

Mindis lartsa be az €ndnyben Idv6
szabilyok ellal el6ift sebess6ge!l

A gumikra vonalkozolag is azt
tanicsoljuk. hosy mindis k6rje ki
Renrull szakszeriz szakembere_
nek a lanicsril. aki a sElkocsjjehoz
leeiobban ill6 felszereles€kel fosja

H6lrnc lelszefel6se csak
akkor lehebeges, ba a
jdrmii guniabroncsainak
m6rete megegyezik a

eyarilag felszerell gurniabroncsok

l6 szelepes motorokkal kapcsola-

E tipusok esetdben el5lordulhal,
hogy a gumiabroncsokra nem
lehet h6lrncot felszeielni.
Ha err€ m6sis sziiksege lenne,
csak specims h6lencokat szabad
hasznilni!
Foiduljon R€nault szalszerviz'
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ELSO FENYSZOR6K: izz6csere
g
q
5
iri.1

al
A f6nysz6r6k tisztitisa
A ltnysz6r6kat "m(anyag brira" v6di.
A b'ira es az izz6k tisztitrsihoz puha
rongyot vagy vattet hasznrljonl
Ha ez nem lenne e ldg,  e l6bb szappa,
nos uzzel  Al i rato[  puha ronggyalvaey
vat tdval  moss!  le  6kel .  majd n€dves
puha.onggyal vagy valtival tdrblie it!
V6€ pedig a fdnysz6r6kat puha,
szaraz ronggyal tdrdlje 6vatosan szimz-
ra!

Alkoholtartalrni tisztit6szerek hasz-

Orsz6griti
f6nysz616

f6nysz6r6 / Tompitott

izz6 cs tnkoz6jet Q)l
mfianyas ved6fedelet (A)l
a rus6l al) €s vesye ki az

Els6 helyzetjelzii l6mpa
Fofditsa el a, jzz6r^n& O), hosy az
izz6hoz hozzrf6rhessen !

Izz6tipus: W 5 W-os izz6.

Irenyjelz6 lempa
Forditsa elegy negyeddel az izz6lan6t
(4) 6s lesye ki az izz6rl

Izz6tipus: 21 W.os bajonertztras,
narancss6rga szinii izz6.

Izz6tipus: H4 anti-Uv halos6nizz6
0esd a bekeretezett r6szt).

Ahalog6ni226 tiveger n€ ariDtse mes
puszta t6zzell Az izz6t a foelala-
t6nel fosia nee!

Az izziicsere u#n tegye vissza a mffa-
nyas fedelet (Arl

Mivel a f6nysz6r6kat
"miianyas bnra" v6di,- nagyon fontos, ho8y
kiz6r6las a Retradt eltal

javasolt 6s elJosadott H4 anti,fry
izz6kat hasznrljon!
(Minden n1ds tipusn H4 izz6
haszn6lala a f6nysz6r6 kdrcso-
desfioz vezethet.)
Javasoljuk, hogy mindis tartson a
gepkocsiban tartaldk izz6k6szlet€tl



ELS6 IKERF6NYSZOR6K: izz6csere t
IA f6nysz6r6k tisztitesa

A linrszorokat 'mi nrrg birra" vddi.
A b!ru is ,rz izz6k LLszliLisihoz puhr
rongyol vag! vattil lusznalionl

t1!  cz nem lennc c lac.  e16bb szrppa'
nos ! izzel i t i ta tot l  puhr  ronggt ,Nl  vagy
vrllrivrl ossd le okcl. nlnid nedv$
ptrhr  ronsg)nl lagy val l lvr l  to 'd l je  l t l

vigiil pedis r fdnysrordkrr puhr.
szlrdz ronBgr.l tdroljc 6vatosan szarxz'

Alkoholtartalmi tisztit6szerek hasz'

Orszagiti
f6nysz616

f6nysz6r6 / Tompitott

es! !.gycddel 6s leslc 1.
(B) miirnt.rg !dd6itdelctl

r rurot (I) vag! a?) is
izz6r l

Elsit helyzetjelzij ltmpa

1:o.d i1sr  e l  egr  negycddclaz izzol rnot
(5) as leeye ki rz izzoll

Izzotipus: W 5 W os izzi).

rranyjelzij lampa

l_ordi lsa e lesy ncgrcddel  az izznl rnol
a-rl ds vegle ki rz izzir

tzz6tipus: 2l w-os bajonettznras,
trarancssrrsa szinii izz6.

Lzz'6tipus: (6) > Hl
(1) > H7

anti'UV halo96nizzo (lisd a bekere

A halos6nizz6 iiveget ne Crintse meg
puszta k6zzell Az izz'6t a foglal^'
tnn fosja mesl

Az izzocscre utin tegyc vissra az i776_
Lartor is r mi,anyac ved6fcdclcll

Mivel a f6nysz6r6kal
"miianyag bura" v6di,
nagyon fontos. hogy
kizer6lag a Renaull altal

javasolt 6s elfogadott H4 anti-UV
izzokat haszn6ljonl
(Minden mis H1 es H? tipusLl izzd
hasznilala a f6nlszoro kiroso

Javasoljuk. hoBy mirdig larlson a
gdpkocsiban tartaldk izz6k6szletetl



ELs6 FENYSZOR6K: be6 itris6s izz6csere
Kieg6szit6 f6nysz6r6k
Ha lovebbi kodumpekkal vasy trvof
sdgi fenysz6r6kkal kivenja felszefelni
sepkocsijal, kdrje ki Renaull szakszer-

Els6 kiidf6nysz6r6k
Izz6csere 6s a f6nysz6r6 beautesa
Forduljon Renaull szakszenizhezl

