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Bine aþi venit la bordul noului dumneavoastrã autoturism DACIA
Acest manual de utilizare ºi întreþinere vã oferã informaþii care vã permit:
• sã vã cunoaºteþi bine autoturismul DACIA ºi, în acelaºi timp, sã beneficiaþi din plin, în cele mai bune condiþii de utilizare, de
toate perfecþionãrile tehnice cu care este dotat.
• sã obþineþi permanent o funcþionare optimã prin simpla dar riguroasa respectare a recomandãrilor privitoare la întreþinere.
• sã faceþi faþã, fãrã pierdere de timp excesivã, operaþiilor care nu necesitã intervenþia unui specialist.
Câteva momente pe care le consacraþi citirii acestui manual vor fi compensate de informaþiile pe care le veþi obþine ºi de noutãþile
tehnice pe care le veþi descoperi. Dacã anumite puncte vã rãmân încã obscure, specialiºtii Reþelei noastre vor avea plãcerea sã vã
furnizeze orice informaþie complementarã pe care doriþi sã o obþineþi.

Pentru a vã ajuta în lectura acestui manual, veþi gãsi simbolul urmãtor:

Pentru a indica o noþiune de risc, de pericol sau o instrucþiune de securitate.

Descrierea modelelor prezentate în acest manual s-a fãcut pornind de la caracteristicile tehnice cunoscute la data conceperii
acestui document. Manualul regrupeazã ansamblul echipamentelor (standard sau opþionale) existente pentru aceste
modele, prezenþa lor pe vehicul depinde de versiune, de opþiunile alese ºi de þara de comercializare a vehiculului.
De asemenea, anumite echipamente ce urmeazã sã aparã în cursul anului, pot fi descrise în acest document.

Vã urãm drum bun la volanul autoturismului dumneavoastrã DACIA.

Reproducerea sau traducerea, chiar ºi parþialã, este interzisã fãrã autorizaþia scrisã a DACIA 2003.
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Privire de ansamblu rapidã
• Presiune umflare pneuri ........................................................................................ 0.04
• Reglaje ale scaunelor ºi ale postului de conducere ................................... 1.08 ➟ 1.10
• Dispozitive de reþinere pentru copii ........................................................... 1.18 ➟ 1.25
• Martori luminoºi ........................................................................................ 1.28 ➟ 1.33
• Semnalizare sonorã ºi luminoasã ............................................................... 1.39 ➟ 1.42
• Dezgheþare/Dezaburire .................................................................... 1.43 - 3.06 ➟ 3.09
• Rodaj, conducere ....................................................................................... 2.02 ➟ 2.10
• Încãlzire/Aer condiþionat ........................................................................... 3.04 ➟ 3.11
• Deschidere capotã .................................................................................................. 4.02
• Niveluri (ulei motor, spãlãtor parbriz...) .................................................... 4.03 ➟ 4.09
• Roatã de rezervã ........................................................................................ 5.02 ➟ 5.06
• Recomandãri practice (înlocuire becuri, siguranþe, depanãri, anomalii
de funcþionare) ........................................................................................... 5.02 ➟ 5.34
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Faceþi cunoºtinþã cu vehiculul dumneavoastrã
Conducerea vehiculului
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Confortul dumneavoastrã
Întreþinere

Recomandãri practice

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

5

Caracteristici tehnice

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

6

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

7

Index alfabetic

0.03

CLIO NU732-1 - DACIA

C:\Documentum\Checkout\NU732-1_rom_T1.win 2/4/2004 6:41

- page 5

nu732-1_fra_G1.qxd

16/02/04

10:15

Page 0.04

PRESIUNE UMFLARE PNEURI LA RECE (în bari)
2,0
2,0

• Faþã
• Spate
Dimensiune jante

5,5 J 14
6 J 15

Dimensiuni pneuri

165/80 R 14
185/70 R 14
185/65 R 15

Securitate pneuri ºi montare lanþuri
Consultaþi paragraful “pneuri” din capitolul 5 pentru a cunoaºte condiþiile de întreþinere ºi, în funcþie de versiuni, condiþiile de
montare a lanþurilor vehiculului.

(1) Particularitãþile vehiculelor utilizate la sarcinã maximã (Masã Maximã Admisã în Sarcinã) ºi care tracteazã o remorcã:
viteza maximã trebuie limitatã la 100 km/h iar presiunea pneurilor mãritã cu 0,2 bari.
Pentru a cunoaºte masele, consultaþi paragraful “mase” din capitolul 6.
0.04
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Capitolul 1: Faceþi cunoºtinþã cu vehiculul dumneavoastrã

Chei ...................................................................................................................................................... 1.02 - 1.03
Uºi ........................................................................................................................................................ 1.04 - 1.05
Sistem antidemaraj ......................................................................................................................................... 1.06
Tetiere - Scaune .................................................................................................................................... 1.07 - 1.08
Centuri de securitate/Mijloace de fixare complementare la centurile faþã ........................................... 1.09 ➟ 1.15
Centuri de securitate spate .................................................................................................................... 1.16 - 1.17
Pentru securitatea copiilor ................................................................................................................... 1.18 ➟ 1.25
Post de conducere ................................................................................................................................. 1.26 - 1.27
Aparate de control .............................................................................................................................. 1.28 ➟ 1.36
Orã ................................................................................................................................................................. 1.37
Retrovizoare .................................................................................................................................................... 1.38
Iluminare ºi semnalizare exterioarã ....................................................................................................... 1.39 - 1.40
Reglare faruri .................................................................................................................................................. 1.41
Avertizoare sonore ºi luminoase ..................................................................................................................... 1.42
ªtergãtoare geam/Dezgheþare .......................................................................................................................... 1.43
Rezervor carburant (umplere cu carburant) ........................................................................................... 1.44 - 1.45
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CHEI / TELECOMANDÃ CU RADIOFRECVENÞÃ
Blocare/Deblocare uºi
Apãsaþi telecomanda timp de aproximativ o secundã pe butonul 2 pentru a
ordona blocarea ºi pe butonul 3 pentru
a ordona deblocarea.
- Blocarea este vizualizatã prin douã
clipiri ale luminilor de avarie ºi ale
lãmpilor de semnalizare laterale.
- Deblocarea este vizualizatã printr-o
clipire a luminilor de avarie ºi a lãmpilor de semnalizare laterale.

1
2

3

Notã: atunci când o deschidere
mobilã (portierã sau portbagaj) este
închisã greºit sau rãmâne deschisã,
luminile de avarie nu vor clipi.
Telecomandã de blocare, cheie codatã
contactor-demaror uºi.
Blocarea sau deblocarea uºilor este
asiguratã de telecomanda 1.
Ea este alimentatã de o baterie care
trebuie înlocuitã (consultaþi paragraful “telecomandã cu radiofrecvenþã: baterie” din capitolul 5).

Responsabilitatea ºoferului
Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cheia în contact
atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal), acesta ar putea porni motorul
sau pune în funcþiune echipamentele
electrice (de exemplu macarale geamuri) ºi ar risca sã-ºi imobilizeze o
parte a corpului (gât, braþ, mânã...).
Risc de rãnire gravã.

1.02
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CHEI / TELECOMANDÃ CU RADIOFRECVENÞÃ (continuare)
Notã: pentru anumite vehicule, dacã
nici o uºã nu este deschisã în cele
30 de secunde (aproximativ) care
urmeazã deblocarea cu telecomanda,
uºile se blocheazã din nou automat.

Interferenþe
În funcþie de mediul apropiat (instalaþii exterioare sau utilizarea de aparate funcþionând pe aceeaºi frecvenþã
cu telecomanda), funcþionarea poate
fi perturbatã.

Câmp de acþiune a telecomenzii
Acesta variazã în funcþie de mediu:
atenþie la manevrarea telecomenzii,
care poate sã provoace blocarea sau
deblocarea accidentalã a uºilor!

În caz de pierdere sau dacã doriþi un
alt set de chei sau telecomandã, adresaþi-vã numai Reprezentantului dumneavoastrã DACIA.
• În caz de înlocuire a unei telecomenzi, va fi necesar sã aduceþi
vehiculul la Reprezentantul dumneavoastrã DACIA deoarece vehiculul este necesar împreunã cu telecomanda pentru configurarea
sistemului.
• Este posibil sã utilizaþi pânã la patru
telecomenzi pentru un vehicul.
• Asiguraþi-vã cã aveþi permanent o
baterie în stare bunã, durata ei de
viaþã este aproximativ de doi ani.
Consultaþi paragraful “telecomandã
cu radiofrecvenþã: baterie” din capitolul 5.
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DESCHIDERE UªI
3
2

4
1

Deschidere manualã din exterior

Deschidere manualã din interior

În funcþie de vehicul, cheia comandã
blocarea/deblocarea uºii ºofer sau a
celor patru uºi.
Faþã: Deblocaþi cu cheia una din
broaºtele 2 ale uºilor faþã. Plasaþi
mâna sub mânerul 1 ºi trageþi spre
dumneavoastrã.

Acþionaþi mânerul 4.

Spate: Ridicaþi din interior butonul de
deblocare 3 ºi manevraþi mânerul uºii.

Alarmã sonorã lumini uitate
aprinse
La deschiderea unei uºi, o alarmã
sonorã se declanºeazã pentru a vã
semnala cã luminile au rãmas aprinse
în timp ce contactul motorului este
întrerupt (risc de descãrcare a bateriei...).

Responsabilitate ºofer
Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cheia în contact atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau
un animal), acesta ar putea porni
motorul sau pune în funcþiune echipamentele electrice (de exemplu
macarale geamuri) ºi ar risca sã-ºi
imobilizeze o parte a corpului (gât,
braþ, mânã...). Risc de rãnire gravã.
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BLOCARE UªI

1

2
3

Comandã manualã

Comandã electricã

Securitate “copii”

Faþã: Din exterior utilizaþi cheia, sau
din interior apãsaþi butonul 1 cu uºa
închisã.

Ea permite blocarea simultanã a
broaºtelor celor patru uºi.
Blocaþi apãsând pe partea inferioarã a
contactorului 2.
Pentru uºile faþã, blocarea nu poate fi
efectuatã cu uºa deschisã.

Pentru a face imposibilã deschiderea
uºilor spate din interior, deplasaþi
levierul 3 al fiecãrei uºi ºi verificaþi din
interior dacã uºile sunt bine blocate.

Spate: Apãsaþi butonul 1 al fiecãrei
uºi.

Dacã decideþi sã rulaþi cu uºile blocate, trebuie sã ºtiþi cã acest lucru va
îngreuna accesul echipelor de salvare în habitaclu în caz de urgenþã.

1.05
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SISTEM ANTIDEMARAJ
Interzice pornirea vehiculului de
cãtre orice persoanã care nu dispune
de cheia codatã contactor-demaror a
vehiculului.

Principiu de funcþionare
Vehiculul este protejat automat câteva
secunde dupã scoaterea cheii contactor-demaror.
Dacã codul cheii contactor-demaror
nu este recunoscut de vehicul, martorul luminos 1 clipeºte fãrã oprire, vehiculul nu poate demara.

1

Martor luminos pentru protecþia
vehiculului
La câteva secunde dupã întreruperea
contactului, martorul luminos 1
clipeºte în permanenþã.
Vehiculul nu va fi protejat decât dupã
ce a fost scoasã cheia contactor-demaror.
Martor luminos pentru anomalie de
funcþionare
Dupã punerea contactului, dacã martorul luminos 1 continuã sã clipeascã
sau rãmâne aprins continuu, aceasta
indicã o anomalie de funcþionare în
sistem.

Martor luminos
Martor luminos pentru funcþionarea
sistemului
La punerea contactului, martorul
luminos 1 se aprinde continuu timp de
aproximativ trei secunde, apoi se
stinge. Vehiculul a recunoscut codul.
Puteþi sã porniþi motorul.

În toate cazurile, apelaþi obligatoriu
la un reprezentant DACIA, care este
singurul abilitat sã depaneze sistemul
antidemaraj.
În caz de defecþiune a cheii codate
contactor-demaror, utilizaþi a doua
cheie (livratã împreunã cu vehiculul).

Orice intervenþie sau modificare efectuatã asupra sistemului antidemaraj (unitãþi de control electronice,
cablaje etc.) poate fi periculoasã.
Aceasta trebuie efectuatã numai de
personalul calificat DACIA.

1.06
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TETIERÃ
1

2

1

2

• Pentru a regla înãlþimea:
Apãsaþi pe langheta 1 ºi culisaþi
simultan tetiera.
• Pentru a scoate tetiera:
Apãsaþi pe langhetele 1 ºi 2 ale ghidajelor tetierei.
• Pentru a repune tetiera:
Introduceþi tijele în teci, cu crestãturile spre înainte, ºi coborâþi tetiera
pânã la înãlþimea doritã.

Tetiera fiind un element de
securitate, verificaþi poziþionarea ei corectã: partea superioarã a tetierei trebuie sã se
situeze cel mai aproape posibil de
creºtetul capului.

1.07
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SCAUNE FAÞÃ

4
5
5

3
1
2
Pentru a avansa sau a retrage
Ridicaþi bara 1 pentru deblocare.
În poziþia aleasã, eliberaþi bara ºi asiguraþi-vã cã blocarea scaunului este
corespunzãtoare.
Pentru a ridica sau coborî perna
scaunului ºoferului
Manevraþi levierul 2.

Pentru a înclina spãtarul
Manevraþi moleta 5 ºi înclinaþi spãtarul pânã în poziþia doritã.

Din motive de securitate,
efectuaþi aceste reglaje cu
vehiculul oprit.

Pentru a regla confortul scaunului
ºoferului la nivel lombar
Rotiþi moleta 4.

Scaune cu încãlzire
Cu contactul pus, acþionaþi contactorul 3.
Un martor luminos se aprinde pe contactor.

Nici un obiect nu trebuie sã
se gãseascã pe planºeu (partea din faþa conducãtorului):
în cazul unei frânãri, aceste
obiecte riscã sã alunece sub pedalier
ºi sã împiedice utilizarea sa.

1.08
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CENTURI DE SECURITATE
Pentru a asigura securitatea dumneavoastrã, purtaþi centura de securitate
în momentul oricãror deplasãri. În
plus, trebuie sã vã conformaþi legislaþiei locale a þãrii în care vã veþi gãsi.
Înainte de a demara, procedaþi:
- mai întâi la reglajul poziþiei de conducere,
- apoi, la ajustarea centurii dumneavoastrã de securitate pentru a
obþine cea mai bunã protecþie.

Pentru a nu împiedica eficacitatea centurilor de
securitate, vã recomandãm
sã nu înclinaþi prea mult
spãtarele scaunelor în spate.
Verificaþi dacã blocarea spãtarului
scaunelor este corespunzãtoare.
Chiar ºi femeile însãrcinate trebuie
sã poarte centura. În acest caz, asiguraþi-vã cã chinga de bazin nu
exercitã o presiune prea mare în
partea inferioarã a abdomenului
fãrã a crea un joc suplimentar.

Reglare poziþie de conducere
• Aºezaþi-vã bine pe scaunul dumneavoastrã (dupã ce v-aþi dezbrãcat
de palton, bluzon...).
Acest lucru este esenþial pentru
poziþionarea corectã a spatelui.
• Reglaþi avansarea scaunului în
funcþie de pedalier.
Scaunul dumneavoastrã trebuie
retras pânã la distanþa maximã compatibilã cu apãsarea completã a
pedalei de ambreiaj. Spãtarul scaunului trebuie reglat astfel încât
braþele sã rãmânã uºor îndoite.
• Reglaþi poziþia tetierei.
Pentru un maxim de securitate,
înãlþimea pãrþii superioare a tetierei
trebuie sã fie la nivelul creºtetului
capului.
• Reglaþi înãlþimea pernei.
Acest reglaj permite sã optimizaþi
câmpul vizual de conducere.

1

2

Ajustare centuri de securitate
Menþineþi-vã rezemat de spãtar.
Chinga de umãr 1 trebuie sã fie apropiatã cât mai mult de baza gâtului, dar
fãrã a fi purtatã pe acesta.
Chinga de bazin 2 trebuie purtatã orizontal peste coapse ºi bazin.
Centura trebuie purtatã cât mai direct
posibil de corp: evitaþi hainele prea
groase, obiectele intercalate etc.

1.09
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CENTURI DE SECURITATE FAÞÃ
Blocare (continuare)

3

Dacã centura este complet blocatã:
- trageþi lent, dar cu putere chinga pentru a o extrage aproximativ 3 cm;
- lãsaþi apoi centura sã se rebobineze
singurã;
- derulaþi din nou;
- dacã problema persistã, consultaþi
Reprezentantul
dumneavoastrã
DACIA.

1

4
6

Reglare în înãlþime a centurii
locuri faþã
Basculaþi butonul 3 pentru a selecta
poziþia de reglare a centurii astfel încât
chinga de umãr 1 sã treacã aºa cum a
fost indicat mai sus.
Dupã ce aþi efectuat reglajul, asiguraþi-vã cã blocarea este corespunzãtoare.

5
6

Blocare
Derulaþi chinga încet ºi fãrã bruscãri
ºi asiguraþi înclichetarea penei 4 în
unitatea 6 (verificaþi blocarea trãgând
de pana 4). Dacã se produce un blocaj,
efectuaþi o largã întoarcere înapoi ºi
derulaþi din nou.

Deblocare
Apãsaþi butonul 5 al unitãþii 6, centura
este readusã de cãtre rulor.
Þineþi pana pentru a uºura aceastã
operaþie.

Centurile de securitate
incorect ajustate riscã sã
provoace rãniri în caz de
accident.
Chiar ºi femeile însãrcinate trebuie
sã poarte centura. În acest caz, asiguraþi-vã cã chinga de bazin nu
exercitã o presiune prea mare în
partea inferioarã a abdomenului
fãrã a crea un joc suplimentar.
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DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ
Airbag-uri ºofer ºi pasager.
În funcþie de nivelul forþei ºocului,
douã cazuri sunt posibile:
- numai centura asigurã protecþia;
- deschiderea Airbag-ului se adaugã în
cazurile cele mai violente.

• În urma unui accident,
verificaþi ansamblul mijloacelor de reþinere.
• Pentru a evita orice declanºare accidentalã care poate cauza pagube,
numai personalul calificat din
Reþeaua DACIA este abilitat sã
intervinã asupra dispozitivelor
complementare centurii faþã.
• Controlul caracteristicilor electrice
ale modulului de aprindere trebuie
sã fie efectuat numai de cãtre personal special format, care utilizeazã o
aparaturã adecvatã.
• În momentul casãrii vehiculului,
adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã DACIA pentru eliminarea generatorului de gaz.

1.11
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DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare)

Airbag-uri ºofer ºi pasager
Acestea pot echipa locurile din faþã în
partea ºoferului ºi pasagerului.
Un marcaj “Airbag” pe volan ºi pe
planºa de bord, o etichetã în partea
inferioarã a parbrizului sau pe parasolar reamintesc prezenþa acestui echipament.

Fiecare sistem Airbag este compus
din:
- un airbag ºi generatorul sãu de gaz
montate pe volan pentru ºofer ºi pe
planºa de bord pentru pasager;
- o unitate electronicã comunã care
cuprinde un detector de ºoc ºi supravegherea sistemului care comandã
aprinderea electricã a generatorului
de gaz;
- un indicator de control
unic
aflat pe tabloul de bord.

Avertisment referitor la
durata de viaþã a airbag-urilor
Sistemele pirotehnice ale
airbag-urilor au o duratã de viaþã limitatã.
Consultaþi carnetul de întreþinere al
vehiculului dumneavoastrã pentru a
cunoaºte periodicitatea de înlocuire.