Az elekkomos berendezd,
seken javilnst vaCy
m6dositrist csak Reraull
szakszewiz v6gezhe! m€n

egy hib{s csatlakozlatis az elektrc
mos rendszer (a ktbelek6s kiilijnii
sen a senerirot rneghibesoddsrir
eredmenyezheti. A lzakszervizben
ezeDliviil minden, a javitrishoz
vasy a n6dositdsotlrcz sziils6ses
alkatr6sz nestaulhat6.
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HATS6 LAMPAK AZ 5 AJTos VALTOZATNAL: izz6csere

cslvrr ja  k i  r  csaRd (r l  cs
va'16fedele1 a2)l

NyoDrjr ijssz. a k€l nyelvcl cs lcgye k' 4 Kijdlnnpa
lzzot ipus:  P2l  \ \  os br lonet lz l ras

5 HetyzetjelT6 lenpa
Iz l6t ipns:  5 wos i /70.

6 Helyzetjelzii lampa 6s feklimpa
lzrot i tus:  P2l / t  W os,  dupld izz6sz-
szIhs,  baloner lzr i r is  izo.

7 Hnts6 irenyjelz6 lamprk
Iz lor ipusr  Pl l  Wos nrr rncssi rga.
bajonettzlrrs i77o.

8 Tolat6lrmpa
lzz6titus: P21 w1x bajoncttziras



T56 IAMPAK A 4 AJr6s VAI,ToZATNAL: izz6csere

H{ts6 irdnyjelzii lempAk, hety-
z€tjelz6 hmpek 6s v6szviltog6
A csomagtan6ban l6v6 mianvae
vdd6feddl t2) a nretv U)
nesnyomdsdval vehet5 le.

Nyomja ijssze a k6r nyelvet (l) 6s
vegye kj az izz6tart6tl

' 4 Helyzeielz6 hmpa 6s f6kl6mpa
lzz6tipus: P2l/5 W{s. duDla
izz6sz6las, baionenzi:.€'s izz6.

5 Irinielz6 limpa
Izz6lipus: P2l W-os narancssdraa.
bajonettztuas 1226.



HATSO LAMPAK A 4 AJTOS VALToZATNAT: izz6csere

a
-

a
-

\

Kiidldmpa 6s tolat6Hmpa
A csomastart6 ajtajnban ldv6 nna-
nyas ved6fedel (2) a nYet! (t)
megnyomrslval vehetb Ie.

Nyomja ijssze a ket nyelvet
vegye ki az izz6lan6t!

4 Tolat6limpa
lzz6tipus: P21 w-os b.ljonettzira,

5 Kiidlempa
Izz6tipus: P21 w-os bajonettzrras



Oldja m€g a csavaroka. (I) 6s kiviilrSl
vesye ki a hltts6 lrmpablolkot (2.)!

Szabaditsaki avezet6ket (3) 6s a nyel-
vekndl (4) pattinlsa ki az izz6hn6t!

5 Helyzetj€lzlt & f6kl6mpa
Izz6tip'rs: P21l5 w-os, dupla izz6sz-
szdlas, bajonettzeras izz6.

6Ir6nyjelz6 lempa
Izz6tipus: P21 W{s bajonettzdns

7 Tolatolampa vagy Mts6 kii{ 6mpa
Izz6tipus: P21 w-os bajon€uzrras

A hnts6 ldmpablokk visszat6telekor
j'trjon el a fe.t leirtakkal ellentdtes
m6don!



IIARMADIK FEKLAMPA 5 AXTOS VALTOZATN.I(L: iZZ6CSCTC

A csomagl6r sjtajdban l6v6 v6d6fed6l
(I, annak a meejelitlt lonlokon (2,
val6 mesnyomes6val vehet5 le.

Nyomja ijssze a nyelv€ket (l) 6s vesye
ki az izz&an6tl

Izz6tipus: W 5 W-os izz6.



IK FEKLAMPA 4 AJrOs VAIToZATNAL: izz6csere

Az utast6rben l6v6 vdd6fed6l (l)
amak a k6t \69en Q) !^t6
megnyomisdval veh€t6 le.

NyooUa ijssre a oyelveker (1., ds pat-
Untsa ki az izziiurt6r!

Izz6tipus: W 5 W-os izz6.

5.19



HARMADIK FEKLAMPA KOMBI VALTOZATNAL: iZZ6CSCTC

A v€ditiedel (I) annak a k6! v6sdn (2)
val6 mesnyonrisnvrl vehet6 le.

Nyomja ijssze a nyelv€kel (1, 6s pal-
lintsa ki az izz6lart6tl

Izz6tipus: w 5 w-os izz6.



RSNDSZAMTABLA MEGVI.A,GITAS ns ornar,s6 LAMPAK: izz6csere

d b

Rendsztmt6bla megvilagitas
5 ajt6s 6s kombi veltozatokn6l
A nyelv (2) mesnyomrisdval paltintsa
kj ^z izz&an6 h z6t (l)l
Vegye ki az izz6rart6 hazdt. hocv
bozzdfeihessen az zz6hozl 

-'

Izz6tipus: 5 W-os szofitaesii.

' Rendszamtibh megv agites
4 ajt6s viltozatnrl
Az izzdtan6t (3) egy lapos csavalhiz6
segits6sdvel szabaditsa kil
Pattintsa le a viusitdt€st€t (4_) az izzG
rafi6t6l, hoey ̂ z izz6hoz hozzefetjenl

Izz6tipus: 5 W-os szofita6g6.

Oldals6 irdnyjelz6k
Egy lapos csavar segits6gdvel pa intsa
k ?,2 n|ryjelz' Mmp|t (5)l
Forditsa el esy negyed fordulattal az
izz6ia4& es \eEye ki az izz6t!

Izz6dpus:W5W-osizz6.