1.12

CLIO NU732-1 - DACIA

C:\Documentum\Checkout\NU732-1_rom_T1.win 2/4/2004 6:41

- page 18

nu732-1_fra_G1.qxd

16/02/04

10:15

Page 1.13

DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare)
Funcþionare
Sistemul nu este operaþional decât cu
contactul pus.
În momentul unui ºoc violent de tip
frontal, airbag-ul (airbag-urile) se
umflã rapid, permiþând astfel sã amortizeze impactul capului ºi al toracelui
ºoferului cu volanul ºi al pasagerului
cu planºa de bord; apoi, ele se dezumflã imediat dupã ºoc pentru a nu
îngreuna pãrãsirea vehiculului.
Sistemul airbag pasager este, în plus
faþã de sistemul airbag ºofer, constituit
dintr-un indicator luminos “martor
luminos dezactivare airbag pasager
faþã” pe tabloul de bord. Acest indicator luminos este asociat sistemului de
dezactivare al airbag-ului pasager.
Aprinderea sa aratã faptul cã airbag-ul
pasagerului nu se va umfla în caz de
ºoc (pentru mai multe precizãri asupra
funcþionãrii acestuia, consultaþi capitolul “Dezactivare airbag pasager
faþã”).

În acest caz, instalarea unui scaun
pentru copil cu spatele la direcþia de
deplasare pe scaunul pasagerului faþã
este INTERZISÃ.
Instalarea unui alt pasager nu este
recomandatã.
În aceste douã cazuri consultaþi cât
mai curând Reprezentantul dumneavoastrã DACIA.

1

Anomalii de funcþionare
Martorul luminos 1 de pe tabloul de
bord se aprinde la punerea contactului
ºi apoi se stinge dupã câteva secunde.
Dacã acesta nu se aprinde la punerea
contactului sau se aprinde în timpul
funcþionãrii motorului, acesta semnalizeazã o defecþiune a sistemului.

Sistemul airbag utilizeazã un principiu pirotehnic, ceea ce explicã
faptul cã la deschidere produce cãldurã, emanã fum (aceasta nu reprezintã semnul unui început de
incendiu) ºi genereazã un zgomot
de detonaþie. Deschiderea airbagului, care trebuie sã fie instantanee, poate provoca rãni minore ºi
trecãtoare pe suprafaþa pielii.
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DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare)
Toate avertismentele care urmeazã sunt destinate pentru a nu incomoda deschiderea airbag-ului ºi pentru a evita rãnirea
gravã prin proiectare în momentul deschiderii sale.

Airbag-ul este conceput pentru a completa acþiunea centurii de securitate, airbag-ul ºi centura de securitate constituie
elemente inseparabile ale aceluiaºi sistem de protecþie. Este deci obligatoriu sã purtaþi centura de securitate în permanenþã, nepurtarea centurii de securitate expunând pasagerii la rãni grave în caz de accident, ºi putând în acelaºi timp sã
mãreascã riscul rãnirilor minore ºi trecãtoare pe suprafaþa pielii, care sunt inerente la deschiderea airbag-ului.
Declanºarea airbag-urilor în caz de rãsturnare sau ºoc spate chiar violent nu este sistematicã.
Airbag-uri ºofer ºi pasager
• Orice intervenþie sau modificare a sistemului complet Airbag pentru ºofer sau pasager (unitate de control electronicã,
cablaj...) este strict interzisã (excepþie face personalul calificat din Reþeaua DACIA).
• Pentru a pãstra funcþionarea corectã ºi pentru a evita declanºarea accidentalã, numai personalul calificat din Reþeaua DACIA
este abilitat sã intervinã asupra sistemului Airbag.
• Ca mãsurã de securitate, verificaþi sistemul Airbag atunci când vehiculul a suferit un accident, un furt sau o tentativã de furt.
• În momentul împrumutãrii sau revânzãrii vehiculului, informaþi noul deþinãtor al vehiculului asupra acestor condiþii ºi înmânaþi-i acest manual de utilizare ºi întreþinere.
• În momentul casãrii vehiculului, adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã DACIA pentru eliminarea generatorului
(generatoarelor) de gaz.
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DISPOZITIVE COMPLEMENTARE CENTURII FAÞÃ (continuare)
Avertismente referitoare la Airbag-ul ºoferului
• Nu modificaþi volanul, nici perna.

1

• Orice acoperire a pernei volanului este interzisã.
• Nu fixaþi obiecte (ace, embleme, ceas, suport pentru telefon...) pe pernã.
• Demontarea volanului este interzisã (excepþie face personalul abilitat din
Reþeaua DACIA).
• Nu conduceþi prea aproape de volan: adoptaþi o poziþie de conducere cu braþele
uºor îndoite (consultaþi paragraful “reglare poziþie de conducere” din capitolul
1). Aceasta va asigura un spaþiu suficient pentru o deschidere ºi o eficienþã
corectã ale sacului.

Toate avertismentele care urmeazã
sunt destinate pentru a nu incomoda
deschiderea airbag-ului ºi pentru a
evita rãnirea gravã prin proiectare în
momentul deschiderii sale.

Avertismente referitoare la Airbag-ul pasagerului: amplasament 1
• Nu lipiþi ºi nu fixaþi obiecte (ace, emblemã, ceas, suport pentru telefon...) pe
planºa de bord în zona Airbag-ului.
• Nu interpuneþi nimic între planºa de bord ºi pasager (animal, umbrelã, baston,
pachete...).
• Nu puneþi picioarele pe planºa de bord sau pe scaun, deoarece în aceste poziþii
se pot produce rãni grave. În general, menþineþi orice parte a corpului
(genunchi, mâini, cap...) departe de planºa de bord.
ESTE INTERZIS SÃ INSTALAÞI UN SCAUN PENTRU COPIL
CU SPATELE LA DIRECÞIA DE DEPLASARE PE SCAUNUL
PASAGERULUI FAÞÃ, ATÂTA TIMP CÂT MIJLOACELE DE REÞINERE
COMPLEMENTARE CENTURII PASAGERULUI FAÞÃ
NU SUNT DEZACTIVATE.
(Consultaþi paragraful “dezactivare airbag pasager faþã” din capitolul 1.)
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CENTURI DE SECURITATE SPATE

4
1
2

1
2

3
3

5
6
7

Centuri spate cu rulori
Blocarea, deblocarea se efectueazã în
acelaºi mod ca pentru centurile faþã.

Derulaþi încet chinga 1.
Înclichetaþi pana culisantã 2 în unitatea de culoare roºie 3.

Centurile de securitate incorect ajustate riscã sã provoace rãniri în caz
de accident.
Chiar ºi femeile însãrcinate trebuie sã poarte centura. În acest caz, asiguraþi-vã cã chinga de bazin nu exercitã o presiune prea mare în partea
inferioarã a abdomenului fãrã a crea un joc suplimentar.

Centurã de bazin cu reglare
manualã 4
Chinga trebuie purtatã orizontal peste
coapse ºi bazin.
Centura trebuie purtatã cât mai direct
posibil pe corp. Ex.: evitaþi hainele
prea groase, obiectele intercalate etc.
Pentru a fi întinsã, trageþi de capãtul
liber 5 al centurii.
Pentru a o destinde, basculaþi bucla de
reglare 7 perpendicular pe centurã,
apãsaþi bucla în partea inelului
trãgând de chinga de bazin 6.
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CENTURI DE SECURITATE
Informaþiile urmãtoare se referã la centurile faþã ºi spate ale vehiculului.

• Nici o modificare nu trebuie adusã elementelor sistemului de reþinere original: centuri, scaune precum ºi elementele
lor de fixare.
Pentru cazuri particulare (de exemplu: instalarea scaunului pentru copil), consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã
DACIA.
• Nu utilizaþi dispozitive care permit introducerea unui joc în chingi (de exemplu: cârlige de rufe, clipsuri etc.).
• Nu treceþi niciodatã chinga pentru umãr pe sub braþ sau pe la spate.
• Nu utilizaþi aceeaºi centurã pentru mai mult de o persoanã ºi nu ataºaþi niciodatã un bebeluº sau un copil pe genunchi folosind centura dumneavoastrã.
• Centura nu trebuie sã fie rãsucitã.
• În urma unui accident grav, înlocuiþi centura care a fost folositã în acel moment. De asemenea, înlocuiþi centura dacã aceasta
prezintã o degradare.
• În momentul repunerii la loc a banchetei spate, aveþi grijã sã repoziþionaþi bine centura de securitate pentru a o putea utiliza
corect.
• În rulaj, dacã este necesar, reajustaþi poziþia ºi tensiunea centurii.
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PENTRU SECURITATEA COPIILOR
Utilizarea unui dispozitiv de reþinere
pentru bebeluºi ºi copii este reglementatã.
În Europa, copii mai mici de 10 ani (1)
trebuie sã fie ataºaþi cu un dispozitiv
omologat ºi adaptat la greutatea ºi
înãlþimea copilului.
ªoferul este responsabil de utilizarea
corectã a acestor dispozitive.
Dispozitivele omologate dupã ianuarie 1992 oferã un nivel de securitate
superior celor omologate înainte de
aceastã datã.
Este deci recomandat sã utilizaþi un
dispozitiv omologat conform reglementãrii europene ECE 44.
Asemenea dispozitive conþin obligatoriu o etichetã oranj cu litera E urmatã
de un numãr (cel al þãrii unde a fost
omologat) ºi de anul omologãrii.

ªtiþi cã un ºoc la viteza de 50 km/h
este echivalent unei cãderi libere de
la 10 metri. Altfel spus, neasigurarea
unui copil echivaleazã cu lãsarea sa la
joacã pe un balcon fãrã balustradã
aflat la etajul al treilea!

Bebeluºii ºi copiii nu trebuie
în nici un caz sã fie transportaþi pe genunchii pasagerilor
vehiculului.
În cazul unui ºoc frontal la 50 km/h,
un copil de 30 kg se transformã
într-un proiectil de o tonã: vã va fi
imposibil sã-l þineþi chiar dacã purtaþi
centura.
De asemenea, este foarte periculos sã
ataºaþi chinga la un copil aºezat pe
genunchii dumneavoastrã. Nu folosiþi niciodatã o singurã centurã pentru douã persoane în acelaºi timp.

Conform directivei europene, tabelul
detaliat în pagina urmãtoare vã informeazã asupra tipurilor de scaune care
pot fi instalate pe fiecare din scaunele
vehiculului.
Înainte de a instala un scaun pentru
copil pe locul din faþã (dacã instalarea este autorizatã)
Când scaunul pentru pasager este
echipat cu acesta, efectuaþi urmãtoarele reglaje:
- trageþi înapoi scaunul pasagerului la
maxim;
- redresaþi spãtarul cât mai vertical
posibil;
- ridicaþi perna la maxim;
- ridicaþi tetiera la maxim;
- plasaþi comanda de înãlþime a centurii în poziþie joasã.
Consultaþi Reþeaua DACIA pentru a
alege scaunul adaptat copilului dumneavoastrã ºi recomandat pentru vehiculul dumneavoastrã.

(1) Respectaþi obligatoriu legile în vigoare
din þara în care vã aflaþi. Acestea ar
putea diferi de indicaþiile prezente.
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PENTRU SECURITATEA COPIILOR (continuare)
Locuri
Greutatea
ºi vârsta copilului

Loc central
spate
cu centurã
cu rulor

Loc central
spate
cu centurã
de bazin cu
reglare manualã

U

U

X

U

U

U

X

X

U

U

X

Loc pasager
faþã
(2) (3)

Locuri spate
laterale

De la naºtere la 9 luni aproximativ
(greutate de 13 kg)

U

De la 9 luni la 3 ani aproximativ
(greutate de la 9 la 18 kg)
De la 3 ani la 12 ani aproximativ (1)
(greutate de la 15 la 36 kg)

X : loc neadaptat instalãrii unui scaun pentru copil din aceastã categorie de vârstã.
U : loc adaptat instalãrii unui scaun pentru copil, ce se fixeazã cu centurã ºi este omologat “universal” pentru aceastã categorie de
vârstã, verificaþi dacã se poate monta.
(1) Începând de la o înãlþime de 1,35 m sau de la o greutate de 36 kg, copilul, ca ºi adultul, poate purta centura direct pe pernã.
(2) Numai un scaun pentru copil de tipul celui orientat cu spatele la direcþia de deplasare poate fi instalat pe acest loc;

(3) PERICOL, RISC DE DECES SAU DE RÃNIRE GRAVÃ ÎN CAZ DE DESCHIDERE A AIRBAG-ULUI:
ÎNAINTE SÃ INSTALAÞI UN SCAUN PENTRU COPIL CU SPATELE LA DIRECÞIA DE DEPLASARE PE
SCAUNUL PASAGER FAÞÃ, PLASAÞI ÎNTRERUPÃTORUL “AIRBAG” ÎN POZIÞIA OFF.
(Consultaþi paragraful “dezactivare airbag pasager faþã” din capitolul 1).
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PENTRU SECURITATEA COPIILOR (continuare)
Alegerea corectã
Securitatea copiilor dumneavoastrã
depinde ºi de dumneavoastrã.
Pentru a-i asigura copilului dumneavoastrã protecþia maximã, recomandãm utilizarea unor scaune pentru
copii, propuse în cadrul Reþelei
DACIA.
Sunt propuse sisteme de reþinere adaptate la toate categoriile. Aceste
sisteme au fost puse la punct în colaborare cu fabricanþii ºi au fost testate
pe vehiculele DACIA.
Cereþi sfatul reprezentantului dumneavoastrã DACIA ºi solicitaþi-l sã vã
ajute sã-l instalaþi.

1

2

Categoria 0 ºi 0+ (de la 0 la 13 kg)

Categoria 1 (de la 9 la 18 kg)

Pânã la vârsta de doi ani, gâtul copilului este foarte fragil. Copilul, cu faþa la
direcþia de deplasare, riscã leziuni cervicale în caz de ºoc frontal. De aceea,
DACIA recomandã poziþia cu spatele
la direcþia de deplasare, într-un scaun
anvelopant prevãzut cu un ham de
protecþie (figura 1).

Între 2 ºi 4 ani, bazinul nu este suficient format pentru a fi întotdeauna
bine reþinut de centura în trei puncte a
vehiculului ºi copilul riscã leziuni
abdominale în caz de ºoc frontal. De
aceea, se recomandã sã utilizaþi scaunele orientate cu spatele la direcþia de
deplasare (figura 1) sau scaunele
receptaclu (figura 2) sau scaunele cu
ham de protecþie.

Pentru a evita toate riscurile ce þin de securitatea dumneavoastrã, vã
recomandãm sã utilizaþi accesorii specificate de DACIA care sunt adaptate vehiculului dumneavoastrã, singurele care sunt garantate de
DACIA.
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PENTRU SECURITATEA COPIILOR (continuare)
Un scaun de ridicare copil cu un spãtar reglabil pe înãlþime ºi un ghid pentru chingã este recomandat pentru a
poziþiona centura cât mai aproape
posibil de gât, fãrã a fi, însã, în contact
cu acesta.
În cazul utilizãrii unui scaun de ridicare fãrã spãtar, tetiera vehiculului va
trebui reglatã în funcþie de statura
copilului; marginea superioarã a tetierei trebuie sã fie la aceeaºi înãlþime cu
creºtetul capului copilului ºi sã nu fie
niciodatã aºezatã mai jos de nivelul
ochilor.

3

Categoria 2 (de la 15 la 25 kg) ºi
categoria 3 (de la 22 la 36 kg)
Pentru a reþine corect bazinul copilului pânã la 10 ani, utilizaþi de preferinþã scaune pentru copii care pot fi
combinate cu centurile de securitate
în trei puncte (figura 3) cu ghiduri de
chingã, pentru a obliga centura în trei
puncte a vehiculului sã se aranjeze orizontal pe coapsele copilului.

Pentru facilitarea montãrii anumitor tipuri de scaune pentru copii pe
locurile spate, vã recomandãm
scoaterea tetierei ºi plasarea acesteia în portbagaj.

Normele repartizeazã dispozitivele
de reþinere pentru copil în 5 categorii:
Categoria 0 : de la 0 la 10 kg
Categoria 0+: de la 0 la 13 kg
Categoria 1 : de la 9 la 18 kg
Categoria 2 : de la 15 la 25 kg
Categoria 3 : de la 22 la 36 kg

1.21

CLIO NU732-1 - DACIA

C:\Documentum\Checkout\NU732-1_rom_T1.win 2/4/2004 6:41

- page 27

nu732-1_fra_G1.qxd

16/02/04

10:15

Page 1.22

PENTRU SECURITATEA COPIILOR (continuare)
8

9

PERICOL
Datoritã incompatibilitãþii între deschiderea airbag-ului pasagerului faþã
ºi poziþionarea unui scaun pentru copil cu spatele la direcþia de deplasare, este interzis sã instalaþi acest scaun în aceastã poziþie, cu excepþia
cazului în care vehiculul este echipat cu un dispozitiv de dezactivare a airbagului. Consultaþi paragraful “dezactivare airbag pasager faþã”. Risc de rãniri foarte
grave în cazul deschiderii airbag-ului.
Eticheta 8 (de pe planºa de bord) ºi eticheta 9 (de pe parasolar) vã reamintesc
aceste instrucþiuni.
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PENTRU SECURITATEA COPIILOR (continuare)
Dupã ce aþi repus contactul, verificaþi
obligatoriu dacã indicatorul luminos 2,
AIRBAG OFF, este aprins pe tabloul
de bord.
Acest indicator rãmâne aprins permanent pentru a vã confirma cã
puteþi instala un scaun pentru copil,
airbag-ul pasagerului fiind dezactivat.

2
1

Dezactivare airbag pasager faþã
(în funcþie de vehicul)
Pentru a putea instala un scaun pentru
copil cu spatele la direcþia de deplasare pe scaunul pasagerului faþã, trebuie obligatoriu sã dezactivaþi airbag-ul pasager faþã dacã vehiculul
dumneavoastrã este echipat cu dezactivarea airbag-ului.

Pentru a dezactiva airbag-ul pasager
Întrerupeþi contactul, apãsaþi ºi rotiþi
zãvorul 1 în poziþia OFF.
Airbag-ul este dezactivat.
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PENTRU SECURITATEA COPIILOR (continuare)
Activare airbag pasager faþã

Anomalii de funcþionare

Dupã ce aþi scos scaunul pentru copil
de pe scaunul pasagerului faþã, reactivaþi airbag-ul pentru a asigura protecþia pasagerului faþã în caz de ºoc.

În caz de anomalie a sistemului de
activare/dezactivare a airbag-ului
pasager faþã, instalarea unui scaun
pentru copil cu spatele la direcþia de
deplasare pe scaunul faþã este INTERZISÃ.
Instalarea unui alt pasager nu este
recomandatã.
Consultaþi cât mai curând Reprezentantul dumneavoastrã DACIA.

Pentru a reactiva airbag-ul întrerupeþi contactul, apãsaþi ºi rotiþi zãvorul 1
în poziþia ON.
Dupã ce aþi restabilit contactul, verificaþi dacã indicatorul luminos 2, AIRBAG OFF, este stins. Airbag-ul este
activat.

Activarea sau dezactivarea airbagului pasager trebuie sã se facã cu
contactul întrerupt.
În caz de manipulare cu contactul
pus, martorul luminos

se

aprinde: airbag-ul pasager este
dezactivat.
Pentru a afla starea airbag-ului conform poziþiei zãvorului, întrerupeþi
contactul ºi apoi restabiliþi-l.
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PENTRU SECURITATEA COPIILOR (continuare)
SECURITATE COPII
• Nici o modificare nu trebuie adusã elementelor sistemului montat original: centuri ºi scaune precum ºi elementele
lor de fixare.
• Respectaþi cu stricteþe instrucþiunile din manualul de montare date de fabricantul dispozitivului de reþinere.
• Evitaþi îmbrãcãmintea prea groasã, nu intercalaþi obiecte între copil ºi dispozitivul sãu de reþinere.
• Centura vehiculului trebuie sã fie bine întinsã pentru a solidariza cât mai bine scaunul pentru copil cu vehiculul. Controlaþi
regulat tensiunea centurii.
• Nu treceþi niciodatã chinga pentru umãr pe sub braþ sau pe la spate.
• Hamul de protecþie sau centura trebuie sã fie bine întinse ºi cât mai bine ajustate pe corpul copilului.
• Nu lãsaþi niciodatã copilul dumneavoastrã sã stea în picioare sau în genunchi pe scaune în timpul deplasãrii.
• Verificaþi dacã, copilul pãstreazã o poziþie corectã în timpul mersului, în special în poziþia de somn.
• Fixaþi scaunul cu centura de securitate chiar dacã acesta nu este ocupat; în caz de ºoc poate constitui un proiectil pentru
pasageri.
• În urma unui accident grav, verificaþi centurile ºi sistemele de reþinere care erau montate în acel moment.
• Nu lãsaþi niciodatã un copil fãrã supraveghere în vehicul, chiar dacã este instalat în mijlocul sãu de reþinere.
• Anclanºaþi sistemul de blocare a uºilor spate (dacã vehiculul dumneavoastrã este dotat cu acesta).
• Aveþi grijã sã nu coboare copilul pe partea dinspre carosabil.
• Daþi un bun exemplu copiilor dumneavoastrã închizându-vã centura.