BELS6 ur,AciTAs: izz6csere

A belsii visszapillaat6 tiiktir
feletti l6mpa izz6cser6je (.4)
Egy lapos csavarhtiz6 seglts6g€vel pa!
thtsa ki a v6d6fedelet (I)l

Yesye k az izz6t (2) \aay 6)l

Izz6dpus:W7W-osizz6.
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6 vrr-A.clrAs: izz6csere (rolrates)

A bels6 visszapillant6 tiikiir
feletti liimpa izz6csefje (B)
Egy iapos csavarli26 segitsdgdvel pat,
un$a kr a tampatestet a horcnv u)
vagy (5J meoranl

Forditsa el esy negyed fordulattat az
izz6tan6r (6) va'sy (nl

Izz6tipus: W 5 W-os izz6.



BELS6 \'ILAGiTAS: izz6csere (fohtatasr

A hAts6 oldals6 belsii v agites
lzz6cseftje
Egt lapos csavarhiz6 seeibeg6vel !at-
tintsa ki a hmpatestet (8.), hoSy az
izz6hoz hozzdf6rhessenl

Izz6dpus: 5 W-os baionettzAras izz6.

Kesztyiitart6 megvilagitasa
A vildsit6tesl fedel6l (9) (egy lapos
csavarhiz6 sesits6g6vel) paliinlsa le.

Kapcsolja szdt.

Izz6tipus : szontadrii l2V 5 W.



CSOMAGTER MEGVILAGiTAS: izz6csere

Egy lapo{  csavarhizo seer tsegevel
nyomt,  meg a l ,mpales!  Ie t  v6sen
ldv6 nyelvet ds pntlintsa ki a ldmDates
ter (1) yaEy e)l
Kdsse le a kebeleketl

Nyonja mes a ryetler (3), hosy az
izz6tan6t kivdve hozzaferhessen az
tzz6hoz (4)l

Izz6tipus: 7 W-os szofitadgii.



BIZTOSITEKOK

Biztosit6kdoboz (r)

Ha egy cleklromos berendezds nem
miikddik. el6szijr mindis eller6rizze a
biztositekokatl Gy6z6dj€k mes arrol
is. hogy a sz6banforg6 berendezds
csatlakoz6 kdbelei nem lazlk'e I Rdvid
zdrlat eset6! csavarja le !z akkumuld
tor esyik p6lusin 1llilhal6 szdrnyas
any,it. emelje Le a lib€lt. es hajlsa

Nyissa fel a kormLiny alal1ldv6 fedelel
(2)l

A bizlositdkoka! a dobozban l€v6 azo-
r1osi16 cimke (4) sesils€sdvel azo-
nosithatja (l6sd r€szletesen a kdvet-
k€zit oldalon).

A szabad bizlositdkhelyekcl n€
haszn'iljal

4 N s

Wffiffi
T{IBAS

Vegye ki a bizlositikol d csipesz (J)
segils€gdvell

A bizlositik r csipeszb6l oldaliranyba

A bizlonsig kedvddr! mindig
legyen a gdpkocsijdban lanal€k
izz6- is bizlositdkk6szlel. melyet
ReDault szdkszervizben szerezhet

Ellen6riz,e a sz6ban lors6
bizrosildkot. ds ha sziiksd'
Bes. cser6lj€ ki vele szi-
goruar azonos amper-

szamfra!

Til masas anperszimn bizlosil6k
adott fogyaszt6 rendellenes
iogyasztesa eset€n az elektromos
rendszer tilhevnlesdl okozhalja,
ami pedig tizvesz6ly forrsa lehet.



BIZTOSiTEKOK (rolytates)
A szimb6lumokhoz tartoz6 fogyaszt6k (felszerelrs6gi szinr szennti kivitelri 

 

fiigg6en)
FoSyarzt6k Szinb6lurn Fogyas!t6k Szinb6lun

hets6 ablak
Fogya!zt6k

@

tE

@)
g

Hangki in .

Rddi6/Szivargyijt6/

megvildgitdsa/
Ora.

Szabad.

A fttds - szell5zds
l€gkondiciondhs

A molor hiit6venlililora.

Nyithat6 tet5.

Elektromos ablakemel6k.

Els6 ablaktitrla'ablakmos6.

Ul6sffit6s.

Ft!het6 kiils6 visszapillant6
llkrdk.

Kitzponti ajt6zerl
Bels6 vildgitisok/Csomagl6r
megviligit{s.

Els6 kiidfdnysz616k.

Fogyaszr6k kikapcsolva
(6ra, r6di6 slb.).

T6lat6ldmpa/Hnts6
ablaktiid6/Hets6 ablakmos6

Ldskondiciondl6 ber€ndez6s.

Ikerfdnysz616k.

EI

a

ul].{

6

4

0+

Bal oldali helyzeljelz6l
Viligiles 6gve maradt/
Mnszerfati mesvilrsids/
Rendszdmtabla megvilrisitris.

Jobb oldali helyzeljelz6.

Hri!s6 tijdlempa.

Jobb ol&li ttvolsdsi
lenys2616.

Bal oldali ldvolsdsi
f€nysz616.

Jobb oldali tompitotl
f6nysz6r6/
Fdrys2616 mngassegellilds.

Bal oldali lompitott
fdnyszdr6.

Fdkhmpak/

S .

Mtszerfali kijel25esyses/
Az els6 szdlv6d6 ftt6se/
ABS/Elekt.omos htls6
ablakeme16k leiillnsa.

o

E

A

.:i

viranyit6/Indir6ssetl6.

+D

@"

Befecskendez6s/lndit6ssd!16.

hrnyjelz6 reld.



AKKIIMULATOR: iizemzavar elhedtisa
iizemzavar eset6tr azonnal kaF
csolja le az aklumuldtor egyik
p61usdr61 a kdbelsarut!

A szikiizisok elkeriilese v6gett:
- Kapcsoljon ki minden fogyaszt'it,
miel6tt a krbelsarut leveszi vasy fet
teszi!

- Az ak*umdetor tiilt6sekor a tiilt6t
kapc,rolja ki, miel6tt a kib€lsarut
leveszi vaey felteszil

-Ne tegyen f€mtirgyakat az aktu-
mu1,6tona, nehosy ritvidzdrlat kelet-
kezzen e p6lusok kitzittt!

L€gyeD nagyofl 6vatos, ha az
akkumul6torhoz nr{I, melt
abban kdnsav tal6lhat6.
iisyelFn an4 hocy

kansav ne csepp€den a szem€be vasy
a b6r€r€! Ha ez m6sis el6fordulra,
azonnal irblitse le btrces tbzta vizz el!
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UMULATOR: hibaelh6rit6s rrolytatasl
A tiiltfi csatlakoztatesa
Felt6tleniil vegye Ie (dlt6 moror nel-
lelt) az akkunuletor mindkdt csarlako-
z6kdbel61.
A kabelsarukat soha nejdr6 molomel
vegye Ie. Az aklumulator tiitt6sekor
tartsa be a tiilt6berendez6s
hasznihti utasitAsreban foglaltakat.
Csak aj6l feltitltittt 6s aj6l larbantar-
toit akkumulilort6l vdrhat6 el. hoey
sokdis miikiidjOn€s biztositsa a motor
probl6mam€ntes indildset.
Az akkumulihn tisztdn 6s szdrazon
kell tartani.
Ellen6riztesse gyakran az akkumute-
tor tijlt€si 6llapolrt.
. Ez l6leC akkor fonlos, ha rdvid ft,

szakaszokon vagy vdrosi forgalom,
ban haszndlja gdpkocsiitl

. Ha a tiils6 h6m6rsdklet csiikt€n
(t6li id6szakban), a tiilt6si szint is
csttkken. A t6li id6szakban mindis
csak a sziiks6ges elektromos
tbsyaszl6kat kapcsolja be.

. Vdgiil tudni kell, hogy az akkumula-
tor tijltdtts6gi szinlj6t knldnbijz6
folrlonosan rnfik6d6 fogyaszt6k is
csitklentikr 6ra, kiegdszil6 beren-

Abban az esetben, ha litbb kiegdszitit
berendezest szerellet lel g6!kocsijiira.
azokat mindig lgy lapcsoltassa be az
elertronos rendszerbe, hosy gyijt6s-
kapcsol6 bekapcsolt 6lasiban tapja-
nak aramot. Tandcsos ilyenkor :lku-
muldtoril egy nagyobb kapacirdsira
kicserdlni. Kdrje ki a leskdzelebbi
Renault szakszerviz tanacsl1l.

Ha h'rzamosabb ideig lelillitja s6pkc
csijdr, kiisse Ie a kdbeharukal, vaey -
t6les t6len - tijltse lelrendszeresen az
akkurnuuton. Ne f€lejtse: a kabelsa-
ruk visszaldtdse uun a mem6rinval
rendelkez6 fo8yaszt6tal (!1. progra-
mozhat6 aut6rtdi6, feddlzeri
szdmit6gdp stb.) njra be kell prosra-
mozni. Az akkumuhton szdraz, htvits
es fasymentes helyis6gben t6rolia.

Ndm€ly akhrmuHto. Rilijn-
btizhet a titbbit6l a tiilrdsi
id61 tekintve, k6rje a Renault

Visylizzon , ne kele*ezz€n szikra
amely robbanesa okozhat, 6s a tail,
rdst j6l szelL6z6 lelyen v6sezze.
Silyos baLesetveszely.

5.25



AKKUMULATOR: indit6s ideeen akkumulator6l
- Indites idegen g6pkocsi akku- vi-�lizzon rm, hogy az (A) ts aA)

kibelek kdzdtt Dc lcgyor koDukLus. as
hos! r poziliv I ) kibcl (A) ne drinLkez
zen rz iramddo sipkocsi !ahmillen

Inditsa bc s(jtit jimilv€1 a szokolt
modonlMihclyL N nro lor  e l indul t .  kap
csoljr le u (A) is aB) kibelekel a lnnr
leiftakkal lbrdilott sorendben (.1'J-
2, t t l

l la  idcgcn gdpkocsi  akkumul . l ror inrk
cncrgirjtira van sziiks€ge u iDditiv
hoz. . j i . ron e l  r  kdvetkezo modon:

SzerezTen be egy a Ren!ulL szikszcrvi'
zckbcn e cdl ra kaphr ld e lek l romos
klbc l t  vr l r  ha mir  rendelkezik  i lyen-
nci, ellcn6rir/e. hogy rz kilbsistdr!
i l l rporban vane.  Vicrdz. l ,  !  kL lbc l
rlltndr6je nregft lel6 mdretii lcgycnl

Mindki l  akkunrul i lor  n iv lcgcs
lcsziillsdee e-qylbnnnn l2 v lcgycD.
Arnxk az akkumtr ln lornak r  k .paci
t ls l  (xmnera,r ibar ,  Ah) ,  rmelyr6 l  az
i rxn lot  !e !z i .  lecahbb usranrkkorr
lcgyen.  n in l  a  lemedl t  .kkunn' lL i tor i .