1.25
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POST DE CONDUCERE PE PARTEA STÂNGÃ
1

2

3

29

28 27

4

26

23

5

6

25

22

7

24

21

8

9

10

16 15 14 13 12

20

19

18

17
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POST DE CONDUCERE PE PARTEA STÂNGÃ (continuare)
Prezenþa echipamentelor descrise în continuare depinde de versiune ºi opþiunile vehiculului precum ºi de þara
respectivã.
1 Aerator lateral.

10 Aerator lateral.

2 Frizã de dezaburire.

11 Zãvor de dezactivare sau activare
a airbag-ului pasager.

3 Manetã pentru:
• lumini semnalizare direcþie,
• iluminare exterioarã,
• lumini de ceaþã faþã,
• lumini de ceaþã spate,
• avertizor sonor.

21 Comandã pentru retrovizor electric exterior.

22 Amplasament pentru scrumierã
sau portpahar.

12 Compartiment depozitare.
13 Amplasament pentru radio sau
compartiment de depozitare.

23 Levier de viteze.

24 Comandã pentru lunetã spate cu
dezgheþare.

4 Tablou de bord.

14 Comandã pentru macara electricã geam.

5 Amplasament airbag ºofer.

15 Comandã pentru blocare electricã uºi.

25 Comandã pentru macara electricã geam.

16 Comandã pentru lumini de avarie.

26 Contactor demaraj.

6 Manetã ºtergãtor/spãlãtor parbriz.
Comandã de derulare informaþii
a calculatorului de bord.

17 Comenzi pentru climatizare.
7 Aeratoare centrale.

18 Brichetã.

8 Amplasament airbag pasager sau
compartiment de depozitare.
9 Frizã de dezaburire.

27 Comandã pentru reglare electricã
a înãlþimii fasciculelor,

19 Frânã de mânã.

28 Comandã pentru
capotã motor.

20 Comandã pentru blocare macarale geamuri spate.

29 Compartiment siguranþe.

deblocare

1.27
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Page 1.28

TABLOU DE BORD
Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echiparea vehiculului precum ºi de
þara respectivã.
2

3

4

5
24443

1

9

8

7

6

Aceºti martori luminoºi vã impun o oprire obligatorie
ºi imediatã în funcþie de condiþiile de circulaþie.

+
1.28
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TABLOU DE BORD (continuare)
Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echiparea vehiculului precum ºi de
þara respectivã.
1 Turometru
(gradaþie × 100)

5 Vitezometru (km pe orã)

Alarmã sonorã depãºire vitezã
În funcþie de vehicul, o alarmã
sonorã rãsunã timp de aproximativ 10 secunde, la fiecare 30 de
secunde, atâta timp cât vehiculul
depãºeºte viteza de 120 km/h.

2 Indicator nivel de carburant

3 Afiºaj multifuncþional
Kilometraj general al distanþei
parcurse, kilometraj parþial al
distanþei parcurse, ceas.
SAU
Calculator de bord
Consultaþi capitolul 1, paragraful
“calculator de bord”.

4 Indicator temperaturã lichid de
rãcire
În mers normal, patru pavele sunt
aprinse. Numãrul de pavele
aprinse depinde de temperatura
motorului.

6

Martor luminos pentru
lumini de ceaþã spate

Martor luminos pentru
proiectoare de ceaþã
faþã

7 Tastã multifuncþionalã

• Selectare afiºare
Printr-o apãsare scurtã puteþi
trece de la kilometrajul general/ceas la kilometrajul parþial/
ceas ºi invers.
• Resetare kilometraj parþial
Cu afiºajul selecþionat pe kilometraj parþial, apãsaþi mai lung
pe buton.
• Reglare ceas
Consultaþi paragraful “orã” din
capitolul 1.

Neutilizat

Martor luminos pentru
uºã(i) deschisã(e)

1.29
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Page 1.30

TABLOU DE BORD
Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echiparea vehiculului precum ºi de
þara respectivã.
2

3

4

5
24443

1

9

8

7

6

Aceºti martori luminoºi vã impun o oprire obligatorie
ºi imediatã în funcþie de condiþiile de circulaþie.

+
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TABLOU DE BORD (continuare)
Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echiparea vehiculului precum ºi de
þara respectivã.
8

Martor luminos de avertizare pentru nivel
minim de carburant
Acesta se aprinde la demaraj,
apoi se stinge dupã 3 secunde.
Dacã rãmâne aprins, faceþi plinul
cât mai repede posibil.

Martor luminos pentru
lumini semnalizatoare
de direcþie

Martor luminos pentru
alertã
temperaturã
lichid de rãcire
Se stinge dupã pornirea motorului.
Dacã se aprinde opriþi ºi lãsaþi
motorul pornit la ralanti unul sau
douã minute; temperatura trebuie sã coboare. În caz contrar,
opriþi motorul. Lãsaþi-l sã se
rãceascã înainte de a verifica nivelul lichidului de rãcire.
Apelaþi la un Reprezentant
DACIA.

8

Martor luminos pentru
presiune de ulei
Acesta se stinge imediat
dupã pornirea motorului; dacã se
aprinde în timpul mersului, opriþi
obligatoriu ºi întrerupeþi contactul. Verificaþi nivelul de ulei.
Dacã nivelul este normal, atunci
aceasta provine dintr-o altã
cauzã.
Apelaþi la un Reprezentant
DACIA.

Martor luminos pentru
sistem antidemaraj
Acesta asigurã mai multe
funcþii.
Consultaþi paragraful “Sistem
antidemaraj” din capitolul 1.

Neutilizat

8

Martor luminos încãrcare baterie
Trebuie stins dupã pornirea motorului.
Dacã se aprinde în timpul mersului, acesta indicã o supraîncãrcare sau o descãrcare în circuitul
electric. Opriþi ºi verificaþi circuitul electric.

Martor luminos de control al sistemului antipoluare
Pentru vehiculele echipate cu
acesta, martorul luminos se
aprinde la punerea contactului,
apoi se stinge.
• Dacã lumineazã continuu, consultaþi cât mai curând Reprezentantul
dumneavoastrã
DACIA.
• Dacã clipeºte, reduceþi turaþia
motorului pânã la dispariþia clipirii.
Consultaþi cât mai curând
Reprezentantul dumneavoastrã DACIA.
Consultaþi paragraful “recomandãri antipoluare, economie de
carburant, conducere” din capitolul 2.
1.31
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TABLOU DE BORD
Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echiparea vehiculului precum ºi de
þara respectivã.
2

3

4

5
24443

1

9

8

7

6

Aceºti martori luminoºi vã impun o oprire obligatorie
ºi imediatã în funcþie de condiþiile de circulaþie.

+
1.32
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TABLOU DE BORD (continuare)
Prezenþa ºi funcþionarea martorilor luminoºi descriºi în continuare depind de echiparea vehiculului precum ºi de
þara respectivã.
8

9

Martor luminos strângere frânã de mânã ºi
martor luminos detectare incident în circuitul de frânare
Dacã se aprinde, verificaþi dacã
frâna de mânã este complet slãbitã, în caz contrar, acesta este
indiciul unei scãderi a nivelului
în circuite. Poate fi periculos sã
continuaþi rularea, apelaþi la un
Reprezentant DACIA.

Martor luminos pentru
lumini de întâlnire

Martor luminos pentru
lumini de drum

9

Martor luminos antiblocare roþi
Acesta se aprinde cu contactul pus ºi se stinge pânã în
3 secunde. Dacã se aprinde în
timpul mersului, semnaleazã o
defecþiune în sistemul antiblocare roþi, sistemul de frânare este
atunci asigurat ca ºi pentru un
vehicul care nu este echipat cu
sistemul ABS.
Consultaþi imediat Reprezentantul dumneavoastrã DACIA.

Martor luminos Airbag
Acesta se aprinde când
contactul este pus ºi se
stinge dupã câteva secunde.
Dacã nu se aprinde la punerea
contactului sau se aprinde în timpul funcþionãrii, aceasta semnalizeazã o defecþiune în sistem.
Consultaþi capitolul 1 “Dispozitive de reþinere complementare
centurii faþã” ºi consultaþi cât mai
curând Reprezentantul dumneavoastrã DACIA.

9

Martor luminos uitare
închidere centurã de
securitate ºofer
Se aprinde cu contactul pus ºi
când vehiculul atinge viteza de
aproximativ 10 km/h, dacã centura nu este închisã.

Martor luminos pentru
dezactivare airbag-uri
pasager faþã
Consultaþi paragraful “Securitate
copii” din capitolul 1.

Martor luminos pentru
dezaburire geam spate
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CALCULATOR DE BORD
1
2

3

Tastã de selectare a afiºajului 3
Derulaþi informaþiile urmãtoare prin
apãsãri succesive pe tasta 3:
a) kilometraj general,
b) kilometraj parþial,
c) carburant utilizat,
d) consum mediu,
e) consum instantaneu,
f) autonomie estimatã,
g) distanþã parcursã,
h) vitezã medie.
Consultaþi tabelul de la pagina urmãtoare, care indicã exemple de afiºare.

Interpretarea valorilor afiºate
dupã o resetare:

Afiºaj 1
Tastã de resetare a kilometrajului
parþial 2
Pentru a efectua o resetare a kilometrajului parþial, afiºajul selectat trebuie sã fie “Kilometraj parþial”.
Efectuaþi o apãsare prelungitã pe tasta 2.

Valorile consumului mediu, autonomiei, vitezei medii sunt din ce în ce
mai stabile ºi mai semnificative pe
mãsurã ce distanþa parcursã dupã
ultima resetare creºte.

Dupã primii kilometri parcurºi dupã o
resetare puteþi constata cã:
• autonomia creºte în mers. Acest
lucru este normal, consumul mediu
de carburant poate sã se diminueze
când:
- vehiculul iese dintr-o fazã de acceleraþie,
- motorul atinge temperatura de
funcþionare (resetare: motor rece),
- treceþi de la circulaþie urbanã la circulaþie rutierã.
Prin urmare, când consumul
mediu scade, autonomia creºte.
• consumul mediu creºte dacã vehiculul este oprit la ralanti.
Acest lucru este normal deoarece
modulul þine cont de cantitatea de
benzinã consumatã la ralanti.
Notã: resetarea este automatã în
momentul depãºirii capacitãþii uneia
dintre memorii.

1.34
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CALCULATOR DE BORD (continuare)

24448

a) Kilometraj general al distanþei parcurse.

24449

b) Kilometraj parþial al distanþei parcurse.

24450

Interpretare afiºaj

c) Carburant utilizat (în litri) de la ultima resetare.

24451

Exemple de selectare a
afiºajului prin apãsãri
succesive pe tasta 3

d) Consum mediu (în l/100 km) de la ultima resetare.
Valoare afiºatã dupã ce aþi parcurs 400 de metri þinând cont de distanþa parcursã
ºi carburantul utilizat de la ultima resetare.

1.35
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Page 1.36

CALCULATOR DE BORD (continuare)

24444

e) Consum instantaneu (în l/100 km)
Valoare afiºatã dupã atingerea unei viteze de 30 km/h.

24445

f) Autonomie estimatã cu carburantul rãmas (în km)
Aceastã autonomie þine cont de consumul mediu realizat de la ultima resetare.
Valoare afiºatã dupã ce aþi parcurs aproximativ 400 metri.

24446

Interpretare afiºaj

g) Distanþã parcursã (în km) de la ultima resetare.

24447

Exemple de selectare a
afiºajului prin apãsãri
succesive pe tasta 3

h) Vitezã medie (în km/h) de la ultima resetare.
Valoare afiºatã dupã ce aþi parcurs 400 metri.

1.36
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Page 1.37

ORÃ

1

2

Reglare ceas
Cu contactul pus, selecþionaþi afiºajul
1 în funcþia kilometraj general ºi ceas.
Existã douã posibilitãþi pentru reglarea orei:
- o apãsare prelungitã pe butonul 2
permite o derulare rapidã a orelor ºi
minutelor;
- apãsãrile scurte pe butonul 2 permit
reglarea orei minut cu minut.

În caz de întrerupere a alimentãrii
electrice (baterie debranºatã, cablu
de alimentare tãiat...), valorile afiºate
de ceas îºi pierd sensul.
Este necesar sã reglaþi ora.
Pentru securitatea dumneavoastrã,
vã recomandãm sã nu efectuaþi
corecþiile în timpul deplasãrii.

1.37
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Page 1.38

RETROVIZOARE

0

B

A

1

2
3

Retrovizor exterior cu reglaj din
exterior
Poziþionaþi oglinda manual.

Retrovizoare
exterioare
comenzi manuale

cu

Pentru a orienta retrovizorul, manevraþi levierul 1.

Retrovizoare exterioare electrice

Retrovizor interior

Cu contactul pus, manevraþi butonul 2:
- poziþia A pentru a regla retrovizorul
stânga;
- poziþia B pentru a regla retrovizorul
dreapta;
0 fiind poziþia inactivã.

Acesta este orientabil. La conducerea
pe timp de noapte, pentru a nu fi orbit
de farurile vehiculului din spate, basculaþi micul levier 3 situat în spatele
retrovizorului.

1.38
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Page 1.39

ILUMINÃRI ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE
Lumini de drum

2

1
1

Maneta 1 în poziþia lumini
de întâlnire, deplasaþi maneta spre
dumneavoastrã.
Când luminile de drum sunt aprinse,
un martor luminos se aprinde pe
tabloul de bord.
Pentru a reveni la poziþia lumini de
întâlnire, trageþi din nou maneta spre
dumneavoastrã.

Stingere
Readuceþi maneta 1 în poziþia
sa iniþialã.

Lumini de poziþie

Lumini de întâlnire

Rotiþi extremitatea manetei 1
pânã la apariþia simbolului în faþa
reperului 2.

Rotiþi extremitatea manetei 1
pânã la apariþia simbolului în faþa
reperului 2.
Un martor luminos se aprinde pe
tabloul de bord.
Înainte de a porni la drum noaptea:
verificaþi funcþionarea corectã a
echipamentului electric ºi reglaþi
farurile (dacã nu aveþi condiþiile de
încãrcare obiºnuite).
În general, asiguraþi-vã cã luminile
nu sunt obstrucþionate (murdãrie,
noroi, zãpadã, transport de obiecte
ce le pot masca...).

1.39
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ILUMINARE ªI SEMNALIZÃRI EXTERIOARE (continuare)

3

4

3

Stingerea iluminãrii exterioare antreneazã stingerea luminii de ceaþã spate
sau revenirea în poziþia lumini de
ceaþã faþã (dacã vehiculul este echipat
cu aceasta).

Alarmã sonorã lumini uitate
aprinse
La deschiderea uºii ºoferului, o alarmã
sonorã se declanºeazã pentru a vã
semnala cã luminile au rãmas aprinse
în timp ce contactul motorului este
întrerupt (pentru a evita descãrcarea
bateriei etc).

Lumini de ceaþã faþã
Rotiþi inelul central 3 al manetei pânã la apariþia simbolului în faþa
reperului 4.
Lumina de ceaþã nu poate funcþiona
decât dacã o iluminare exterioarã este
selectatã. Un martor luminos se
aprinde în acel moment pe tabloul de
bord.

Luminã
spate

de

ceaþã

Rotiþi inelul central 3 al manetei pânã
la apariþia simbolului în faþa reperului 4.
Lumina de ceaþã nu poate funcþiona
decât dacã o iluminare exterioarã este
selectatã. Un martor luminos se
aprinde atunci pe tabloul de bord.
Nu uitaþi sã întrerupeþi funcþionarea
acestei lumini atunci când nu mai este
necesarã pentru a nu incomoda ceilalþi participanþi la trafic.

1.40
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REGLARE A ÎNÃLÞIMII FASCICULELOR
Condiþii de sarcinã a vehiculului

Poziþie de
reglare a
comenzii A

Reglaj de bazã: vehicul portbagaj gol numai cu ºofer sau cu un
pasager faþã.

0

Vehicul portbagaj fãrã sarcinã cu 1, 2, 3 pasageri

1

Vehicul portbagaj cu sarcinã ºi 3 pasageri

2

Vehicul portbagaj cu sarcinã la maxim ºi numai cu ºofer

3

A

A

Comanda A permite sã corectaþi înãlþimea fasciculelor în funcþie de sarcina
vehiculului.
Rotiþi comanda A în jos pentru a
coborî farurile ºi în sus pentru a le
ridica.

1.41
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AVERTIZOARE SONORE ªI LUMINOASE

1

1
3

Avertizor sonor

Semnal “pericol”

Lumini semnalizare direcþie

Apãsaþi pe capãtul manetei 1.

Apãsaþi contactorul 3.
Acest dispozitiv acþioneazã simultan
cele patru lumini semnalizare ºi lãmpile de semnalizare laterale.
Acest semnal nu trebuie folosit decât
în caz de pericol pentru a-i avertiza pe
ceilalþi automobiliºti cã:
• sunteþi nevoit sã opriþi într-un loc
neobiºnuit sau chiar interzis,
• vã aflaþi în condiþii de conducere
sau de circulaþie particulare.

Manevraþi maneta 1 în planul volanului ºi în sensul în care rotiþi volanul.
La conducerea pe autostradã, manevrele volanului sunt, în general, insuficiente pentru a readuce automat
maneta la 0. Existã o poziþie intermediarã în care trebuie sã menþineþi
maneta în timpul manevrei.
Eliberând maneta, aceasta revine
automat la 0.

Avertizor luminos
Pentru a obþine un semnal luminos,
chiar dacã iluminarea nu este utilizatã, trageþi spre dumneavoastrã
maneta 1.
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ªTERGÃTOR / SPÃLÃTOR PARBRIZ

DEZGHEÞARE

1

1

A
2

B
C
D

ªtergãtor parbriz
Cu contactul pus, manevraþi în planul volanului, maneta 1:

Spãlãtor parbriz
Spãlãtoare faruri
Cu contactul pus, trageþi maneta 1
spre dumneavoastrã.

Geam spate cu dezgheþare
Cu motorul pornit, apãsaþi
tasta 2.
Aceastã funcþie asigurã dezgheþareadezaburirea geamului spate.
Oprirea funcþionãrii are loc prin apãsarea din nou a tastei 1 (martorul luminos se stinge).
Pe timp geros, asiguraþi-vã cã lamelele
ºtergãtoarelor de geam nu sunt blocate
de gheaþã (risc de încãlzire motor).
Verificaþi starea acestor lamele. Acestea trebuie schimbate când eficienþa
lor scade: aproximativ în fiecare an.
Dacã întrerupeþi contactul motor
înainte de a opri ºtergãtorul de geam
(poziþia A) lamelele se vor opri într-o
poziþie oarecare.

• A Oprire.
• B Baleiaj intermitent.
Între douã baleiaje, lamelele se
opresc câteva secunde.
• C Baleiaj continuu lent.
• D Baleiaj continuu rapid.

• Faruri stinse
Acþionaþi spãlãtorul de parbriz.
• Faruri aprinse
În funcþie de versiuni, acþionaþi
simultan dispozitivul de spãlare
faruri.
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REZERVOR CARBURANT
Calitatea carburantului
Versiune pe benzinã
Utilizaþi obligatoriu benzinã fãrã
plumb respectând normele în vigoare
particulare pentru fiecare þarã. Cifra
octanicã (RON) trebuie sã fie conformã cu indicaþiile aflate pe eticheta
A situatã în trapa de carburant.
Consultaþi tabelul “Caracteristici
motoare” din capitolul 6.

A
1

Capacitate utilizabilã a rezervorului:
50 litri aproximativ.
În funcþie de vehicul, buºonul se
deblocheazã cu cheia de contact.
În timpul umplerii, un portbuºon 1
este prevãzut pe batantul trapei.