H3 d leme. i i l l  rkkrmul i tor  mdg be is
ligyotl. az dsszekrpcsolrs c1611 mele
Bi tse l t l i

Ugyelen afla. hoey a k6t gipkocsi
karossz€riii.ja kdzdtt semmilycn arirr
kezds ne legyen - ez csctbcn ugyrnis a
poziliv polNok ijsszckapcsolisakor
rdvidTi at keletkezhcL', is cllcn6rizre,
hogr  r  leme| i i l t  dkkunruhloron. l
ktbelsartrk nem lazLlk'clKapcsoljx le a
gyn jlist sajnt auioj./url

Indhsa be !z iramot szolglltrt6
edpkocsi motorjLlt. is jirdssa a nlolorr
kdzepes lbrduhlszi'non I

E.dsitsc r poziLiv (+) kibel (A) egvik
vigit d lcnrcriilL akkumulitor pozirn,
(+) srrklra fl), n1a.jd a mjsik v€s6t az
iramrd6 xklufrulitor pozitiv ( )
sdrknrN a2)
Ezutin cr6sirsc N DcgaLi! ( ) kahel aB)
esyik vigit az lrr id6 akkumuldtol
Desativ ( ) srrklra (J). maid nrisik
!ig6l r lcnrcrillt irkkumuldtor nesNtiv



A RADI6FREKVENCIAS KdzPoNTI zAR TAVIR,4NYiT6JA: ELEMCSERE

Elemcser€
Oldja mes a csavan (t) 6s nyissa ki a
livirinyitdl OL egy petr zddab see'tsd-
Bavel)lHelyezzen be es, nj elerner (2,
a Uviiinyit6 hdzenat aljdn jelzeu
polaridsnak (+ es j meefel€16en.

Meglesyz6s: elemcserelor visyrzzon
ana, nosy a kulcs fedet6ben ralilhar6
eleklronikus ararrlkijrhijz ne 6ien

: A t6virtnlt6 szinkronizflAsa
Elemcsere ulrn sziiks6g leher a trvir6-
nyit6 szinkonizdHsara.
Utjdn be a gdpkocsiba 6sl
. nyornja meg a tavndnyit6t (tb. 10

m6sodpercis), amig az elem vissza-
jelz6 Unpeja (l) ki n€rn atszft;

. ensedje el, majd esymrts uten k6t-
szer ismet nyomja mes a tdviln-
nyit6tl

Ha ez nem et€send6, Iordulion
Renaull szakszervizhez!

A uvirdnyit6ba ill5 elemek
Renault szakszervizekber sze-
rczhet6t be. Ezeknek az ele,
metnet az dlettadama kb. k€t dv.
A Liviriryiio haszndlalakor ne feled-
je, hogy esy nyitdsi 6s zdrnsi
utasilas kitzittt egy mdsodpercnek
el ke lelnie!



RADI6EL6KT6SZITES: N NAOT6 ES A HANGSZOR6K BESZERELESE

Pardntsa ki a takard burkolabt d)! A
csatlakozrsok' antennacsatlakozAs.
ddidcsatlakoz6, bal 6s jobb ol&li
hanssz6r6csatlakoz6k - ldthat6vt vtl-
nak. A hanssz6r6csatlakoz6k vezete'
kel6se a miiszerlalban, az ajt6kban €s
a jdrmt h{1s6 r6sz6ben kikepzett
helyeken el6 van keszitve.

A miiszerfali magashangsz6r6k
hely€
Egy csavarhf 26 segits6gdvel paitintsa
le a racsol (2), hosy hozznfErhessen a
hanssz616ktbelekhez!

. Aut6rddi6 beszerelesekor min-
dig mgyon pontosan tartsa be a
gyen6 ,11a1 mell6kelt utasitdso-

. Az. hosy a Renauh kercsked$
sekben kaphat6. lart6elemek 6s
kabelek kiiziil Onnek mne van
sziiks6se, sdpkocsijtnak felsze.
rehs6gi foket6l 6s aut6rndi6ja
tipusrt6l tugg.
Fordulion bizalommal landcs€n
Renaul! lzakszeFizhezl

Az aut6r6di6 helye



IoELOKESZiTES: a MotO Es A HANGSZ6R6K BESZERELESE (rolytat6s)

ajt6kban l6vii m6ly hangsu-

le a rdcsot (l) lapos csavar-
a nyilatndl.

varja ki a n6gy csavad, majd sze
b a ved5kartont, hogy hozzef6r-
n a hanesz6r6tdbelelllez.

msgas 6s m6ly hangsu-

hdts6 hanssz6rdk beszereldse
en forduljon Renault szakszer-



SEGEDBERENDEZESEK

RSdi6telefon 6s CB redi6
hasznehta.
A beepitett antenndval eUe-
tott rrdi6telefonok 6s CB

redi6k interferencirit okozhatnak a
titbbi eredetileg felszer€lt elektromos
kAziil6ttel. Aj6nlatos €z6n ezekhez
a k6sziil6kekhez kiils6 antenndt
hasznrld.
Egy6bk6nt ez€knek az cszkdziiknek
a halznileta menet ktizb€n tilos.

Tartoz6kok ut6lagos felsze-

A jarmn kifoseshlan nrikit
d6se 6s minde ajta biz"

ronsisi kockizat eltedilese 6rdeka-
ben azt Fntcsotjuk, hogy csak a
Renault eltal kifejlesztett tartoz€ko-
kat haszndljotr, amelyek az On jar-
mnv€hez val6k 6s min6s6siiket a
Renault sarantnlja.

Elektromos 6s elektronikus beren-
dez6sek
. A jrrmt elekbomos h6l6zatnba

val6 mindenf6le beavatkozest csak
a Renault szakszerviz muntarirsa
v6gezhet, mert egy rossz csatlatoz_
tatts az elektromos rendszer
meshibdsoddsdl vagy mdsik csat-
lakoztatott elektromos €szkdz
meghibrsodds6t okozhatja.

. Elektromos berendezds ut6lssos
beszerel6s€ eseteD ell€n6rizze,
hogy ^z eszkiizt biztosit€k v6di.
Hat6rozza meg a biztosltek hely6t
6s a sziiksd8es biztoslt6k 6d6k6t.



ABLAKTORL6 LAPATOK
A laprt visszahetyez6se
A ferr  err t rkr ,d e icntezo s. ren!ben
rJ on e l '  Us\c len r r r  hng\  J  rpal
lor  ro!zLl rof  j  het \af

Az els6
r6je
. Emelle fel az ablaktart6 kadel rj)l
. Allirsa, a lapdlot fl) vizszintes

. Nyomja ne8 a njetveL f2) is a taDd
lol lefcld csiszlarva akassza ki aZ
ablaklorl6 kaddnak horoejlt f.r)l

.  C\aszr .L$a c l  r  t . rpJrur  t4 / .  ma d
n\ !nr jd  le l fe le {B/ l

lapiitok €se-
ablaktdrl6 Iapet cser6je

. Eftetje fel az .blakrorl6 ka.j.1r (d)l

. Nr'�omla meg a nyetvel a5) €s a lxDd
lotmaga Iefet€ csLl szrari,a nkasT; kl
az .blrkrdrl6 karj.lnak ho.oaint f rl

A lapAt visszahetyezese
Jdrjon ci a fenl teirtakkal elleDldt€s
\orre rdbenr Ug!ct ren Jrro,  ho! \  r
dpdr  iJ  c l \  e  (5/  ior rnBz! t lon J hc i ien

ablakriirl6
hits6

. fa$ eselin gy6z6djdk
meg ro la!  hogy az
ablaktdd6 lapj lok nem
tagytak-e rj az ablakra

(bekapcsoldsl<or ui. az ablakl.trt6
moloria ilyenkor ledghet).

. Elle :tizze rendszeresen az
ablaktdrt6 lapjrok dltalotdtt Ha
mar nem tdrdlnek likdieresen.
cser€lje ki 6ker (duatrban



VONTATAS - BEVONTATAS

Vontat6skor a kormanyzArat ne
kapcsolja b€. A gyijteskulcs leglen
"M" Grtitds) illisban, lehet6ve teve
ezzel a f6kl6mpa 6s az iranyjelzitk
mtkiidtet6s6t. Ejszakai vontatAskor
a s6pkocsi l€8yen kivilAgitva.

Ezenkiviil felie eniil tansa be az adott
orszdgnak a vontaiesra vonatkoz6
Kresz-el6irrsait ds ne l6pie rfl gepko_
csijdnak megengedell vontatesi
6rt6k6tl K6rie ki Renault szakszeriz
tan6csell

Csak a vontat6sra kikapzett els6 d)
6s h6ts6 (3) vagy (4) vontatbsi ponto'
kat hasznelja (soha ne a fdllenselyt)l
A vontatdsi lonlok kzer6las vizszin-
tes vonlalrsra alkalmasak, segits€giik-
kel soha n€ kiserelj e nes 'akdr kdzvet-
lenn! ak6r kijzvetve a s€Pkocsi
felemel6s6l!

Vontatesi pont elitl (l)
A szenzemkEszletben tahlhat6 vo-
n6horsot (r) j6 er6sen csavarja bel

Vonta6si pont hntul (l.)
Ajt6s vfltozatn6l
A (p6tker6k alatti szersztmk6szlelben
hhlhat6) von6horsot (2) i6 erbsen

Vontdesi pont h6tul (4)
Ajt6s 6s kombi valtozatnAl
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(folytates)VONTATAS - BEVONTATAS
Automata sebess6gvdlt6miives
Jarmuvek vontatisa
Ha a moror nem miikiidiJ<, a sebessda-
vai romu kenese n incs brz los i rv t .
_Ezen cetszenibb a jdrmrtver szallitani.
na-ez_nem lehetsdges, lont askor az

i:il.":i':** 
mesemerr drraPorb'n

Szijks6t€setan a jarmrt!el a vonlaras
ponuanal  roeva csak a,  atdbbi  e lb i rd_
sok betartdsjvat vonlathatia kivdrele-
sen 4 kere,ken: maximaiis vontaldsi
5ebesseg 40 l(m/h, maximdtis vonh-
lasr  hvohdg 50 km.

Fieyel€m: a vdttdkar vontatdskor
ures N-' aLl'isban legyen.
Ha a valaszLdkaI . 'p '  a l tasban beszorul
mrKozDen megnyomja a fekpedr i / r .  avaraszLokar l  kezzet  is  k i  tehel  otdani .
rnnez pal | rntsa k i  a  hetyerot  a tB)
re0orapot, majd nlomja meg egyszere
a rLr  vatamrnt  a k ib izrosrrd tA)  Eom.
boL. maJd !egye kr a vdtaszrdkafl i"p-



VONTATAS: vontatmeny

A vontatAsi pont megengedett fiig-
sitleses terbel6se, f6kez€tt €s f6ke-
zetlen vontatmeny megengedett
maximrlis t6mese: Teidkozddjon a
6. fejezel "TOMECADATOK' cinff

A von6nid felszereldsd$l es a
haszndlal felieteleir6l Itj6koz6djon a
syert6 sz€re16si ihutat6jibanl

Tanecsos ezt az ihutat6t is a kocsi
lapirjaival egyiilt tartani.

Ajt6s v6ltozat
.4 : 793 mm

Ajt6s 6s kombi veltozat
A :  1065 mm



AZ UZEMANYAG-SZALLiTASLEALLITASA ER6TEIJES Ufl(ozEs ESETEN
Gepkocsija olyan berendez6ssel is ren-
delkezhet, amely er6teljes iilkijz6s
eselen a reherel tensig i  er6
krhasznl , l ,sdval  ledt l i r ja  az r izema,
nyag'szallilrist.

Ennek sesitsdgevel nasyobb ijlkdz6s
eseten elszisetelni 6s vddeni lehet a,
nzemaDyag€lHlesi rendszert.