Buºon de umplere: este specific. Dacã trebuie sã-l înlocuiþi, asiguraþi-vã cã este
identic cu buºonul original.
Adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã DACIA.
Nu manevraþi buºonul în apropierea
unei flãcãri sau a unei surse de cãldurã.
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REZERVOR CARBURANT (continuare)
Umplere cu carburant

Miros persistent de carburant

Utilizaþi doar carburant fãrã plumb.
Utilizarea benzinei cu plumb poate
deteriora dispozitivele antipoluare ºi
poate determina pierderea garanþiei.
Pentru a împiedica umplerea rezervorului cu benzinã cu plumb, gura de
umplere a rezervorului de benzinã are
o îngustare prevãzutã cu un sistem de
securitate care nu permite sã utilizaþi
decât un pistolet de distribuþie a benzinei fãrã plumb (la staþia de distribuþie).
- Introduceþi pistoletul astfel încât sã
deschideþi clapeta metalicã ºi continuaþi astfel pânã când aduceþi pistoletul la capãt.
- Menþineþi-l în aceastã poziþie pe
întreaga perioadã a operaþiei de
umplere.
Ca urmare a primei opriri automate la
sfârºitul umplerii, este posibil sã faceþi
maxim alte douã declanºãri pentru a
pãstra un volum de expansiune.

În cazul apariþiei unui miros persistent
de carburant, aveþi grijã sã:
• opriþi vehiculul în funcþie de condiþiile de circulaþie ºi sã întrerupeþi
contactul;
• declanºaþi semnalul de avarie, evacuaþi toþi pasagerii din vehicul ºi sã-i
þineþi departe de zona de circulaþie;
• nu interveniþi ºi reporniþi înainte de
inspecþia vehiculului de cãtre personalul calificat din Reþeaua DACIA.

Orice intervenþie sau modificare a sistemului de alimentare cu carburant (unitãþi de control electronice,
cablaje, circuit de carburant, injector, capote de protecþie...) este
strict interzisã datoritã riscurilor la
care poate fi expusã securitatea
dumneavoastrã (în afara personalului calificat din Reþeaua
DACIA).
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Capitolul 2: Conducerea
(recomandãri de utilizare legate de economia de carburant ºi mediul înconjurãtor)

Rodaj - Contactor demaraj .............................................................................................................................. 2.02
Pornire / oprire motor ..................................................................................................................................... 2.03
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RODAJ

CONTACTOR DEMARAJ
Poziþie “Mers” M
Contactul este pus.
M

Pânã la 1.000 km, nu depãºiþi
130 km/h în ultimul raport de vitezã
sau 3.000 - 3.500 rot/min.
Dupã 1.000 km, vã puteþi folosi vehiculul fãrã limite, dar numai dupã
3.000 km veþi putea obþine performanþele prescrise.

D

nu732-1_fra_G2.qxd

Poziþie “Demaraj” D
A
St

Periodicitate revizii: consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului.

Nu acþionaþi aceastã poziþie cu
motorul pornit.

Poziþie “Stop ºi blocare direcþie” St
Pentru a bloca, scoateþi cheia ºi rotiþi
volanul pânã la blocarea direcþiei.
Pentru a debloca, manevraþi uºor
cheia ºi volanul.
Poziþie “Accesorii” A
Cu contactul întrerupt, eventualele
accesorii (radio...) continuã sã funcþioneze.
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PORNIRE / OPRIRE MOTOR
Pornirea motorului
Particularitate vehicule echipate cu
sistem antidemaraj
Pe vreme foarte rece (temperaturã mai
micã de –20°C): pentru a facilita pornirile, menþineþi contactul pus câteva
secunde înainte de a porni motorul.
Asiguraþi-vã cã sistemul antidemaraj
nu este în funcþiune. Consultaþi capitolul 1 “Sistem antidemaraj”.

Motor rece sau cald
- Acþionaþi demarorul fãrã sã acceleraþi,
- Eliberaþi cheia de îndatã ce motorul
porneºte.

Oprire motor
Cu motorul la ralanti, readuceþi cheia
în poziþia “Stop”.

Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cheia în contact atunci când în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un
animal), acesta ar putea porni motorul sau pune în funcþiune echipamentele electrice, de exemplu macarale geamuri
ºi ar risca sã-ºi imobilizeze o parte a corpului (gât, braþ, mânã...). Risc de rãnire gravã.
Nu întrerupeþi niciodatã contactul înainte de oprirea completã a vehiculului, oprirea motorului antreneazã suprimarea
asistenþelor: frânã, direcþie... ºi a dispozitivelor de securitate pasivã, cum ar fi airbag-urile.
Scoaterea cheii antreneazã blocarea direcþiei.
2.03
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Page 2.04

PARTICULARITÃÞI
Condiþii de funcþionare ale vehiculului dumneavoastrã, precum:
• deplasare prelungitã cu martor
luminos pentru nivel minim de carburant aprins,
• utilizare benzinã cu plumb,
• utilizare de aditivi pentru lubrifianþi
sau carburant neagreaþi de DACIA.
Sau anomalii de funcþionare, precum:
• aprindere defectuoasã, panã de benzinã sau bujie debranºatã, care se
traduc prin rateuri de aprindere ºi
goluri în timpul conducerii,
• pierdere putere,
provoacã o încãlzire excesivã a catalizatorului, diminuându-i eficacitatea ºi
pot conduce la distrugerea sa ºi
antreneazã daune termice vehiculului.

Dacã observaþi anomaliile de funcþionare prezentate mai sus, efectuaþi cât
mai repede reparaþiile necesare la
Reprezentantul
dumneavoastrã
DACIA.
Prezentând în mod regulat vehiculul
la Reprezentantul dumneavoastrã
DACIA ºi în funcþie de perioadele
recomandate în carnetul de întreþinere, evitaþi aceste incidente.

Problemã de pornire
Pentru a evita sã deterioraþi catalizatorul, nu insistaþi în tentativa de a porni
vehiculul (utilizând demarorul, împingând sau trãgând vehiculul) fãrã a fi
identificat ºi tratat cauza defecþiunii.
În caz contrar, nu mai încercaþi sã porniþi motorul ºi apelaþi la un Reprezentant DACIA.

Nu staþionaþi ºi nu porniþi
motorul în locuri în care se
aflã substanþe sau materiale
inflamabile precum iarbã sau
frunze care pot veni în contact cu un
sistem de eºapament cald.
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RECOMANDÃRI ANTIPOLUARE, ECONOMIE DE CARBURANT, CONDUCERE
DACIA participã activ la reducerea
emisiilor de gaze poluante ºi la economia de energie.
Prin concepþia sa, prin reglajele originale, prin consumul moderat de carburant, vehiculul dumneavoastrã
DACIA este conform reglementãrilor
antipoluare în vigoare. Însã tehnica nu
poate face singurã totul. Nivelul emisiilor de gaze poluante ºi al consumului vehiculului depind de asemenea de
dumneavoastrã. Aveþi grijã de buna
întreþinere ºi de buna utilizare a vehiculului dumneavoastrã.

Întreþinere

Reglaje motor

Este important sã reþineþi cã nerespectarea reglementãrilor antipoluare
poate duce la sancþionarea proprietarului vehiculului. În plus, înlocuirea
pieselor motorului, ale sistemului de
umplere ºi ale eºapamentului cu alte
piese decât cele originale recomandate
de constructor modificã conformitatea
vehiculului dumneavoastrã cu reglementãrile antipoluare.
Efectuaþi reglajele ºi verificãrile vehiculului conform instrucþiunilor din
carnetul de întreþinere la Reprezentantul dumneavoastrã DACIA.
Acesta dispune de toate mijloacele
materiale care îi permit sã garanteze
reglajele originale ale vehiculului
dumneavoastrã.
Nu uitaþi niciodatã cã emisia de gaze
poluante este direct legatã de consumul de carburant.

• aprindere: aceasta nu necesitã nici
un reglaj.
• bujii: condiþiile optime de consum,
de randament ºi de performanþe
impun sã respectaþi riguros specificaþiile stabilite de Biroul nostru de
Studii.
În caz de înlocuire a bujiilor, utilizaþi mãrcile, tipurile ºi ecartamentele specificate pentru motorul
dumneavoastrã. Pentru aceasta,
consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã DACIA.
• ralanti: acesta nu necesitã nici un
reglaj.
• filtru de aer: un cartuº înfundat
diminueazã randamentul motorului. Trebuie sã îl înlocuiþi.
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Page 2.06

RECOMANDÃRI ANTIPOLUARE, ECONOMIE DE CARBURANT, CONDUCERE (continuare)
Control gaze eºapament
Sistemul de control al gazelor de
eºapament permite sã detectaþi anomaliile de funcþionare în dispozitivul
de depoluare al vehiculului.
Aceste anomalii pot antrena degajãri
de substanþe nocive sau pagube mecanice.
Acest indicator aflat pe
tabloul de bord indicã eventualele defecþiuni ale sistemului:
Acesta se aprinde la punerea contactului ºi se stinge pânã în trei secunde.
- dacã se aprinde continuu, consultaþi
cât mai curând Reprezentantul dumneavoastrã DACIA;
- dacã clipeºte, reduceþi turaþia motorului pânã când martorul nu mai
clipeºte. Consultaþi cât mai curând
Reprezentantul
dumneavoastrã
DACIA.

Conducere
• În loc sã încãlziþi motorul în staþionare, conduceþi moderat pânã când
acesta a atins temperatura normalã
de funcþionare.
• Viteza costã scump.
• Conducerea
“sportivã”
costã
scump: alegeþi conducerea “economicã”.

• Frânaþi cât mai puþin posibil, apreciind corect dinainte obstacolul sau
virajul, astfel încât va fi suficient sã
ridicaþi piciorul de pe acceleraþie.
• Evitaþi acceleraþiile brutale.
• Nu suprasolicitaþi turaþia motorului
în raporturi intermediare. Utilizaþi
deci întotdeauna cel mai mare
raport de vitezã posibil, fãrã a obosi
însã motorul.
• În pantã, decât sã încercaþi sã menþineþi viteza, nu acceleraþi mai tare
decât pe un teren plan: de preferinþã, pãstraþi aceeaºi poziþie a piciorului pe pedala de acceleraþie.
• Debreierea dublã ºi accelerarea
înainte de oprirea motorului au
devenit inutile în cazul vehiculelor
moderne.
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RECOMANDÃRI ANTIPOLUARE, ECONOMIE DE CARBURANT, CONDUCERE (continuare)

Recomandãri de utilizare
• Electricitatea “înseamnã petrol”,
stingeþi deci orice aparat electric
care nu vã este într-adevãr util.
Dar pãstraþi luminile aprinse de
îndatã ce vizibilitatea o cere.
• Utilizaþi de preferinþã aeratoarele. A
rula cu geamurile deschise duce la
100 km/h: +4 % consum

• Pentru vehiculele echipate cu aer
condiþionat, se poate constata
supraconsumul de carburant în
ciclu urban: opriþi sistemul atunci
când nu aveþi nevoie de el.
• La pompã, evitaþi plinul de carburant la maximum pentru a evita
revãrsarea carburantului din rezervor.
• Nu pãstraþi un cadru portbagaj pavilion gol.
• Pentru transportul obiectelor voluminoase, utilizaþi de preferinþã o
remorcã.
• Când tractaþi o rulotã, aveþi grijã sã
utilizaþi un deflector agreat ºi nu
uitaþi sã îl reglaþi.
• Evitaþi utilizarea de tipul “din
aproape în aproape” (pe trasee
scurte, cu opriri prelungite), cãci în
acest caz motorul nu atinge niciodatã temperatura idealã de funcþionare. Încercaþi sã vã grupaþi
deplasãrile.

Pneuri
Creºterea consumului poate fi cauzatã
de:
• o presiune insuficientã,
• utilizarea unor pneuri nerecomandate.

2.07

CLIO NU732-1 - DACIA

C:\Documentum\Checkout\NU732-1_rom_T2.win 5/4/2004 8:51

- page 7

nu732-1_fra_G2.qxd

6/02/04

13:17

Page 2.08

MEDIU ÎNCONJURÃTOR
Vehiculul dumneavoastrã a fost conceput cu dorinþa de a respecta mediul
înconjurãtor.
• Majoritatea versiunilor sunt echipate cu un sistem antipoluare care
cuprinde catalizatorul, sonda de
oxigen ºi filtru cu carbon activ
(acesta din urmã împiedicã evacuarea în aer a vaporilor de benzinã din
rezervorul de carburant).
• Aceste vehicule funcþioneazã
exclusiv cu carburant fãrã plumb.
• vehiculul dumneavoastrã este constituit în proporþie de 87 % din piese
reciclabile ºi integreazã deja piese
din materiale reciclate.
• 95 % din componentele din plastic
ale vehiculului dumneavoastrã sunt
marcate cu un semn ce permite
identificarea principalului material
din care sunt compuse. Acest marcaj permite trierea mai uºoarã a
componentelor demontate ºi optimizarea reciclãrii fiecãreia dintre
ele.

În plus, vehiculul dumneavoastrã rãspunde exigenþelor reglementãrilor
europene privind protecþia mediului
înconjurãtor.
Contribuiþi ºi dumneavoastrã la protecþia mediului înconjurãtor!
Nu aruncaþi împreunã cu resturile
menajere uzuale piesele înlocuite în
timpul întreþinerii curente (baterie, filtru de ulei, filtru de aer...) ºi bidoanele
de ulei (goale sau umplute cu ulei
uzat...).
Casaþi-le la organizaþiile specializate.
În orice caz, respectaþi legile locale.
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LEVIER DE VITEZE

FRÂNÃ DE MÂNÃ
Pentru a slãbi frâna
Trageþi uºor levierul spre în sus, apãsaþi butonul împingãtor 2 ºi readuceþi
levierul la planºeu.
Dacã vã deplasaþi cu frâna slãbitã
necorespunzãtor, martorul luminos
roºu de pe tabloul de bord va rãmâne
aprins.

1
2

DIRECÞIE ASISTATÃ
Nu menþineþi direcþia bracatã la
maxim în timpul staþionãrii (risc de
deteriorare a pompei de direcþie asistatã).

În cursul deplasãrii, verificaþi ca frâna de mânã sã fie
complet slãbitã, risc de
supraîncãlzire.

Pentru a trece în marºarier (vehicul în staþionare)
Reveniþi în poziþie neutrã (punct
mort) apoi urmãriþi grila desenatã pe
extremitatea mânerului 1.
Lumina de mers înapoi se aprinde la
cuplarea marºarierului (cu contactul
pus).

Pentru a strânge frâna
Trageþi în sus ºi asiguraþi-vã cã vehiculul este bine imobilizat.

În funcþie de pantã ºi/sau
sarcina vehiculului, poate
fi necesar sã adãugaþi cel
puþin doi dinþi suplimentari de strângere ºi sã cuplaþi o
vitezã (viteza 1 sau marºarier).

Nu opriþi niciodatã motorul la coborârea unei pante
ºi, în general, rulând
(suprimare asistenþã).
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SISTEM ANTIBLOCARE ROÞI (ABS)
În timpul unei frânãri intense, a þine
sub control distanþa de oprire ºi a pãstra controlul asupra vehiculului sunt
cele douã obiective principale. Totuºi,
în funcþie de natura solului, de condiþiile atmosferice ºi de reacþiile dumneavoastrã, existã pericole de pierdere
a aderenþei: blocare roþi ºi pierdere
direcþie de mers. Pentru a evita aceste
riscuri, dispuneþi de sistemul antiblocare roþi (ABS).
Contribuþia în securitate constã în faptul cã dispozitivul de reglare a frânãrii
evitã blocarea roþilor, chiar în cazul
unei frânãri violente neadaptate condiþiilor de drum ºi permite sã pãstraþi
controlul asupra vehiculului, deci
menþinerea traiectoriei. În aceste condiþii sunt perfect posibile manevrele
de evitare a unui obstacol prin ocolire,
frânând în acelaºi timp. În plus, aceste
condiþii permit sã optimizaþi distanþa
de oprire mai ales când aderenþa
devine precarã (suprafaþã carosabilã
umedã, alunecoasã, eterogenã).

Cu toate cã permite aceastã optimizare, sistemul ABS nu permite în nici
un caz sã mãriþi performanþele care
sunt legate fizic de condiþiile locale de
aderenþã ale pneurilor la sol.
Regulile obiºnuite de prudenþã trebuie deci sã fie respectate în permanenþã (distanþa între vehicule etc.). De
aceea, faptul cã dispuneþi de securitate sporitã nu trebuie sã vã incite sã
vã asumaþi riscuri mai mari.
Fiecare punere în funcþiune a dispozitivului se manifestã printr-o pulsaþie
mai mult sau mai puþin importantã
resimþitã la pedala de frânã. Aceste
manifestãri senzitive vã previn cã sunteþi la limita aderenþei între pneuri ºi
sol ºi cã este necesarã adaptarea
modului de conducere la starea carosabilului.

Modularea frânãrii asigurate de sistemul ABS este independentã de efortul aplicat asupra pedalei de frânã. Aºadar, în caz de urgenþã, este recomandat sã aplicaþi asupra pedalei o presiune puternicã ºi continuã. Nu sunt necesare apãsãri
succesive ale pedalei (pompare).

Anomalii de funcþionare
Douã situaþii sunt de luat în considerare:
1 - Indicatorul luminos

2 - Indicatorii luminoºi
ºi

sunt

aprinºi pe tabloul de
bord.
Acesta este indiciul unei defecþiuni
la sistemul de frânare ºi sistemul
ABS. Frânarea nu este decât parþial asiguratã. Cu toate acestea,
este periculos sã frânaþi brusc ºi
aceasta vã impune o oprire obligatorie imediatã a vehiculului în
funcþie de condiþiile de circulaþie.
Apelaþi rapid la un Reprezentat
DACIA.

2.10
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aprins pe tabloul de bord.
Frânarea este încã asiguratã dar
fãrã sistemul antiblocare roþi. Consultaþi rapid un Reprezentant
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Capitolul 3: Confortul dumneavoastrã

Aeratoare .............................................................................................................................................. 3.02 - 3.03
Încãlzire - Ventilare - Aer condiþionat ................................................................................................. 3.04 ➟ 3.08
Iluminare interioarã ........................................................................................................................................ 3.09
Macarale geamuri ................................................................................................................................. 3.10 - 3.11
Parasolar ......................................................................................................................................................... 3.11
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Compartimente de depozitare ............................................................................................................... 3.13 - 3.14
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Page 3.02

AERATOARE (orificii de ieºire a aerului)
1

2

3

8

4

5

6

7

8

1 - Aerator lateral stânga

5 - Tablou de comandã

2 - Frizã de dezaburire geam lateral
stânga

6 - Frizã de dezaburire geam lateral
dreapta

3 - Frize de dezaburire parbriz
4 - Aeratoare centrale

7 - Aerator lateral dreapta
8 - Ieºire pentru încãlzirea picioarelor
pasagerilor

3.02
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Page 3.03

AERATOARE (continuare)
2
1

1

3

Aeratoare centrale ºi laterale
Debit
Pentru a deschide aeratorul 1 sau 3,
apãsaþi pe aeratorul (punct 2) în funcþie de deschiderea doritã.

Orientare
Pentru a dirija fluxul de aer rotiþi aeratorul 1 sau 3.

3.03
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Page 3.04

ÎNCÃLZIRE - VENTILARE - AER CONDIÞIONAT
Reglare temperaturã aer
Manevraþi comanda B.
Spre dreapta: temperaturã maximã
posibilã.
Spre stânga: temperaturã minimã
posibilã.

A

E

B

D
C

Comenzi
(în funcþie de vehicul)
A Reglare vitezã de ventilare.

B Reglare temperaturã aer.
C Punere în funcþiune mod izolare.
D Repartiþie aer.

Reglare vitezã de ventilare
Manevraþi comanda A de la 0 la 4.
Cu cât comanda este poziþionatã spre
stânga, cu atât cantitatea de aer suflat
este mai mare.
Dacã doriþi sã închideþi complet intrarea ºi sã opriþi instalaþia, plasaþi
comanda A pe 0.