Utkdzes utdn az ijzemanyas.ef
la lbs i  rendszer  n jndteszthet6.  de
csok abban az esetben.  ha agdpkc
csr t  a markaszeRiz k ikeDzeh szak_
embere d lv izsedl ra ds megr api ,

. a jdm1fi menetk6pesj

. benzin-- vagy gnzotajszag nen

. az uzemanyag-ellrlrsi rendszer
titmitetisdge rendben van_

Ha a bekeretezelt figyetenfelhiv6 r6sz-
ben foglalt felrdlelek ado$ak, a .end-
szer njra6lesztds6hez elds az t€s som-

A rendszer ijra6leszt6se



MOKODESI RENDELLENESSEGEK
Ha a R€nault altaljavasolt kezel6si- 6s karbantardsi ftmutatasoknak megfeleliten rendszeresen €lv6s€ztette a sziiks6ses
itvizsgehsokar, sy;korlarilas n€m rordulhat elit olyan probl6ma, amit6l hosszabb ideis iizemk6ptelen lenne g6pkocsija-

Az al6bbi tan6csok sesits6s6vel atmenetilea syorsan el tudja haritani az esetl€sesen €liiad6d6 hib6kat. Biztonsisi okokb6l
azonban azt javasoljuk, hosy ezutrn min6l €l6bb keresse fel a leskitz€l€bbi R€nault szakszenizt!

6NiNdit6Z6SKOT LEHETSEGES HIBAFORRAS MI A TEENDO?

. Nem rdndnik sernni. A visszajelzS Az akkumulator kebelei nem 6rinl- Ellen6rizze a kabelsarukall Ha oxid'ici6
Itmpti nem enlladnak ki. az inditamo- keznek. vagy a !6lusok es a kabeharuk jel€il lapszlalja, kaparja €stjsztirsa neg a
tori,emro.og. oxider6dtak. 

i:ff5ltfi. 
najd rijszitse azokal a

Az akkumuldtor lemeriilt- Csallakoztasson knk6 akkumuHtort a
lemerilltre I

Az akkumulrlor tdnkremenl Cserelje ki az akkumulatonl

. A visszajelz6 ldmpek fdnyereje csdk- A kebelsa.uk iazrk
ken. az indil6motor lassan forog. A p6lusok oxidrL6dlak

Az akkumuletor l€meriilt.

Ellen6rizze a kdbelsarukall Ha oxiddci6
jeleiltapaszlalja, kaparja 6s lisztilsa meg
a kebelsarukal, majd rdgzilse azokat a

Csatlakoztasson knh6 akkumuleton a

. A molor nedves id6ben, mosrs uldn NedvesseS, para okozta hrba a gyujtas Sza rrr'ra meg a gytjt6gyenydk knbeleit ds
nehezen indul el. rendszerben. a g)ulrotekercsetl

. A motor melegen nehezen uCrik be. Rendellenesseg az iizemanvagrendszeF Hagvia lehnlni a motoril
ben (stzbubordkok a rendszerbet)
Konpresszi6hidnv Forduljon Renault szakszervizhezl
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MUKdDESI
Indit6z6skor LEHETSEGES HIBAFoRR,{S

RENDELLENESSEGEK (fotlrat6s)
MI A TEENDO?

. A motor "tdhijg", de nem indut
vaSy nenezen indul b€ hidegen.

Inditdssetl6 beka!csotva.

Rossz indittsi m6d.
vagv
Rendellenessdg az ijzemanyag- vaSy
g]'rlllasr .endszerben.

Er6s ii*bzds kiivetkezrdben a bizronsdpi
rendszer automalitasan tedllilofla az iize;_
anyagszillitesr

Lalozza tel az .lnd dsedflij.. c. teieze-
Let!

Lapozz fel az "dntfiir6zAs,' 
c. fejezetell

Tdbbsziin eredmentteten bnjndit6zdJ
eseten ne prdb'ijkozzon lovibb!
Keresse fel a leskdzelebbi Renault sza_k-

Keresse fel a legkdzetebbj Renautt szak-
szery'zl (lapozza fel az .Az rjzemanvas-
szrjllirds leallitdsa eroretjes utkdzas ;s;
ren crmu te jezeter) l

. Vibrdlds, rezsds. Nem mesfelel6en feftjt, rosszr kie-

:#lsutvozott 
vagv sdrnrt sumiabron'

Ellen6rizze a sumiabroncsoh ldsnyc
masares hanemez a hibaoka, ellen6riz-
tesse azotar Renault szatszervizbe. !

i"lonvoc,i, 
. l,lra ri.ev"nlir6 ranilyd- Mechanikus hiba. A henserfejrijnirds

vagy a vizpumDa tinkremeni.

A hfit6venlil61or nem mttiidik.

Foduljon a leskitzetebbi Renault szaft-

EllenSrizze a hlt6venritdlorhoz rartoz6
biztositdkotl Ha az rendben van. tor_
duljon a leglitzelebbi Renautt szakszerviz-
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MOK6Df,SI RENDELLENESSEGEK (ToIrt.tA")
Menet kdzben Iahets6ges hibafor6s MI A TEEND6?

. Rendellenes feh6r fiist a kipufosdb6l. Mechanikus hiba. A hengerfejtdmit6s Allitsa le a molonl
ldnkrement. Ke.esse fel a leek6zelebbi Renaull szak-

. Fiisl a motorhdzb6l. Rtjvidztrlat. Alljonmee, dllilsa leamotort esvegyele
az akkumulitor csatlakoz6tibel6l!