E Punere în funcþiune a aerului condiþionat

3.04
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Page 3.05

ÎNCÃLZIRE - VENTILARE - AER CONDIÞIONAT (continuare)
A

E

B

D

Utilizarea îndelungatã a modului
izolare poate antrena mirosuri
neplãcute datoritã neîmprospãtãrii
aerului, precum ºi eventual aburirea.
Este deci recomandat sã treceþi în
modul de funcþionare normalã (aer
exterior) manevrând comanda C spre
stânga de îndatã aþi trecut de zona
poluatã.

C

Izolare a habitaclului
(în funcþie de vehicul)
Funcþionarea normalã a instalaþiei
este obþinutã utilizând aerul exterior.
Reciclarea aerului permite izolarea
faþã de ambianþa exterioarã (circulaþia
în zone poluate...).
Petru a trece în mod izolare apãsaþi pe
comanda E pentru a pune în funcþiune
aerul condiþionat ºi manevraþi
comanda C spre dreapta.

Aceastã funcþie permite atingerea
mai rapidã a nivelului de confort
dorit.
Aceasta asigurã punerea în funcþiune
sau oprirea reciclãrii aerului. În
aceastã poziþie, aerul este reþinut în
habitaclu ºi reciclat fãrã admisie de
aer exterior.

3.05
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Page 3.06

ÎNCÃLZIRE - VENTILARE - AER CONDIÞIONAT (continuare)
Poziþie

A

E

B

D
C

Pentru o mai bunã eficacitate, închideþi aeratoarele de pe planºa de bord
ºi asiguraþi-vã cã sunteþi în mod aer
exterior (comanda C spre stânga).
Fluxul de aer este dirijat spre duzele
dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi spre dispozitivele de dezaburire ale geamurilor laterale faþã.
Pentru a obþine o eficacitate maximã,
poziþionaþi comanda A pe 4.

Repartiþie aer în habitaclu
Manevraþi comanda D.

Poziþie

Poziþie

Fluxul de aer este dirijat spre picioarele ocupanþilor ºi aeratoarele de pe
planºa de bord.
Pentru a dirija fluxul de aer numai
spre picioare, închideþi aeratoarele de
pe planºa de bord.

Fluxul de aer este dirijat numai spre
aeratoarele de pe planºa de bord.
Poziþie
Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele de pe planºa de bord ºi picioarele
pasagerilor.

Poziþie
Fluxul de aer este repartizat între toate
aeratoarele, dispozitivele de dezaburire ale geamurilor laterale faþã, frizele
dispozitivului de dezaburire a parbrizului ºi picioarele pasagerilor.

3.06
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Page 3.07

ÎNCÃLZIRE - VENTILARE - AER CONDIÞIONAT (continuare)
A

E

B

D

- Tasta E neactivatã (martor luminos stins)
Aerul condiþionat nu funcþioneazã.
Reglajele sunt identice cu cele ale
unui vehicul fãrã aer condiþionat.

C

- Tasta E activatã (martor luminos
aprins)
Aerul condiþionat funcþioneazã.

Comenzi aer condiþionat
(în funcþie de vehicul)
Comanda E asigurã punerea în funcþiune sau oprirea aerului condiþionat.
Punerea în funcþiune nu poate fi efectuatã când comanda A este poziþionatã pe 0.

Funcþionarea aerului condiþionat
determinã creºterea consumului de
benzinã (opriþi-l atunci când nu vã mai
este util).
Notã: aerul condiþionat poate fi utilizat în orice condiþii, dar nu funcþioneazã atunci când temperatura exterioarã este scãzutã.

Utilizarea aerului condiþionat permite:
- scãderea temperaturii interioare în
habitaclu, mai ales în cazul expunerii la soare în deplasare sau atunci
când vehiculul staþioneazã la soare;
- reducerea gradului de umiditate a
aerului suflat în habitaclu (eliminarea condensului).

3.07
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Page 3.08

AER CONDIÞIONAT (continuare)
Pe vreme foarte caldã sau atunci când
vehiculul staþioneazã la soare, deschideþi uºile câteva secunde pentru a evacua aerul supraîncãlzit înainte de a
demara.
Pentru a descreºte mai rapid temperatura la nivelul de confort dorit, utilizaþi funcþia “Izolare habitaclu”. Când
nivelul de confort este obþinut, pãrãsiþi
funcþionarea în modul reciclare.
În funcþionare “aer condiþionat”, toate
geamurile trebuie sã fie închise pentru
o mai mare eficacitate.
În caz de anomalii de funcþionare,
consultaþi un Reprezentant DACIA.

Lipsã de aer rece
Verificaþi dacã poziþia comenzilor
este corectã ºi starea siguranþelor este
bunã. În caz contrar opriþi funcþionarea climatizãrii ºi apelaþi un Reprezentant DACIA.
Nu deschideþi circuitul fluidului de
rãcire.
Consum
Atunci când aerul condiþionat este în
funcþiune, este normal sã constataþi o
creºtere a consumului de carburant
(mai ales în mediul urban).
Recomandare
Iarna, utilizaþi periodic aerul condiþionat pentru a menþine sistemul de
climatizare în funcþiune.

Anomalie de funcþionare
Când constataþi o scãdere a eficienþei
la nivelul dezgheþãrii, dezaburirii sau
aerului condiþionat, aceasta poate
proveni de la înfundarea cartuºului
filtrului habitaclului (consultaþi carnetul de întreþinere al vehiculului
pentru a cunoaºte periodicitatea de
înlocuire).
În general, în caz de anomalie de
funcþionare, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã DACIA.
Dupã utilizarea prelungitã a aerului
condiþionat, este normal sã constataþi prezenþa apei sub vehicul, provenind din condensare.

3.08

CLIO NU732-1 - DACIA

C:\Documentum\Checkout\NU732-1_rom_T3.win 8/3/2004 14:45

- page 8

nu732-1_fra_G3.qxd

23/02/04

10:34

Page 3.09

ILUMINARE INTERIOARÃ

Funcþionare automatã a iluminãrii
interioare (în funcþie de vehicul)
• deblocarea de la distanþã a uºilor
antreneazã o temporizare a iluminãrii de aproximativ 30 secunde.
• dacã o uºã rãmâne deschisã (sau
este închisã greºit), aceasta antreneazã o temporizare a iluminãrii de
aproximativ 30 minute.
• dacã toate uºile sunt închise, la
punerea contactului iluminarea se
stinge progresiv.

1

Plafonierã
Apãsând contactorul 1, obþineþi:
- o iluminare continuã,
- o iluminare comandatã prin deschiderea uneia dintre uºile faþã sau, în
funcþie de vehicul, a uneia dintre cele
patru uºi. Acesta nu se stinge decât
dacã uºile respective sunt închise
corect,
- o stingere impusã.

2

În funcþie de vehicul, apãsând pe contactorul 2, obþineþi:
o iluminare imediatã, o stingere
impusã.

3.09
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Page 3.10

MACARALE GEAMURI

3

4
5

1

2

Cu contactul pus, apãsaþi pe partea
inferioarã a contactorului 1 sau 2 pentru a coborî geamul sau pe partea
superioarã a contactorului 1 sau 2 pentru a-l ridica.

Macarale electrice geamuri spate
(în funcþie de vehicul)
Cu contactul pus, apãsaþi pe contactorul 3 sau 4 pentru a coborî geamul sau
ridicaþi contactorul 3 sau 4 pentru a-l
ridica.

Apãsaþi pe contactorul 5 pentru a
bloca funcþionarea macaralelor geamurilor spate.
Aprinderea martorului luminos integrat în contactor confirmã blocarea
uºilor.

Mod de funcþionare cu impulsuri
(în funcþie de vehicul)
Acesta se adaugã la funcþionarea
macaralei geam ºofer descrisã mai sus.
Cu motorul pornit, o acþionare scurtã
pe contactorul 1 permite ridicarea sau
coborârea completã a geamului.
Orice acþionare a contactorului 1 în
timpul funcþionãrii opreºte cursa
geamului.

Responsabilitatea ºoferului
Contactorul 5 interzice funcþionarea acþionãrii geamurilor spate.
Nu pãrãsiþi niciodatã vehiculul lãsând cheia în contact atunci când
în interiorul vehiculului se aflã un copil (sau un animal). Acesta ar putea pune
în funcþiune macaralele electrice ale geamurilor, riscând sã-ºi imobilizeze o
parte a corpului (gât, braþe, mâini,...) ceea ce ar putea cauza rãni grave.
În caz de imobilizare, inversaþi imediat sensul cursei apãsând pe contactorul respectiv.

3.10
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MACARALE GEAMURI

Page 3.11

PARASOLAR

2

1

3

Macarale manuale geamuri
Manevraþi manivela 1.

Parasolar
Coborâþi parasolarul 2.

Oglindã curtoazie
În funcþie de vehicul parasolarul este
echipat cu o oglindã curtoazie 3 în partea pasagerului.

3.11
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SCRUMIERE - BRICHETÃ

2
4

3

5

1

Brichetã

Scrumierã

Cu contactul pus, apãsaþi bricheta 1.
Aceasta revine singurã printr-un mic
declic de îndatã ce este incandescentã.
Trageþi bricheta. Dupã utilizare, introduceþi bricheta la loc fãrã sã o împingeþi pânã la capãt.

Se poate fixa în oricare din amplasamentele 2, 3 sau 4.
Pentru deschidere, ridicaþi capacul 5.
Pentru golire, scoateþi scrumiera ºi
goliþi-o.

3.12
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Page 3.13

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE

2
1

A

Compartiment de depozitare 2

Compartiment de depozitare în
partea pasagerului
Pentru deschidere, ridicaþi comanda 1.
În interiorul capacului, douã amplasamente sunt prevãzute pentru stilouri ºi
hãrþi.

(sau amplasament airbag pasager)
Precauþii de utilizare
Capacul A de la baza compartimentului de depozitare protejeazã o prizã
rezervatã exclusiv intervenþiilor în
reþeaua DACIA.
Evitaþi deci sã introduceþi lichide în
acest compartiment de depozitare
(risc de infiltrare în caz de scurgere de
lichid).

3.13
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Page 3.14

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE (continuare)

3

4

Compartiment de depozitare pe
consola centralã 3

Compartiment de depozitare uºi
faþã 4

(sau amplasament radio auto)

3.14
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BANCHETÃ SPATE (funcþionalitate)

2
1
A

3

Pentru rabatarea pernei

Pentru a scoate perna

Pentru a scoate spãtarul

Ridicaþi perna A, spre scaunele faþã.

Ridicaþi perna pentru a putea scoate
picioruºele 2 din locaºul lor.

Scoateþi tetierele spate dacã vehiculul
este echipat cu acestea.
Scoateþi fixãrile 3.

Pentru a remonta perna, procedaþi în
sens invers. Asiguraþi-vã cã perna
este bine fixatã.

• În momentul repunerii la loc a spãtarului, asiguraþi-vã de blocarea corectã a acestuia în partea superioarã. În
cazul utilizãrii de huse pentru scaune, aveþi grijã ca acestea sã nu împiedice înclichetarea zãvorului spãtarului.
• În momentul manevrãrii banchetei, verificaþi repoziþionarea corectã a unitãþilor de centurã 1 înainte de a rabata
perna.
Odatã ce bancheta a fost repusã la loc, aveþi grijã sã repoziþionaþi corect centurile de securitate, chingile de centurã trebuind
sã fie pe spãtar.

3.15
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Page 3.16

BANCHETÃ SPATE (funcþionalitate) (continuare)
5
5

B
6
3

4

3
Ridicaþi spãtarul B în sus pentru a
putea scoate picioruºele 4 din locaºul
lor 5.

În momentul repunerii la loc
a spãtarului, aveþi grijã sã
înclichetaþi corect picioruºele 4
în locaºul lor 5 pentru ca spãtarul sã
fie rezemat pe traversa de securitate 6,
înfiletaþi corect fixãrile 3.

3.16
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PORTBAGAJ

TRANSPORTUL OBIECTELOR ÎN PORTBAGAJ
Plasaþi întotdeauna obiectele transportate astfel încât dimensiunea cea mai
mare sã fie rezematã de:
- Spãtarul banchetei spate, în cazul
sarcinilor uzuale.
- Scaunele faþã, în cazul sarcinilor
maxime.

1

Pentru deschidere
Introduceþi cheia de contact în
broasca 1 ºi rotiþi-o în partea dreaptã.

Pentru închidere
Împingeþi cu putere uºa portbagajului.
Notã: nu lãsaþi cheia în portbagaj
deoarece este necesarã la deschidere.

Poziþionaþi
întotdeauna
obiectele cele mai grele
direct pe planºeu. Utilizaþi
punctele de arimare a încãrcãturii situate pe planºeul portbagajului, atunci când vehiculul este echipat
cu acestea. Încãrcarea trebuie fãcutã
în aºa fel încât, în cazul unei frânãri
bruºte, nici un obiect sã nu poatã fi
proiectat în faþã, asupra pasagerilor.
Închideþi centurile de securitate de pe
locurile spate chiar ºi atunci când nu
existã pasageri.

3.17
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3.18
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Page 4.01

Capitolul 4: Întreþinere

Capotã motor .................................................................................................................................................. 4.02
Nivel ulei motor .................................................................................................................................. 4.03 ➟ 4.05
Niveluri: lichid de frânã .................................................................................................................................. 4.06
lichid de rãcire a motorului .............................................................................................................. 4.07
pompã direcþie asistatã ..................................................................................................................... 4.08
rezervor spãlãtor parbriz ................................................................................................................... 4.08
Filtre ............................................................................................................................................................... 4.08
Baterie ............................................................................................................................................................ 4.09
Întreþinere caroserie .............................................................................................................................. 4.10 - 4.11
Întreþinere garnituri interioare ......................................................................................................................... 4.12
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Page 4.02

CAPOTÃ MOTOR
2
4

5

6
3

1

Deschidere capotã motor

Deblocare a securitãþii capotã

Închidere a capotei motorului

Pentru deschidere, trageþi maneta 1.

Pentru deblocare, ridicaþi uºor capota
ºi eliberaþi cârligul 2 apãsând spre
stânga mânerul 3.
Degrafaþi tija 5 din fixarea sa 4 ºi, pentru securitatea dumneavoastrã, plasaþi-o obligatoriu în amplasamentul 6.

Pentru a reînchide capota, reaºezaþi
tija 5 în fixarea 4 , þineþi capota de la
mijloc ºi coborâþi-o pânã la o distanþã
de 20 cm faþã de poziþia închisã, apoi
daþi-i drumul. Ea se blocheazã singurã
prin efectul greutãþii proprii.
Înainte de închidere, verificaþi dacã
nimic nu a fost uitat în compartimentul motor.

În timpul intervenþiilor
sub capota motorului,
motoventilatorul
poate
porni în orice moment.

Asiguraþi-vã cã blocarea
acesteia este corespunzãtoare.

4.02
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NIVEL ULEI MOTOR
Un motor consumã ulei pentru ungerea ºi rãcirea pieselor în miºcare ºi de
aceea este normal sã completaþi cu
ulei între douã schimburi.
Totuºi, dacã dupã perioada de rodaj,
completãrile erau mai mari de 0,5 litri
la 1 000 km, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã DACIA.

A
B

1

Periodicitate: verificaþi periodic
nivelul de ulei ºi, în orice caz, înainte
de a efectua o cãlãtorie pe distanþã
mare, pentru a evita riscul de a deteriora motorul.

Citire nivel de ulei
Pentru a fi valabilã, citirea trebuie
fãcutã pe teren drept ºi dupã o oprire
îndelungatã a motorului.
- scoateþi joja 1;
- ºtergeþi joja cu o lavetã curatã ºi
nescãmoºatã;
- apãsaþi joja pânã la capãt;
- scoateþi din nou joja;
- citiþi nivelul: acesta nu trebuie sã
coboare niciodatã sub “mini” B ºi
nici sã depãºeascã “maxi” A.
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Page 4.04

NIVEL ULEI MOTOR (continuare)
- Desfiletaþi buºonul 2;
- refaceþi nivelul (informativ, capacitatea între “mini” ºi “maxi” a jojei 1
este între 1,5 ºi 2 litri, în funcþie de
tipul motorului);
- aºteptaþi aproximativ 2 minute pentru a permite scurgerea uleiului;
- verificaþi nivelul cu ajutorul jojei 1
(cum este explicat anterior).
Nu depãºiþi nivelul “maxi” ºi nu uitaþi
sã repuneþi buºonul 2.

2

1

Completare/umplere
Vehiculul trebuie sã se afle pe teren
orizontal, cu motorul oprit ºi rãcit (de
exemplu: înainte de prima pornire din
ziua respectivã).

În timpul intervenþiilor
sub capota motorului,
motoventilatorul
poate
porni în orice moment.

Umplere: fiþi atenþi atunci
când faceþi completãrile,
aveþi grijã sã nu curgã ulei pe
piesele motorului, risc de
incendiu.
Nu uitaþi sã reînchideþi corect
buºonul, în caz contrar, existã risc de
incendiu prin stropirea cu ulei a pieselor încinse ale motorului.

4.04

CLIO NU732-1 - DACIA

C:\Documentum\Checkout\NU732-1_rom_T4.win 2/4/2004 6:59

- page 4

nu732-1_fra_G4.qxd

6/02/04

13:27

Page 4.05

NIVEL ULEI MOTOR (continuare)
Schimb de ulei motor
Periodicitate: consultaþi carnetul de
întreþinere al vehiculului dumneavoastrã.
Capacitãþi medii pentru schimbul de
ulei (informativ)
motoare 1.4 - 1.6 : 3,35 litri
Filtru de ulei inclus.
Filtrul de ulei trebuie înlocuit periodic: consultaþi carnetul de întreþinere
al vehiculului dumneavoastrã.

Schimb de ulei motor: Dacã
efectuaþi schimbul de ulei cu
motorul cald, atenþie la riscul
de arsuri cauzate de scurgerea uleiului.
Umplere:
Fiþi
atenþi
atunci când faceþi completãrile, aveþi grijã sã nu
curgã ulei pe piesele motorului, risc de incendiu. Nu uitaþi sã
reînchideþi corect buºonul, în caz
contrar existã risc de incendiu prin
stropirea cu ulei a pieselor încinse
ale motorului.

Nu porniþi motorul într-un
spaþiu închis: gazele de
eºapament sunt toxice.

În caz de scãdere anormalã sau repetatã a nivelului, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã DACIA.
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NIVELURI
Umplere
Orice intervenþie efectuatã asupra circuitului hidraulic trebuie sã antreneze
înlocuirea lichidului de cãtre un specialist.
Utilizaþi în mod obligatoriu un lichid
de frânã agreat de Serviciile noastre
Tehnice DACIA ºi prelevat dintr-un
bidon sigilat.

1

Periodicitate de înlocuire: consultaþi
carnetul de întreþinere al vehiculului
dumneavoastrã.

Lichid de frânã
Este necesar sã-l controlaþi des, ºi în
orice caz, de fiecare datã când simþiþi o
diferenþã chiar micã a eficacitãþii de
frânare.
Nivel 1
Nivelul scade în mod normal odatã cu
uzura garniturilor, dar nu trebuie sã
coboare niciodatã sub cota de alertã
“MINI”.

În caz de scãdere anormalã sau
repetatã a nivelului, consultaþi
Reprezentantul
dumneavoastrã
DACIA.

În timpul intervenþiilor sub
capota motorului, motoventilatorul poate porni în orice
moment.
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NIVELURI (continuare)
Periodicitate control nivel
Verificaþi nivelul lichidului de rãcire
regulat (motorul este susceptibil sã
sufere grave deteriorãri prin lipsa lichidului de rãcire).
Dacã este necesarã completarea lichidului de rãcire, nu utilizaþi decât produsele agreate de Serviciile Tehnice
DACIA care vã asigurã:
- O protecþie antiîngheþ;
- O protecþie anticorozivã a circuitului
de rãcire.

1

Periodicitate de înlocuire
Consultaþi carnetul de întreþinere al
vehiculului dumneavoastrã.

Lichid de rãcire
Nivelul la rece trebuie sã se afle între
reperele MINI ºi MAXI indicate pe
vasul de expansiune 1.
Completaþi nivelul la rece, înainte de
a atinge reperul MINI.

Nici o intervenþie nu trebuie sã fie efectuatã asupra
circuitului de rãcire atunci
când motorul este cald.
Pericol de arsuri.

În caz de scãdere anormalã sau
repetatã a nivelului, consultaþi
Reprezentantul
dumneavoastrã
DACIA.
4.07
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Page 4.08

NIVELURI (continuare)

FILTRE
Înlocuirea elementelor filtrante (filtru
de aer, filtru habitaclu...) este prevãzutã în operaþiile de întreþinere a
vehiculului dumneavoastrã.

2
1

Pompã direcþie asistatã

Rezervor spãlãtoare parbriz

Periodicitate: consultaþi carnetul de
întreþinere al vehiculului dumneavoastrã.

Umplere: prin buºonul 2.
Acest rezervor alimenteazã în mod
egal spãlãtoarele de faruri (dacã vehiculul este echipat cu acestea).

Nivel: pentru un nivel corect la rece,
trebuie sã fie vizibil între nivelurile
Mini ºi Maxi de pe rezervorul 1.
Utilizaþi, pentru completãri sau
umplere, produse agreate de cãtre Serviciile Tehnice DACIA.

În caz de scãdere anormalã sau
repetatã a nivelului, consultaþi
Reprezentantul
dumneavoastrã
DACIA.

Periodicitate de înlocuire a elementelor filtrante: consultaþi carnetul de
întreþinere al vehiculului dumneavoastrã.

Lichid: apã + produs pentru spãlare
geamuri (produs antigel pe timp de
iarnã).
Jicloare: pentru a orienta jicloarele
spãlãtorului de geam, rotiþi mica sferã
cu ajutorul unui ac.
În timpul intervenþiilor
sub capota motorului,
motoventilatorul
poate
porni în orice moment.
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BATERIE
Bateria necesitã întreþinere
Periodicitate
Semestrial, deschideþi capacul 1.
Scoateþi buºoanele ºi verificaþi nivelul.
Lichid
Apã distilatã sau demineralizatã, pânã
la 1,5 cm deasupra plãcilor.
Este interzis sã adãugaþi electrolit sau
alte produse.

1

În funcþie de vehicul, bateria necesitã
sau nu întreþinere.

Bateria nu necesitã întreþinere
În cazul unei baterii care nu necesitã
întreþinere, o etichetã de pe baterie vã
informeazã.
Este interzis sã deschideþi capacul 1.

În timpul intervenþiilor
sub capota motorului,
motoventilatorul
poate
porni în orice moment.

Manevraþi cu atenþie bateria deoarece conþine acid
sulfuric, care nu trebuie sã
intre în contact cu ochii
sau cu pielea. Dacã un astfel de
contact survine, spãlaþi-vã cu apã
din abundenþã.
Þineþi orice flacãrã, punct incandescent sau scânteie departe de elemenþii bateriei: risc de explozie.
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Page 4.10

ÎNTREÞINERE CAROSERIE
Protecþie
corozivi

împotriva

agenþilor

Cu toate cã vehiculul dumneavoastrã
beneficiazã de tehnici anticoroziune
foarte performante, nu este mai puþin
supus acþiunii:
• agenþilor atmosferici corozivi
- poluãrii atmosferice (oraºe ºi zone
industriale),
- salinitãþii atmosferice (în zonele
maritime mai ales în sezonul cald),
- condiþiilor climatice sezoniere ºi
higrometrice (sare rãspânditã pe
ºosea iarna, apã pentru curãþarea
strãzilor...).
• acþiunilor abrazive
prafului atmosferic ºi nisipului adus
de vânt, noroiului, pietriº proiectat
de alte vehicule...

Ce nu trebuie sã faceþi
• Nu spãlaþi vehiculul la soare sau pe
timp de ger.
• Nu rãzuiþi noroiul sau sarea pentru
a le îndepãrta fãrã a le umezi.
• Nu lãsaþi sã se acumuleze murdãrie
exterioarã.
• Nu lãsaþi sã se întindã rugina formatã începând de la zgârieturile
accidentale.
• Nu înlãturaþi petele cu solvenþi
neselectaþi de serviciile noastre ºi
care pot ataca vopseaua.
• Nu rulaþi frecvent prin zãpadã ºi
noroi fãrã sã spãlaþi vehiculul, în
special pasajele roþilor ºi partea inferioarã a caroseriei.

• Nu degresaþi sau curãþaþi elementele mecanice (exemplu: compartiment motor), parte inferioarã caroserie, piese cu balamale (ex.:
buºonul pentru carburant, interiorul trapei de carburant, trapa de aerisire...) ºi elementele exterioare de
plastic vopsite (ex.: barele paraºoc)
cu ajutorul aparatelor de curãþire de
înaltã presiune sau pulverizãrilor de
produse neomologate de serviciile
noastre tehnice. Fãrã precauþii de
utilizare, acestea ar putea provoca
oxidarea sau funcþionarea defectuoasã.

• incidentelor de circulaþie
Pentru a nu pierde beneficiul acestor
tehnici, un minim de precauþii se
impune pentru a vã asigura în întregime împotriva acestor riscuri.
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ÎNTREÞINERE CAROSERIE (continuare)
Ce trebuie sã faceþi
• Spãlaþi frecvent vehiculul cu
ºampoane selectate de serviciile
noastre ºi clãtind abundent cu jet de
apã, mai ales pasajele de roþi ºi partea inferioarã a caroseriei pentru a
elimina:
- depunerile rãºinoase de sub arbori
sau poluãrile industriale;
- excrementele pãsãrilor care conþin produºi chimici ce au o acþiune
decolorantã rapidã care poate sã
meargã pânã la dezlipirea vopselei;
Este obligatoriu sã spãlaþi imediat
vehiculul pentru a îndepãrta
aceste pete, deoarece va fi imposibil sã le eliminaþi printr-o lustruire;
- sarea din pasajele de roþi ºi partea
inferioarã a caroseriei, dupã rulaj
în regiuni în care au fost rãspândiþi
fondanþi chimici;
- noroiul care formeazã amalgame
umede în pasajele de roþi ºi partea
inferioarã a caroseriei.

• Respectaþi distanþa între vehicule
atunci când vã deplasaþi pe o suprafaþã cu pietriº pentru a evita deteriorarea vopselei.
• Efectuaþi imediat retuºurile necesare în cazul deteriorãrii vopselei
pentru a evita propagarea coroziunii.
• În cazul în care vehiculul dumneavoastrã beneficiazã de garanþie anticoroziune DACIA, nu uitaþi sã efectuaþi
inspecþiile
periodice.
Consultaþi carnetul de întreþinere al
vehiculului dumneavoastrã.
• Respectaþi legile locale în ceea ce
priveºte spãlarea vehiculelor (de
exemplu: nu spãlaþi vehiculul pe
drumul public).

• Înainte de trecerea pe sub o instalaþie de spãlare cu perii, verificaþi
fixarea echipamentelor exterioare, a
proiectoarelor adiþionale, retrovizoarelor ºi aveþi grijã sã fixaþi cu un
adeziv lamelele ºtergãtorului de
geam, antena radio.
Demontaþi opritoarele antenei radio
ºi radiotelefonului (dacã vehiculul
este dotat cu acesta).
• În cazul în care a fost necesar sã
spãlaþi elementele mecanice, balamalele... este obligatoriu sã le protejaþi prin pulverizare cu produse
omologate de serviciile noastre tehnice.

Am selectat produse speciale de
întreþinere pe care le veþi gãsi în
reþeaua DACIA.
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Page 4.12

ÎNTREÞINERE GARNITURI INTERIOARE
Oricare ar fi natura petelor, utilizaþi
apã cu sãpun (eventual cãlduþã) pe
bazã de:
• sãpun natural,
• sãpun lichid pentru veselã (0,5 %
sãpun la 99,5 % apã).
ªtergeþi cu o lavetã moale umezitã.

• Centuri de securitate
Acestea trebuie pãstrate curate.
Utilizaþi fie produsele selectate de
serviciile noastre tehnice (reþeaua
DACIA) fie apã cãlduþã cu sãpun,
folosind un burete, ºi ºtergeþi apoi
cu o lavetã uscatã.

Particularitãþi
• Geamuri instrumentaþie
(de exemplu: tablou de bord, ceas,
afiºaj temperaturã exterioarã, afiºaj
radio...).
Utilizaþi o lavetã moale sau din
bumbac.
Dacã aceasta nu este suficientã, utilizaþi o lavetã moale (sau o lavetã
din bumbac) îmbibatã uºor cu apã ºi
sãpun apoi ºtergeþi cu o lavetã
moale sau lavetã din bumbac
umedã.
Terminaþi ºtergând delicat cu o
lavetã moale uscatã.

Folosirea detergenþilor sau vopselei este interzisã.

Ce nu trebuie sã faceþi:
Este total nerecomandat sã utilizaþi un
aparat de curãþare de înaltã presiune
sau pulverizarea produselor în interiorul habitaclului: fãrã precauþie la utilizare, aceasta poate afecta, între altele,
buna funcþionare a componentelor
electrice sau electronice prezente în
vehicul.

Folosirea produselor pe bazã de
alcool este interzisã.

Am selectat produse speciale de
întreþinere pe care le veþi gãsi în
reþeaua DACIA.
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Page 5.01

Capitolul 5: Recomandãri practice

Roata de rezervã ............................................................................................................................................. 5.02
Scule (Cric - Manivelã etc.) ............................................................................................................................. 5.03
Ornamente-jante .................................................................................................................................... 5.04 - 5.05
Schimbare roatã .............................................................................................................................................. 5.06
Pneuri (securitate pneuri, roþi, utilizare pe timp de iarnã) ................................................................... 5.07 ➟ 5.09
Lamele ºtergãtoare de geam ............................................................................................................................ 5.10
Înlocuire becuri: .................................................................................................................................. 5.11 ➟ 5.19
Lãmpi faþã .................................................................................................................................................. 5.11
Proiectoare ceaþã ......................................................................................................................................... 5.12
Lãmpi spate ..................................................................................................................................... 5.13 ➟ 5.15
Lãmpi de semnalizare laterale ..................................................................................................................... 5.16
Lãmpi interioare .............................................................................................................................. 5.17 ➟ 5.19
Telecomandã cu radiofrecvenþã: baterii ........................................................................................................... 5.20
Baterie .................................................................................................................................................. 5.21 - 5.22
Siguranþe ............................................................................................................................................... 5.23 - 5.24
Remorcare (depanare - atelaj) ............................................................................................................... 5.25 - 5.26
Preechipare cu radio auto/accesorii ....................................................................................................... 5.27 - 5.28
Anomalii de funcþionare ..................................................................................................................... 5.29 ➟ 5.34
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Page 5.02

ROATÃ DE REZERVÃ

2

1
3

Roatã de rezervã
Aceasta este plasatã în portbagaj.
Pentru a avea acces la roata de rezervã:
- Deschideþi capacul portbagajului.
- Ridicaþi covorul portbagajului 1.

- Desfiletaþi fixarea centralã 2.
- Scoateþi roata de rezervã 3.

Dacã roata de rezervã a
fost pãstratã timp de mai
mulþi ani, verificaþi-o la
atelierul dumneavoastrã
pentru a vedea dacã mai corespunde ºi dacã poate fi utilizatã fãrã
riscuri.

5.02
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Page 5.03

SCULE

4
2

3

1
4
1
2
Sculele sunt situate în portbagaj:
- manivelã 1
- inel de remorcare 2
Pentru utilizarea acestuia consultaþi
paragraful “remorcare” din capitolul 5.

- cric 4
Pentru a utiliza cricul, desfiletaþi
ºurubul 3.

Cricul este destinat pentru
schimbarea roþilor. În nici
un caz, acesta nu trebuie
utilizat pentru o reparaþie
sau pentru a avea acces sub vehicul.
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Page 5.04

ORNAMENTE - JANTE

1

B

2

3

D
4

A
C

Ornament cu ºuruburi de roatã
ascunse

Ornament central cu ºuruburi de
roatã ascunse

Demontaþi-l cu ajutorul cheii pentru
ornament 1, introducând cheia în
locaºul valvei 2.
Pentru a-l monta, orientaþi-l în raport
cu valva 2. Apãsaþi cârligele de menþinere începând cu partea valvei A apoi
B ºi C ºi terminaþi cu partea opusã a
valvei D.

Demontaþi-l cu ajutorul cheii pentru
ornament introducând cheia 4 în
locaºul 3.
Pentru a-l repune, orientaþi locaºul 3
în raport cu janta, clipsaþi-l ºi montaþi
la loc piuliþa cu ajutorul cheii 4.

Vã recomandãm sã notaþi numãrul
gravat pe cheie pentru a putea sã o
înlocuiþi în caz de pierdere.
5.04
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Page 5.05

ORNAMENTE - JANTE (continuare)

1

5

6

Ornament central cu ºuruburi de
roatã ascunse

Ornament central cu ºuruburi de
roatã aparente 6

Demontaþi-l cu ajutorul cheii pentru
ornament 1, introducând cheia în
locaºul valvei 5.
Pentru a-l repune, orientaþi-l în raport
cu janta ºi clipsaþi-l.

Pentru a fi scos fãrã demontarea roþii,
acþionaþi-l în poziþiile indicate de cãtre
sãgeþi.
Rotiþi-l pentru a elibera picioruºele de
fixare plasate în spatele ºuruburilor de
fixare a roþii.
Pentru a fi montat la loc, procedaþi în
sens invers.
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SCHIMBARE ROATÃ
Parcaþi vehiculul pe o suprafaþã planã ºi rezistentã (dacã
este necesar, interpuneþi un
suport solid sub talpa cricului) anclanºaþi semnalul de avarie.
Strângeþi frâna de mânã ºi cuplaþi o
vitezã (prima sau marºarier).
Coborâþi toþi pasagerii vehiculului ºi
þineþi-i departe de zona de circulaþie.

1
2
3

Demontaþi ornamentul (consultaþi
paragraful ornamente).

Introduceþi extremitatea 2 a manivelei
în cricul 3 ºi efectuaþi câteva ture pentru a desprinde roata de sol.

Deblocaþi ºurubul de fixare a roþii cu
ajutorul manivelei 1 pentru a putea fi
apucatã de sus.

Demontaþi ºuruburile.
Scoateþi roata.

În caz de panã de pneu, înlocuiþi roata cât mai repede
posibil.
Un pneu care a avut o panã
trebuie sã fie întotdeauna examinat
(ºi reparat dacã este posibil) de cãtre
un specialist.

Aºezaþi cricul orizontal, capãtul cricului trebuie sã fie glisat în fanta inferioarã a caroseriei ºi cât mai aproape
de roata aferentã.
Începeþi sã înfiletaþi cricul cu mâna
pentru a plasa convenabil talpa acestuia (sã intre uºor sub vehicul). Pe un
sol moale, interpuneþi o planºã sub
talpã.

Puneþi roata de rezervã pe butucul
central ºi rotiþi-o pentru a face sã coincidã gãurile de fixare ale roþii ºi ale
butucului.
Strângeþi ºuruburile ºi coborâþi cricul.
Cu roþile pe sol, strângeþi ºuruburile
cu putere ºi efectuaþi controlul strângerii ºuruburilor cât mai rapid posibil
(cuplu de strângere 105 Nm).
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Page 5.07

PNEURI
Securitate pneuri - roþi
Pneurile constituie singurul contact
între vehicul ºi carosabil, deci este
esenþial sã le þineþi în bunã stare.
Este obligatoriu sã vã conformaþi
reglementãrilor locale prevãzute de
codul rutier.

1
2

Întreþinere pneuri

Când este necesar sã înlocuiþi pneurile, nu trebuie
sã montaþi pe vehiculul
dumneavoastrã
decât
pneuri de aceeaºi marcã, dimensiune, tip ºi structurã.
Acestea trebuie: fie sã fie identice
cu cele originale, fie sã corespundã cu cele recomandate de
Reprezentantul dumneavoastrã
DACIA.

Atunci când profilul a fost erodat pânã
la nivelul bosajelor martor, acestea
devin vizibile 2: este atunci necesar sã
înlocuiþi pneurile deoarece adâncimea
profilului nu este mai mare de 1,6 mm
iar aceasta antreneazã o proastã
aderenþã pe drumurile umede.
Incidentele de conducere precum
“lovirea bordurii trotuarului”, riscã sã
avarieze pneurile ºi antreneazã, în
egalã mãsurã, dereglarea trenului faþã.
Un vehicul supraîncãrcat, parcursuri
lungi pe autostradã, mai ales pe temperaturi ridicate ºi conducerea
frecventã pe drumuri proaste determinã deteriorarea mai rapidã a pneurilor ºi influenþeazã securitatea.

Pneurile trebuie sã fie în stare bunã ºi
profilul lor trebuie sã prezinte un relief
bine evidenþiat; pneurile agreate de
serviciile noastre tehnice conþin martori de uzurã 1 care sunt constituiþi
din bosaje martor încorporate în
structura benzii de rulare.

5.07

CLIO NU732-1 - DACIA

C:\Documentum\Checkout\NU732-1_rom_T5.win 2/4/2004 7:22

- page 7

nu732-1_fra_G5.qxd

6/02/04

13:30

Page 5.08

PNEURI (continuare)
Presiuni de umflare
Este important sã respectaþi presiunile
de umflare (inclusiv pentru roata de
rezervã), acestea trebuie sã fie verificate cel puþin o datã pe lunã ºi în plus
înaintea fiecãrei cãlãtorii pe distanþe
lungi (consultaþi paragraful “presiuni
umflare pneuri” de la începutul
manualului).

Presiunile trebuie verificate la rece: nu
þineþi cont de presiunile superioare
care ar fi atinse pe timp cald sau dupã
un parcurs efectuat la vitezã mare.
În cazul în care verificarea presiunii
nu poate fi efectuatã cu pneurile reci,
presiunile indicate trebuie mãrite de la
0,2 la 0,3 bari.

Permutare roþi
Aceastã practicã este nerecomandatã.

Roatã de rezervã
Consultaþi paragrafele “roatã de
rezervã” ºi “schimbare roatã” din capitolul 5.

Este interzis sã dezumflaþi un pneu
cald.

Presiunile
insuficiente
antreneazã o uzurã prematurã ºi încãlzirea anormalã
a pneurilor, împreunã cu
toate consecinþele pe care le pot
avea în planul securitãþii:
- þinutã de drum proastã,
- risc de explozie sau de pierdere a
benzii de rulare.
Presiunea de umflare depinde de
sarcinã ºi de viteza de utilizare:
ajustaþi presiunile în funcþie de
condiþiile de utilizare (consultaþi
paragraful
“presiuni
umflare
pneuri” de la începutul manualului).

Notã: o etichetã (în funcþie de þarã sau
versiune), lipitã pe cantul sau ancadramentul uºii faþã a ºoferului, vã indicã
presiunile de umflare a pneurilor.

Înlocuire pneuri

Din motive de securitate,
aceastã operaþie trebuie
încredinþatã exclusiv unui
specialist.
O montare diferitã a pneurilor
poate modifica:
- Conformitatea vehiculului dumneavoastrã cu reglementãrile în
vigoare;
- Comportamentul acestuia în
viraje.
- Direcþia (dificultate).
- Zgomotul emis de pneuri.
- Montarea lanþurilor.
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Page 5.09

PNEURI (continuare)
Utilizare pe timp de iarnã
• Lanþuri
Din motive de securitate, este
categoric interzis sã montaþi lanþuri pe osia spate.
Orice montare de pneuri de mãrimi
superioare celor originale face
imposibilã folosirea lanþurilor.

• Pneuri de “iarnã” sau “termocauciucuri”
Vã recomandãm sã echipaþi cele
patru roþi pentru a menþine cât mai
bine calitatea aderenþei vehiculului
dumneavoastrã.
Notã: Vã atragem atenþia asupra
faptului cã aceste pneuri conþin
uneori:
- un sens de rulaj
- un indice de vitezã maximã care
poate fi inferioarã vitezei maxime
a vehiculului dumneavoastrã.
• Pneuri cu crampoane
Acest tip de echipare nu este utilizabilã decât pe o perioadã limitatã ºi
determinatã de legislaþia localã.
Este necesar sã respectaþi viteza
impusã de reglementarea în vigoare.
Aceste pneuri trebuie sã echipeze
cel puþin cele douã roþi de pe osia
faþã.