A htr6rendszer ijsszekiit5 csijvekilukadt Keresse fel a leskitzelebbi Renaul! szak-
vagy meglazull szeriztl

. Az olajnyomds visszajelz5 fimpaja
kislullad.
- kanyarban vasy f6kezdskor Kev6s a molorolaj. Tdltsdn olajat a molorbal
'alapj6raton Alacsony az olajnyomes Forduljon a legkitzelebbi Renault szak-

szervizhezl
- csakbizonyos id6udnalszikel, vasy Nincs olajnyonns. Azonnal dlljon negl K€rje Renauh
gnzadeskor is 6gve marad szakszerviz segitseg€tl

. A motor nem hljz. A l€vesSsztr6 elpiszkolodoll. Cserelje ki a leves6szlr6tl

RendellenessdgaziizemanvagrendszeF Ellen6rizzeaziizemanvagszintetl
ben.
Hibtsak a gynj!6syertyek. vasy rosszul Keresse fel a legkitzelebbi Renault szak-
van beillitva a szikrakitz. szerviztl

. Bizonyralan az alapjerat, vasy a moior Kompresszidhirny (a syf.i!6syertydk, a Kerelse fela leskdzelebbi Renault szak
mindis lefuliad. slujtds rosszul van benllitva, a molor fals szervizt I

leves6t sziv).
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MOKODESI
Menet kdzben

RENDELLENESSEGEK (folytates)
LEHETSEGES HIBAFORR]is MI A TEENDo?

. A szeroto.mdny felkemdnvedil

olajhidnr a veroktrniny otajtartdlyi-

Cserdllesse ki az ekszijarl

Tbl lsdn utdnd ! ta jar  i tasd a "Karbanrar-

Ha d hrba n€m szun t  meg,  iordul jon
Kenarrr  szakszery izhezl

.  {  moror  metegszik .  A hLj rofo l radek
nomersekletet  vrsszajet26 tdmpa k igJ u l

:1","';f1"," 
.",_, nuraroja a piros

*lr:iiT*xfi- -*-n, az eks.ij raz^
A motorenrildlor meghlbrtsodolt.

Azonnal  i l l r tsa te r  motof l  es Iordul jon
Kendur l  \zatszenizhez!

Hulofo l f  adek \esz leseC. Ellen6rizze a folyadgkcsijvek illeszr€s6t,
es nuzza meg a szorit6bitincsekell
Nezz.a meg ldne hLj roto lyadek a t re,
syenl i r0 raf l i l lbant  Ha n incs.  hasia.
rerdsz. f t  k ihutn i  es ro l tsdn, , roni i ruro
lo yrdekotJ igJazzon nehogy mege_
sesse mrcarr  !z  a mecoLdds (sak atme
net '  Mindl  e obb teress€ fe l  a
leBkdzelebbi  Renautr  sz: rksze^iz t l

A hairdvel kapcsotaros fonros ranics -
ha a nurorendszerbenkevdsahdroior laddk ne 'e  re j  tsq iogv fm6.motor  menel l  sosem szabad h ides v lzet  vagv h i i t6 fcjl:",ji3,\:,i:lX'"'.Ti: l:ll:l';i*:f:i.""ljl!.::111j*'-1!,"tt"ry""j""iiii.taii,'"ii,"!i',i'iii."*a.*"r.*"r*i ( . | e k f | | e l t e n g e d n . a h i j l o r . t i J " i i i . J i l " i ! " . : " , . i \ | l ! q g / < | | U | } a I j a v | a s u ' d � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Iyadekrar ke,,i,j,a re rd,e" i;".;;itpi"i;;'iY,llii:fl'lilf"illil:i:,U;l:fi,:X L:lt,:;;;;:X;il,lii:6



MUKODESI RENDELLENESSEGEK (TolytutA")
EleKtromos berendez6seK LEHETSEGES HIBAFORMS MI A TEEND6?

. Az ablaktorl6 berendez6s nem A laprtok lelapadlak. Szabadirsa fel a lapitokat miel6tt az
miikitdik. ablaktiirl6t hasznnhn!

Hiba a biztosildkokban (szakaszos kap- Cser6lje ki a hibtis bizlositdkol!
csol6, v€sdllrs)

Az ablaktdrl6 molor tijnkremenl Kerelse fel a legkdzelebbi Renault szak_

. Az ii{nyjelz6k cyorsabban villogn*. kiegetr ̂ z \zzo Cser6lje ki az izz61l

. Az irdnyjelz6k Esyik oldalon: - ktelerr ̂ z 12z6 Cser6lje ki az izzotl

- a kabel leese11, vagv a kibeleru laza Rdgzitse a kabeltl

_ russz a tesleles Keresse meg a leslkibel veg€1 (ez vala'
m Yenftn demen t hat6),kaqai^es
tisztilsa meg, majd gondosan ritezitse
njb6ll

Mindk6t oldalon: - hiba a biztositdkban Cser6lje ki a biztosilekotl

- az irnnyjelz6 rel6je hibns Cs€rdllesse ki a rel6t Renault szakszeMz-



lfY,KdDTSr RENDELLENES SEGEK (rolt"ta")
Elektromos berendez€sek LEHETSEGES FIBAFoRRTIS MI A TEENDO?

nem mtkitdnek.
Egyik: ,ld€getr az izz6

, a kebel leeseft, vagy a csartakozns hza

Cserdlj€ ki az izz6tl

fiixl3jxli " rdszitse a keb€rr 6s a

Lnsd feljebb!

Mindkel l6 :  - ,a7okn; t  a  idrmnvekoet .  ,metyel (en a
renyszorol(xoz biztositdt lartozrk Iti:fi"'i,a"T 

"u"* *"1dn cser6rje ki

. Pdra a rdnysz6rok burjjabar. Normalu jeterses. A fdnyszordk bdraia,
0an elotorduld prira a h6mdrsektet uca-
dozas"_miatr keletkez6 normals terme,

A pljra a lrmpa bekalcsoldsa utdn svor-
san messzttnik.