Montarea lanþurilor nu
este posibilã decât pe
pneuri cu mãrimi identice
cu cele montate iniþial pe
vehiculul dumneavoastrã.

În toate cazurile vã recomandãm sã
consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã DACIA care vã poate face
recomandãri asupra alegerii echipamentelor adecvate vehiculului dumneavoastrã.
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Page 5.10

LAMELE ªTERGÃTOARE DE GEAM
Remontare lamelã ºtergãtor de
geam

2
3
B

1

Pentru a remonta lamela ºtergãtorului
de geam, procedaþi în sens invers. Asiguraþi-vã cã lamela este bine blocatã.

4

A

Înlocuire lamele ºtergãtor de
parbriz 1
- Ridicaþi braþul ºtergãtorului de parbriz 3.
- Rotiþi lamela pânã când ajunge în
poziþie orizontalã.
- Apãsaþi langheta 2 ºi glisaþi lamela
ºtergãtorului de geam în jos pânã la
eliberarea cârligului 4 al braþului
ºtergãtorului de geam.
- Decalaþi lamela (A) ºi apoi ridicaþi-o
(B) pentru a fi eliberatã.

• Pe timp geros, asiguraþi-vã cã
lamelele ºtergãtoarelor de geam
nu sunt imobilizate de gheaþã
(risc de încãlzire motor).
• Supravegheaþi starea acestor
lamele. Acestea trebuie schimbate de îndatã ce eficacitatea lor
scade: aproximativ în fiecare an.
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Page 5.11

LÃMPI FAÞÃ: înlocuire becuri
Curãþare faruri
1

2

4

Farurile fiind echipate cu plexiglas,
utilizaþi o lavetã moale sau din bumbac.
Dacã aceasta nu este suficientã, folosiþi o lavetã moale (sau o lavetã din
bumbac) uºor îmbibatã cu apã ºi
sãpun, apoi spãlaþi cu o lavetã moale
sau cu o lavetã din bumbac umedã.
În final ºtergeþi uºor cu o lavetã moale
uscatã.

A
3

Lumini de drum,
lumini de întâlnire

Folosirea produselor pe bazã de
alcool este interzisã.

Lumina de poziþie faþã

Demontaþi capacul A.
Demontaþi conectorul becului 1.
Eliberaþi arcul 2 ºi scoateþi becul.

Demontaþi dulia 3 pentru a avea acces
la bec.
Tip bec: W5W.

Tip bec: H4
anti U.V. (vezi chenar).

Lampã semnalizare direcþie

Nu atingeþi sticla becului. Þineþi-l de
dulie.

Rotiþi cu un sfert de turã dulia 4 ºi
scoateþi becul.
Tip bec: PY21W.
Dupã înlocuirea becului, verificaþi
repoziþionarea corespunzãtoare a
capacului.

Farurile fiind echipate cu
plexiglas, este obligatoriu
sã utilizaþi becurile anti
U.V.
(Utilizarea oricãrui alt tip de bec ar
putea antrena deteriorarea farului.)
Vã recomandãm sã aveþi o cutie de
rezervã care sã conþinã un set de
becuri.
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Page 5.12

PROIECTOARE CEAÞÃ: înlocuire becuri
Proiectoare adiþionale
Dacã doriþi sã echipaþi vehiculul cu
proiectoare “ceaþã” sau cu “bãtaie
mare”, consultaþi un Reprezentant
DACIA.

1

Proiectoare ceaþã faþã 1
Înlocuirea unui bec
Consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã DACIA.
Tip bec: H11.
Orice intervenþie (sau
modificare) asupra circuitului electric trebuie realizatã de un Reprezentant
DACIA care dispune de piesele
necesare pentru adaptare, deoarece
o branºare incorectã ar putea
antrena defectarea instalaþiei electrice (cablaj, piese, în special alternatorul).
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Page 5.13

LÃMPI SPATE: înlocuire becuri

1
3

1

2

Scoateþi ºuruburile 1 ºi eliberaþi blocul
luminilor spate din exterior.

Eliberaþi buretele 2.

Declipsaþi cu grijã duliile apãsând pe
langhetele 3.
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Page 5.14

LÃMPI SPATE: înlocuirea becurilor (continuare)

7

4
5
6

8

4 Luminã de poziþie ºi stop
Bec formã îngustã cu douã filamente P 21/5 W.
5 Luminã de direcþie
Bec formã îngustã P 21 W.

A treia lampã stop 7
A treia lampã stop 7 este accesibilã
prin portbagaj.

Rotiþi dulia 8 cu un sfert de turã, eliberaþi-o ºi scoateþi becul.
Tip bec: P 21 W.

6 Luminã pentru mers cu spatele
Bec formã îngustã P 21 W.
sau
Luminã de ceaþã
Bec formã îngustã P 21 W.
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Page 5.15

LÃMPI SPATE: înlocuire becuri (continuare)

9

10

Corp iluminat numãr de înmatriculare 9
Eliberaþi-l cu ajutorul unei scule de tip
ºurubelniþã platã.

Pentru a ajunge la becul 10 declipsaþi
lentila suportului de bec.
Tip bec: W 5 W.
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Page 5.16

LÃMPI DE SEMNALIZARE LATERALE: înlocuire becuri

1

2

Declipsaþi lampa de semnalizare 1 (cu
ajutorul unei scule de tip ºurubelniþã
platã).

Rotiþi cu un sfert de turã dulia 2 ºi
scoateþi becul.
Tip bec cu lampã de semnalizare de
culoare albã: W5W.
Tip bec cu lampã de semnalizare de
culoare oranj: WY5W.
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Page 5.17

LÃMPI INTERIOARE: înlocuire becuri

1
2

3

Plafonierã
Declipsaþi (cu ajutorul unei scule de
tip ºurubelniþã platã) capacul 1.
Eliberaþi becurile.
Tip becuri 2 ºi 3: W5W.
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Page 5.18

ILUMINARE INTERIOARÃ: înlocuire becuri (continuare)

5

6
4

Lampã compartiment de depozitare
Declipsaþi (cu ajutorul unei scule de
tip ºurubelniþã platã) lampa 4 presând
pe langhetã.
Deconectaþi lampa.

Apãsaþi langheta 5 pentru a elibera
lentila ºi a avea acces la becul 6.
Tip bec: C5W.
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Page 5.19

LÃMPI INTERIOARE: înlocuire becuri (continuare)

8

9
7

7

Lampã portbagaj
Declipsaþi (cu ajutorul unei scule de
tip ºurubelniþã platã) lampa 7 presând
pe langhetele aflate pe ambele pãrþi
ale lãmpii.

Deconectaþi lampa 7.

Apãsaþi pe langheta 8 pentru a elibera
lentila ºi a avea acces la becul 9.
Tip bec: C5W.
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Page 5.20

TELECOMANDÃ CU RADIOFRECVENÞÃ: baterie

3
1

2

Înlocuirea bateriei
Desfiletaþi ºurubul 1 apoi declipsaþi
capacul 2.

Înlocuiþi bateria 3 respectând polaritatea marcatã pe capac.
Notã: în momentul înlocuirii bateriei,
este recomandat sã nu atingeþi circuitul electronic plasat în capacul cheii.

Bateriile sunt disponibile la Reprezentantul dumneavoastrã DACIA.
Durata lor de viaþã este de aproximativ doi ani.
O duratã de o secundã este necesarã între douã acþiuni de blocare ºi
deblocare.

Nu aruncaþi bateriile uzate
în naturã, depuneþi-le la un
organism însãrcinat cu
colectarea ºi reciclarea
bateriilor.
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Page 5.21

BATERIA: depanare
Pentru a evita orice risc de producere a scânteilor
- Asiguraþi-vã cã toþi “consumatorii”
sunt întrerupþi înainte de a debranºa
sau rebranºa bateria.
- Când încãrcaþi bateria, opriþi încãrcãtorul înainte de a conecta sau deconecta bateria.
- Nu aºezaþi obiecte metalice pe baterie pentru a nu crea un scurtcircuit
între borne.

Branºarea unui încãrcãtor
Deconectaþi obligatoriu (motor oprit)
cablurile conectate la cele douã borne
ale bateriei începând cu borna negativã.
Nu debranºaþi bateria când motorul
funcþioneazã. Conformaþi-vã instrucþiunilor de utilizare date de furnizorul încãrcãtorului de baterie pe
care îl folosiþi.

Numai o baterie bine încãrcatã ºi bine
întreþinutã poate atinge o duratã de
viaþã maximã ºi vã permite sã porniþi
normal motorul vehiculului dumneavoastrã.
Bateria trebuie sã fie menþinutã curatã
ºi uscatã.
Controlaþi frecvent starea de încãrcare
a bateriei:
• Mai ales dacã utilizaþi vehiculul pe
distanþe scurte, mai precis în circuitul urban.
• Când temperatura exterioarã scade
(perioadã de iarnã), starea de încãrcare scade. Pe timpul iernii nu utilizaþi decât echipamentele electrice
necesare.
• În sfârºit cunoaºteþi cã starea de
încãrcare scade datoritã anumitor
“consumatori permanenþi” cum ar fi
ceasul, accesoriile post-vânzare...

În cazul în care numeroase accesorii
sunt montate pe vehicul, branºaþi-le la
+ dupã contact. În acest caz, este de
dorit sã vã echipaþi vehiculul cu o baterie de capacitate nominalã mai mare.
Cereþi sfatul Reprezentantului dumneavoastrã DACIA.
În cazul unei staþionãri prelungite a
vehiculului
dumneavoastrã,
debranºaþi bateria sau reîncãrcaþi-o
periodic, mai ales în perioada rece.
Este necesar sã reprogramaþi echipamentele cu memorie, radio auto...
Bateria trebuie stocatã într-un loc
uscat ºi rãcoros, precum ºi la adãpost
de îngheþ.

Anumite baterii pot prezenta anumite specificitãþi
de încãrcare, de aceea solicitaþi recomandarea Reprezentantului dumneavoastrã DACIA.
Evitaþi riscul producerii de scântei
care ar putea antrena imediat o
explozie ºi încãrcaþi bateria într-un
loc bine aerisit.
Pericol de rãnire gravã.
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Page 5.22

BATERIA: depanare (continuare)
Pornire cu bateria altui vehicul
Pentru a porni, dacã trebuie sã primiþi
curent de la bateria altui vehicul, procedaþi astfel:
procuraþi-vã cabluri electrice potrivite
(cu aceeaºi secþiune) de la un Reprezentant DACIA, sau dacã aveþi deja
cabluri de demaraj, asiguraþi-vã cã
sunt în stare perfectã.
Cele douã baterii trebuie sã aibã
aceeaºi tensiune nominalã: 12 volþi.
O baterie îngheþatã trebuie sã fie
dezgheþatã înainte de a fi alimentatã.
Asiguraþi-vã cã nu existã nici un contact între cele douã vehicule (risc de
scurtcircuit în momentul legãrii bornelor pozitive) ºi cã bateria descãrcatã
este bine branºatã. Întrerupeþi contactul motor al vehiculului dumneavoastrã.
Porniþi motorul vehiculului furnizor
de curent ºi adoptaþi o turaþie medie.

1

4

Verificaþi sã nu existe un contact între
cele douã cabluri A ºi B iar cablul A
(+) nu este în contact cu nici un element metalic al vehiculului care furnizeazã curent.
Porniþi motorul în mod normal. Imediat ce porneºte, debranºaþi cablurile
A ºi B în ordine inversã (4-3-2-1).

B

A
2
3

Fixaþi cablul pozitiv (+) A la borna (+) 1 a bateriei descãrcate, apoi pe
borna (+) 2 a bateriei care furnizeazã
curentul.
Fixaþi cablul negativ (–) B la borna (–) 3 a bateriei care furnizeazã
curentul apoi la borna (–) 4 a bateriei
descãrcate.

Manevraþi cu atenþie bateria deoarece conþine acid
sulfuric, care nu trebuie sã
intre în contact cu ochii
sau cu pielea. Dacã un astfel de
contact survine, spãlaþi-vã cu apã
din abundenþã.
Þineþi orice flacãrã, orice punct
incandescent sau orice scânteie
departe de elemenþii bateriei: risc
de explozie.
În timpul intervenþiilor sub capota
motorului, motoventilatorul poate
porni în orice moment.
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Page 5.23

SIGURANÞE

3
2

3

A
4
1

BUNÃ DEFECTÃ

Compartiment siguranþe 2
În caz de nefuncþionare a unui aparat
electric, înainte de orice cercetare verificaþi starea siguranþelor.
Ridicaþi capacul A de mânerul 1.
Pentru a identifica siguranþele, ajutaþi-vã de eticheta de alocare a siguranþelor 4 (detaliatã în pagina urmãtoare).
Este recomandat sã nu utilizaþi amplasamentele rãmase libere ale siguranþelor.

Verificaþi siguranþa respectivã ºi înlocuiþi-o, dacã este
necesar, cu o siguranþã obligatoriu de acelaºi amperaj
ca cea originalã.
O siguranþã cu amperajul prea mare
poate crea o încãlzire excesivã a reþelei electrice (risc de incendiu) în cazul
de consum anormal al unui echipament.

Scoateþi siguranþa cu ajutorul cleºtelui 3.
Pentru a scoate siguranþa din cleºte,
glisaþi-o lateral.

În funcþie de legislaþia în vigoare
sau din precauþie, procuraþi-vã de
la Reprezentantul dumneavoastrã
DACIA o cutie de rezervã care
cuprinde un set de becuri ºi un set
de siguranþe.
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SIGURANÞE (continuare)
Alocare siguranþe (prezenþa siguranþelor depinde de nivelul echipãrii vehiculului)
Simbol

Repartizare

Simbol

ABS
Radio
Lumini stop ºi luminã mers
înapoi

Repartizare

Simbol

Repartizare

Avertizor sonor

Airbag

Alimentare generalã

Luminã de drum dreapta

Scaune cu încãlzire

Luminã de drum stânga

Dezgheþare retrovizoare

Luminã de întâlnire stânga

Macara electricã geam faþã

Luminã de întâlnire dreapta

Iluminare interioarã

Luminã de poziþie dreapta

Retrovizor electric

Luminã de poziþie stânga

Încãlzire

Luminã de ceaþã spate

Remorcã

Macara electricã geam spate

Aer condiþionat
Lumini de ceaþã faþã
Tablou de bord
Injecþie
ªtergãtor parbriz
Blocare deschideri mobile
Dezgheþare lunetã spate
Preechipare alarmã
5.24
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REMORCARE: depanare

1

2

Volanul nu trebuie sã fie blocat;
cheia de contact trebuie sã fie în
poziþia “M” (aprindere) permiþând
semnalizarea (lumini “Stop”, lumini
semnalizare direcþie). Noaptea, vehiculul trebuie sã fie luminat.
În plus, este obligatoriu sã respectaþi
condiþiile de remorcare definite în
legislaþia în vigoare a fiecãrei þãri ºi nu
trebuie sã depãºiþi greutatea remorcabilã a vehiculului dumneavoastrã.
Adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã DACIA.

1

Utilizaþi în mod exclusiv numai
inelul de remorcare 1 (situat în portbagaj) ºi punctele de remorcare faþã 2
ºi spate 3 (niciodatã tuburile de transmisie). Aceste puncte de remorcare nu
pot fi utilizate decât la tractare: în nici
un caz nu pot servi pentru a ridica
direct sau indirect vehiculul.

DACIA recomandã utilizarea unei bare de remorcare
rigide. În cazul utilizãrii corzii sau cablului (atunci când
autorizeazã legislaþia), trebuie ca
vehiculul tractat sã fie apt pentru frânare.
• Nu trebuie sã remorcaþi un vehicul
a cãrui aptitudine de rulaj este alteratã.
• Este obligatoriu sã evitaþi bruscãrile la accelerare ºi frânare care ar
putea deteriora vehiculul.
• În toate cazurile, este recomandat
sã nu depãºiþi 25 km/h.
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REMORCARE atelaj

A

3
Punct de remorcare faþã 2
Declipsaþi capacul.
Înfiletaþi inelul de remorcare 1 la
maxim.

Punct de remorcare spate 3

A = 918 mm.
Sarcinã admisã în punctul de
remorcare al atelajului, masã
maximã admisã pentru remorcã
frânatã ºi nefrânatã:
Consultaþi capitolul 6, paragraful
“mase”.
Pentru montarea atelajului ºi pentru condiþiile de utilizare, consultaþi instrucþiunile de montare ale
fabricantului.
Este recomandat sã pãstraþi aceste
instrucþiuni împreunã cu celelalte
documente de bord.
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Page 5.27

PREECHIPARE CU RADIO

1
3
3
2

Amplasament radio 1

Difuzoare faþã

Difuzoare spate 3

Declipsaþi ºi demontaþi capacul.
Conexiunile antenã, alimentare + ºi –,
firele difuzoarelor stânga ºi dreapta
sunt fixate pe partea spate a capacului.

În funcþie de vehicul, declipsaþi capacul 2 cu ajutorul unei scule (tip
ºurubelniþã platã) la nivelul sãgeþilor.

(în funcþie de vehicul)

• În toate cazurile, este foarte important sã urmaþi întocmai instrucþiunile de montare ale fabricantului.
• Caracteristicile suporturilor ºi cablajelor (disponibile în reþeaua DACIA) variazã în funcþie de nivelul de echipare al vehiculului dumneavoastrã ºi de tipul aparatului radio auto.
Pentru a cunoaºte referinþa lor, consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã DACIA.
• Orice intervenþie asupra circuitului electric al vehiculului sau al radio-ului auto nu poate fi realizatã decât de un Reprezentant DACIA: o branºare incorectã ar putea antrena deteriorarea instalaþiei electrice ºi/sau a organelor conectate la acesta.
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ACCESORII
Montare ulterioarã accesorii
Pentru a asigura buna funcþionare a vehiculului dumneavoastrã ºi pentru a evita orice risc
de naturã sã pericliteze securitatea
dumneavoastrã, vã recomandãm sã
utilizaþi accesorii specificate de
DACIA care sunt adaptate la vehiculul dumneavoastrã ºi sunt singurele
garantate de DACIA.

Utilizare telefoane ºi aparate CB
Telefoanele ºi aparatele CB
echipate cu antenã integratã
pot crea interferenþe cu sistemele
electronice care echipeazã vehiculul,
de aceea este recomandat sã nu utilizaþi decât aparate cu antenã exterioarã.
Pe de altã parte, vã amintim necesitatea de a respecta legislaþia în
vigoare referitoare la utilizarea
acestor aparate.

Accesorii electrice ºi electronice
• orice intervenþie asupra circuitului
electric al vehiculului nu poate fi
realizatã decât de un Reprezentant
DACIA, deoarece o branºare incorectã ar putea antrena deteriorarea
instalaþiei electrice ºi/sau a organelor conectate la aceasta;
• în cazul montãrii ulterioare de
echipamente electrice, asiguraþi-vã
cã instalaþia este bine protejatã de o
siguranþã. Notaþi amperajul ºi localizarea acestei siguranþe.
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Page 5.29

ANOMALII DE FUNCÞIONARE
Recomandãrile urmãtoare vã permit sã depanaþi rapid ºi provizoriu vehiculul; pentru securitate, consultaþi de îndatã ce este
posibil un Reprezentant DACIA.

Acþionaþi demarorul

CE TREBUIE SÃ FACEÞI

• Nu se întâmplã nimic: becurile martorilor luminoºi nu se aprind, demarorul
nu porneºte.

Cablul electric al bateriei debranºat sau
oxidarea fiºelor ºi a bornelor.

Verificaþi contactul fiºelor bateriei:
rãzuiþi ºi curãþaþi dacã sunt oxidate ºi
restrângeþi-le.

Baterie descãrcatã.

Branºaþi o altã baterie la bateria defectã.

Baterie defectã.

Înlocuiþi bateria.

Fiºele bateriei sunt strânse prost.
Bornele bateriei sunt oxidate.

Verificaþi contactul fiºelor bateriei:
rãzuiþi ºi curãþaþi dacã sunt oxidate ºi
restrângeþi-le.

Baterie descãrcatã.

Branºaþi o altã baterie la bateria defectã.

• Motorul porneºte greu pe vreme
umedã sau dupã spãlare.

Aprindere incorectã: umiditate în sistemul de aprindere.

Uscaþi firele bujiilor ºi ale bobinei.

• Motorul porneºte dificil la cald.

Carburaþie proastã (bule de gaz în circuit).

Lãsaþi motorul sã se rãceascã.

Lipsã compresie.

Consultaþi un Reprezentant DACIA.

• Becurile martorilor luminoºi lumineazã slab, demarorul se roteºte foarte
încet.
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ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Acþionaþi demarorul

CAUZE

CE TREBUIE SÃ FACEÞI

• Motorul “tuºeºte” dar nu porneºte sau
porneºte greu la rece.

Antidemaraj în funcþiune.

Consultaþi capitolul “Sistem antidemaraj”.

Procedurã de pornire greºitã.
sau
Defecþiune umplere cu carburant sau
defecþiune de aprindere.

Consultaþi capitolul “Pornire”.
Dacã nu porneºte nu insistaþi.
Consultaþi un Reprezentant DACIA.

• Vibraþii.

Pneuri prost umflate, prost echilibrate
sau deteriorate.

Verificaþi presiunea pneurilor ºi dacã nu
aceasta este cauza, verificaþi starea lor la
un Reprezentant DACIA.

• Fierbere în vasul de expansiune.

Panã mecanicã: garniturã de chiulasã
strãpunsã, pompã de apã defectã.

Opriþi motorul.
Consultaþi un Reprezentant DACIA.

Motoventilator în panã.

Verificaþi siguranþa corespondentã, în
caz contrar consultaþi un Reprezentant
DACIA.
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ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Pe ºosea

CAUZE

CE TREBUIE SÃ FACEÞI

• Fum alb anormal la eºapament.

Panã mecanicã: garniturã de chiulasã
deterioratã

Opriþi motorul.
Consultaþi un Reprezentant DACIA.

• Fum sub capota motorului.

Scurtcircuit

Opriþi-vã, întrerupeþi contactul, debranºaþi bateria.

Conducta circuitului de rãcire defectã

Consultaþi un Reprezentant DACIA.

Nivelul este prea scãzut

Adãugaþi ulei de motor (consultaþi capitolul 4 “Nivel ulei motor”).
Consultaþi cel mai apropiat Reprezentant DACIA.
Opriþi-vã: consultaþi un Reprezentant
DACIA.

• Martorul luminos pentru presiune ulei
se aprinde
- în viraj sau la frânare
- la ralanti

Presiune de ulei scãzutã

- întârzie sã se stingã sau rãmâne
aprins în timpul accelerãrii

Lipsã presiune ulei

• Motorul are lipsã de putere.

• Ralanti-ul este instabil sau motorul se
opreºte brusc.

Filtru de aer înfundat

Înlocuiþi cartuºul.

Defect de alimentare cu carburant.

Verificaþi nivelul de carburant.

Bujii defecte, reglaj prost

Consultaþi un Reprezentant DACIA.

Lipsã compresie (bujii, aprindere, prizã
de aer)

Consultaþi un Reprezentant DACIA.
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Page 5.32

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Pe ºosea

CAUZE

CE TREBUIE SÃ FACEÞI

• Direcþia devine durã.

Curea ruptã

Înlocuiþi cureaua.

Lipsã de ulei în pompã

Adãugaþi ulei de direcþie asistatã (consultaþi capitolul 4 “Pompã de direcþie
asistatã).
Dacã problema persistã, consultaþi
Reprezentantul dumneavoastrã DACIA.

Pompã de apã: curea detensionatã sau
ruptã
Ventilatorul motorului nu funcþioneazã

Opriþi vehiculul, opriþi motorul ºi consultaþi un Reprezentant DACIA.

Scurgeri de apã

Verificaþi starea racordurilor de apã ºi
strângerea colierelor.
Verificaþi vasul de expansiune: trebuie
sã conþinã lichid. Dacã nu conþine lichid
refaceþi nivelul (dupã ce l-aþi lãsat sã se
rãceascã). Luaþi-vã toate mãsurile de
precauþie sã nu vã ardeþi. Aceastã depanare nu este decât provizorie, consultaþi
cât mai repede posibil Reprezentantul
dumneavoastrã DACIA.

• Motor supraîncãlzit. Martorul luminos pentru temperatura apei se
aprinde (sau acul indicator este în
zona roºie).

Radiator: În cazul lipsei unei cantitãþi mari de apã, nu uitaþi cã niciodatã nu trebuie sã faceþi plinul cu apã rece când
motorul este foarte cald. Dupã orice intervenþie asupra vehiculului care necesitã golirea, chiar ºi parþialã, a circuitului
de rãcire, acesta din urmã trebuie umplut cu un amestec nou convenabil dozat. Vã amintim cã este obligatoriu sã nu
utilizaþi decât un produs selectat de serviciile noastre tehnice.
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Page 5.33

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Aparaturã electricã

CAUZE

CE TREBUIE SÃ FACEÞI

• ªtergãtorul nu funcþioneazã.

Lamelele ºtergãtoarelor de geam sunt
lipite

Dezlipiþi lamelele înainte de a utiliza
ºtergãtorul de geam.

Siguranþe întrerupte (intermitent, oprit)

Înlocuiþi-le.

Panã de motor

Consultaþi un Reprezentant DACIA.

• Frecvenþã mai rapidã a lãmpilor de
semnalizare

- bec ars

Înlocuiþi becul.

• Cele douã
lãmpi de semnalizare
nu funcþioneazã.

- bec ars

Înlocuiþi becul.

- fir de alimentare debranºat sau conector poziþionat necorespunzãtor

Recuplaþi-l.

- siguranþã întreruptã

Înlocuiþi-o.

Pe o singurã
parte:

Pe ambele pãrþi:
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Page 5.34

ANOMALII DE FUNCÞIONARE (continuare)
Aparaturã electricã
• Farurile nu
funcþioneazã.

Unul singur:

Ambele:

• Urme de condens în lãmpi

CAUZE

CE TREBUIE SÃ FACEÞI

- bec ars

Înlocuiþi-l.

- fir debranºat sau conector poziþionat
necorespunzãtor

Verificaþi ºi rebranºaþi firul sau conectorul.

- dacã circuitul este protejat de o siguranþã

Verificaþi ºi înlocuiþi-o dacã este necesar.

Aceasta nu este o anomalie. Prezenþa
urmelor de condens în lãmpi este un
fenomen natural legat de variaþiile de
temperaturã.
Aceste urme vor dispãrea rapid în
momentul utilizãrii lãmpilor.
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Page 6.02

PLÃCUÞE IDENTIFICARE VEHICUL

A
1
2
3
4
5

A

6
7
8
9
10
11
12
13

Indicaþiile care figureazã pe plãcuþa
constructorului A (partea dreaptã)
trebuie menþionate în scrisorile sau
comenzile dumneavoastrã.

B

A - Plãcuþa constructorului
1 Tip vehicul ºi numãr tip.
(În funcþie de vehicul, numãr repetat pe o plãcuþã B).
2 MTMA (Masã Totalã Maximã
Admisã a vehiculului).
3 MTR (Masã Totalã Rulantã = vehicul în sarcinã ºi cu remorcã).
4 MTMA pe osia faþã.
5 MTMA pe osia spate.

6 Caracteristici tehnice ale vehiculului.
7 Referinþã vopsea.
8 Nivel de echipare.
9 Tip vehicul.
10 Cod tapiþerie.
11 Detalii suplimentare echipament.
12 Serie de fabricaþie.
13 Cod îmbrãcãminte interioarã.
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Page 6.03

PLÃCUÞE IDENTIFICARE VEHICUL (continuare)
C - Plãcuþã motor sau etichetã motor
(amplasament diferit în funcþie de
motorizare)
1 Tip motor
2 Indice motor
3 Serie motor

C
Indicaþiile care figureazã pe plãcuþa
motorului C trebuie menþionate în
toate scrisorile sau comenzile dumneavoastrã.
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Page 6.04

CARACTERISTICI MOTOR
Versiuni

1.4

1.6

Tip motor
(indicat pe plãcuþã motor)

K7J

K7M

1 390

1 598

Cilindree (cm3)
Tip carburant
Cifrã octanicã

Carburant fãrã plumb obligatoriu, cu cifrã octanicã la fel ca cea precizatã pe eticheta situatã în trapa de carburant.
În lipsã, posibilitate de a utiliza ocazional carburant fãrã plumb:
- cu cifrã octanicã 91, pentru o etichetã indicând 95, 98
- cu cifrã octanicã 87, pentru o etichetã indicând 91, 95, 98

Bujii

Nu utilizaþi decât bujiile specificate pentru motorul vehiculului dumneavoastrã.
Tipul lor trebuie indicat pe o etichetã colantã lipitã în compartimentul motor, în
caz contrar consultaþi Reprezentantul dumneavoastrã DACIA. Montarea de
bujii nespecificate poate antrena deteriorarea motorului.
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DIMENSIUNI (în metri)

0,774

2,630

0,843

1,480

4,247

1,740

1,534

1,470

6.05
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Page 6.06

MASE (în kg) - Vehicule de bazã ºi fãrã opþiuni, susceptibile de a evolua în cursul anului: consultaþi Reprezentatul dumneavoastrã DACIA.
Versiuni
(comercializare în funcþie de þarã)

1.4

1.6

Tip vehicul
(indicat pe plãcuþa constructorului)

LS0A
LS0C
LS0E
LS0G

LS0B
LS0D
LS0F
LS0H

975
580
395

980
585
395

Masã fãrã sarcinã
în mers
Fãrã ºofer

Total
Faþã
Spate

Masã maximã
admisã pe osie

Faþã
Spate

Masã maximã admisã în sarcinã
Masã maximã remorcã nefrânatã

830
880
1 535

1 540
525

Masã maximã remorcã frânatã (1)
numai cu ºofer

1 100

alte cazuri

750

Masã totalã rulantã
(= Masã maximã admisã în sarcinã
+ remorcã)
Sarcinã admisã în punctul de remorcare al atelajului
Sarcinã admisã pe bare portbagaj pavilion

2 300
75
80 (inclusiv dispozitivele de susþinere)
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Page 6.07

MASE (continuare)
(1) Sarcinã remorcabilã (remorcare rulotã, ambarcaþiune etc.)
- Este important sã respectaþi sarcinile remorcabile admise de legislaþia localã ºi, mai ales, cele definite de codul rutier. Pentru orice
adaptare a atelajului adresaþi-vã Reprezentantului dumneavoastrã DACIA. În orice caz, masa totalã rulantã (vehicul
+ remorcã) nu trebuie niciodatã depãºitã.
- Dacã vehiculul dumneavoastrã este deja utilizat la sarcinã maximã (masã maximã admisã în sarcinã), viteza maximã trebuie sã
fie limitatã la 100 km/h ºi presiunea de umflare a pneurilor mãritã cu 0,2 bari.
- Deoarece randamentul motorului ºi capacitatea de urcare scad odatã cu creºterea altitudinii, vã recomandãm sã reduceþi sarcina
maximã cu 10% la 1 000 metri, apoi cu câte 10% suplimentar pentru fiecare palier de 1 000 metri.
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PIESE DE SCHIMB ªI REPARAÞII
Piesele de schimb originale DACIA sunt concepute pe baza unui caiet de sarcini foarte strict ºi testate în mod regulat. De aceea, ele
au un nivel de calitate cel puþin egal cu cel al pieselor care sunt montate pe vehiculele noi.
Folosind sistematic piesele de schimb originale DACIA, aveþi asigurarea cã pãstraþi performanþele vehiculului dumneavoastrã. În
plus, reparaþiile efectuate în Reþeaua DACIA cu piese de schimb originale sunt garantate conform condiþiilor oferite pe spatele
ordinului de reparaþie.
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INDEX ALFABETIC
A ABS .......................................................................... 2.10
accesorii .................................................................... 5.28
aer condiþionat ................................................ 3.04 - 3.08
aeratoare .......................................................... 3.02 - 3.03
airbag ............................................................ 1.11 ➟ 1.15
airbag (dezactivare) .......................................... 1.23 - 1.24
alarmã sonorã ........................................................... 1.29
anomalii de funcþionare ................................. 5.29 ➟ 5.34
antidemaraj ............................................................... 1.06
antifurt (contactor) .................................................... 2.02
antipoluare (recomandãri) ............................. 2.05 ➟ 2.07
aparate de control .......................................... 1.30 ➟ 1.38
avertisment ................................................................ 1.42
avertizoare luminoase ................................................ 1.42
avertizor sonor .......................................................... 1.42
B banchetã spate ................................................. 3.15 - 3.16
baterie ................................................. 4.09 ➟ 5.21 - 5.22
becuri ............................................................ 5.11 ➟ 5.19
becuri (înlocuire) ........................................... 5.11 ➟ 5.19
blocare electricã uºi ................................................... 1.05
blocare uºi ................................................................ 1.05
brichetã ..................................................................... 3.12
buºon rezervor carburant ........................................... 1.44
C capacitãþi piese mecanice ................................. 4.03 - 4.09
capacitãþi rezervor carburant ..................................... 1.44
capotã motor ............................................................. 4.02
caracteristici motor .................................................... 6.04
caracteristici tehnice ...................................... 6.02 ➟ 6.07
carburant (calitate) .......................................... 1.45 - 6.04
carburant (economie) .................................... 2.06 ➟ 2.08
carburant (umplere) .................................................. 1.45
caroserie (întreþinere) ....................................... 4.10 - 4.11
catalizator ................................................................. 2.04
catalizator (particularitãþi) ......................................... 2.04
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C ceas ........................................................................... 1.37
centuri de securitate ...................................... 1.09 ➟ 1.17
chei ................................................................. 1.02 - 1.03
chei: înlocuire baterie ................................................ 5.20
climatizare ..................................................... 3.02 ➟ 3.08
comenzi ........................................................... 1.26 - 1.27
compartiment de depozitare ............................ 3.13 - 3.14
conducere ...................................................... 2.02 ➟ 2.09
contactor demaraj ..................................................... 2.02
copii .................................................... 1.04 - 1.18 ➟ 1.25
cric .................................................................. 5.03 - 5.06
D dezaburire parbriz ..................................................... 3.06
dezgheþare geam spate .............................................. 1.43
difuzoare (amplasament) ........................................... 5.27
dimensiuni ................................................................ 6.05
direcþie asistatã ................................................ 2.09 - 4.08
E economie de carburant .................................. 2.05 ➟ 2.08
F faruri ............................................................. 1.39 ➟ 1.41
faruri (reglare) ........................................................... 1.41
filtru de aer ............................................................... 4.08
filtru de ulei .............................................................. 4.05
frânã de mânã ........................................................... 2.09
G garnituri interioare (întreþinere) ................................. 4.12
greutãþi (mase) .......................................................... 6.06
I identificare vehicul .......................................... 6.02 - 6.03
iluminare: exterioarã .................. 1.40 - 1.41 - 5.11 ➟ 5.16
interioarã ............................ 3.09 - 5.17 ➟ 5.19
incidente (anomalii de funcþionare) ............... 5.29 ➟ 5.34
indicatoare de direcþie ............................................... 1.42
instalare accesorii ...................................................... 5.28
instalare radio ........................................................... 5.27
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INDEX ALFABETIC
Î încãlzire ......................................................... 3.02 ➟ 3.08
întreþinere: caroserie ......................................... 4.10 - 4.11
garniturã interioarã .................................. 4.12
mecanicã ...................................... 4.03 ➟ 4.09

O oglinzi ...................................................................... 3.11
orã ............................................................................ 1.37
ornamente ...................................................... 5.04 - 5.05

J jante ................................................................. 5.04 - 5.05
jojã ulei motor ............................................... 4.03 ➟ 4.05

P panã de pneu .................................................. 5.02 - 5.06
parasolar ................................................................... 3.11
pernã de ridicare pentru scaunul copilului .... 1.18 ➟ 1.21
piese de schimb ........................................................ 6.08
plafoniere ................................................................. 3.09
planºã de bord ................................................ 1.26 - 1.27
plãcuþe de identificare .................................... 6.02 - 6.03
pneuri ................................................. 0.04 - 5.07 ➟ 5.09
pompã direcþie asistatã ............................................. 4.08
pornire ............................................................ 2.02 - 2.03
pornire motor ........................................................... 2.03
portbagaj .................................................................. 3.17
post de conducere ........................................... 1.26 - 1.27
preechipare radio ...................................................... 5.27
presiune pneuri ............................................... 0.04 - 5.08
proiectoare adiþionale ............................................... 5.12

L lamele ºtergãtor geam ................................................ 5.10
lãmpi de semnalizare laterale ..................................... 5.16
lãmpi semnalizare ............................................ 1.42 - 5.11
levier de viteze ........................................................... 2.09
lichid de frânã ........................................................... 4.06
lichid de rãcire a motorului ....................................... 4.07
lumini ceaþã ............................................................... 1.40
lumini de avarie ......................................................... 1.42
de ceaþã ................................................ 1.40 - 5.12
de direcþie ............................................. 1.42 - 5.11
de drum ................................................ 1.39 - 5.11
de întâlnire ........................................... 1.39 - 5.11
de mers cu spatele ................................ 5.13 - 5.14
de poziþie .............................................. 1.39 - 5.11
de stop .................................................. 5.13 - 5.14
reglare ............................................................ 1.41
lunetã spate (dezaburire) .................................. 1.27 - 1.43
M macarale geamuri ........................................... 3.10 - 3.11
manivelã ................................................................... 5.03
marºarier (trecere) .................................................... 2.10
martori luminoºi pentru control .................... 1.28 ➟ 1.33
masã (greutate) ......................................................... 6.06
mediu înconjurãtor ................................................... 2.08
motor (caracteristici) ................................................ 6.04
N nivel de carburant .................................................... 1.30
niveluri ......................................................... 4.03 ➟ 4.09
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R radio (preechipare) ................................................... 5.27
recomandãri practice .................................... 5.02 ➟ 5.34
reglare faruri ............................................................. 1.42
reglare poziþie de conducere ........................... 1.09 - 1.10
reglare scaune faþã .................................................... 1.08
remorcare ................................................................. 6.07
remorcare (atelaj) ..................................................... 5.26
remorcare (depanare) ................................................ 5.25
retrovizoare .............................................................. 1.37
rezervor carburant ........................................... 1.44 - 1.45
lichid de frânã ............................................ 4.06
lichid de rãcire ............................................ 4.07
spãlãtoare geam .......................................... 4.08
ridicare vehicul (schimbare roatã) ................. 5.02 ➟ 5.09
roatã de rezervã ........................................................ 5.02
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INDEX ALFABETIC
R rodaj ......................................................................... 2.02
roþi (securitate) .............................................. 5.07 ➟ 5.09

ª ºtergãtoare de geam ......................................... 1.56 - 5.10
ºtergãtoare de geam (lamele) ..................................... 5.10

S sarcini remorcabile .................................................... 6.07
scaune faþã (reglare) .................................................. 1.08
scaune spate .................................................... 3.15 - 3.16
schimb de ulei .......................................................... 4.09
schimbare bec ............................................... 5.11 ➟ 5.19
schimbare roatã ......................................................... 5.06
scrumiere .................................................................. 3.12
securitate copii .................................... 1.04 - 1.18 ➟ 1.25
semnal pericol ........................................................... 1.43
semnalizare iluminare ................................... 1.41 ➟ 1.43
siguranþe .......................................................... 5.23 - 5.24
sistem antidemaraj .................................................... 1.06
sistem antiblocare roþi (ABS) .................................... 2.10
spãlare ............................................................. 4.10 - 4.11
spãlãtor geam .................................................. 1.44 - 4.08
spoturi iluminare ....................................................... 3.09

T tablou de bord ............................................... 1.28 ➟ 1.33
telecomandã pentru blocare ...................................... 1.02
tetierã ........................................................................ 1.08
tractare rulotã .................................................. 6.06 - 6.07
transport de obiecte ................................................... 3.17
trapã rezervor benzinã ............................................... 1.44
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U ulei motor ..................................................... 4.03 ➟ 4.05
umflare pneuri .......................................................... 0.04
uºi ................................................................. 1.04 ➟ 1.05
V ventilare climatizare ...................................... 3.04 ➟ 3.08
vopsea (întreþinere) .................................................... 4.10
vopsea (referinþã) ...................................................... 6.02
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