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VÍTEJTE ZA VOLANTEM SVÉHO NOVÉHO VOZU KANGOO
Úvod
Praktičtější a pohodlnější. Dále popíšeme, jak jsme chtěli koncipovat Vaše nové Kangoo.
Praktičtější díky zcela nové funkci uložení podlahy naplocho, s unikátním užitným uzpůsobením v tomto tržním segmentu: jednou rukou a bez vyvíjení síly můžete maximálně využít
univerzálnost, kterou Vám Kangoo nabízí, sklopením lavice a předního sedadla. Četné a stále praktičtější přihrádky, které jsme vynalezli, abyste se ve svém voze cítili útulně. A konečně
praktičtější střešní nosič, který se mrknutím oka transformuje na střešní zahrádku.
Pohodlnější - poskytuje cestujícím prostorný, prosvětlený, tichý, ergonomický a útulný interiér. Chtěli jsme, aby se každý v novém Kangoo cítil pohodlně, aby cestující měli prostor a aby
řidič cítil opravdový požitek z jízdy.

Tento dokument však nenahrazuje uživatelskou příručku.
Pro podrobnější informace o vybavení, uvedeném v tomto průvodci „Seznam značek“ vozidla Kangoo, si prosím přečtěte celou uživatelskou příručku.
Přeloženo z francouzštiny. Reprodukce nebo překlad tohoto dokumentu, i kterékoli jeho části, jsou bez písemného souhlasu společnosti RENAULT, 92100 Billancourt 2009, zakázány.
Všechny informace o používání Vašeho vozidla můžete prozkoumat pomocí jediného kliknutí v elektronickém průvodci
pro Kangoo, který je přístupný na internetových stránkách RENAULT www.e-guide.renault.com.

Přední část a motorový prostor

3

Strana předního spolujezdce

4

Posuvné boční dveře

5

Palivo

5

Zadní spolujezdci

6

Naložení a modularita

7

Odkládací prostor y

10

Přístup do vozidla

11

Přístrojová deska

12

Osvětlení/stírání

13

Místo řidiče

14

Palubní počítač

17

Audiosystém a navigace

18

Tipy a triky

22

Přední

č á st

a moto r o v ý

p r osto r



2
3

6
3
1

5
4

Otevření kapoty motoru
Zatáhněte za ovládání odjištění 1 pro otevření kapoty
a zatlačte páčku 5 doleva.

Hladina chladicí kapaliny

Hladina kapaliny
v ostřikovači
Nalijte kapalinu do nádržky 6 dle potřeby.

Pokud je nutné tuto hladinu doplnit, proveďte to výhradně při studeném motoru.

Hladina indikovaná na nádržce 4 musí být mezi značkou
MINI a MAXI.

Hladina motorového oleje
Pro zjištění hladiny oleje použijte měrku 3.
Hladina indikovaná na měrce 3 musí být mezi značkou
MINI a MAXI.
Pokud je hladina oleje na minimu, na přístrojové desce
se (podle vozidla) zobrazí zpráva „Doplnit hladinu oleje“.
Odšroubujte plnicí uzávěr 2 pro doplnění hladiny oleje.

$Bezpodmínečně dodržujte intervaly servisních prohlídek i normy olejů, které byly testovány na váš motor.
Pročtěte si servisní knížku a záruční list k vozidlu a také
kapitolu 4 provozní příručky a seznamte se s opatřeními, která musíte učinit při plnění oleje.

st r ana
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Sedačky ISOFIX
Sedadlo spolujezdce Vašeho vozu Kangoo je vybaveno
úchyty ISOFIX.

$Přejděte na odstavec „Bezpečnost dětí“ kapitoly 1
uživatelské příručky, pro zjištění jejich zvláštností.

Pro informace o dostupném vybavení pro své vozidlo
navštivte zástupce Renault.

Deaktivace airbagu
předního spolujezdce
Podle vozidla, je Vaše Kangoo vybaveno deaktivací airbagu spolujezdce. Pokud si budete přát instalovat dětskou sedačku na místo předního spolujezdce, je nutné
deaktivovat airbag: při stojícím vozidle stiskněte a otočte
spínač 1 do polohy OFF.

Povinně umístěte spínač do polohy ON ihned, jakmile
nepoužíváte dětskou sedačku.

Úložné prostory
Váš nový vůz je vybaven mnoha úložnými prostory.
Odkládací skříňka 2, držák na nápoje, háčky pro síťku
na zadržení zavazadel (podle vozidla), přihrádky předních dveří jsou rovněž příslušenstvím, které usnadňuje
uložení věcí a poskytuje Vám skutečný komfort!

Na podlaze se nesmí nacházet žádný předmět, ani
nesmí žádný předmět vyčnívat ze své přihrádky.
V případě prudkého brzdění by totiž hrozilo zablokování pedálů těmito předměty nebo jejich vymrštění.

P os u v n é
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Posuvné boční dveře

Otevření zevnitř

Pro usnadnění naložení je Vaše Kangoo vybaveno jedněmi nebo dvojími posuvnými bočními dveřmi.

– Zatáhněte za rukojeť 3.
– Přesuňte zadní dveře vozidla, až do jejich zablokování
pomocí rukojeti 2.

Otevření dveří zvenku
– Odemkněte dveře.
– Zatáhněte za rukojeť 1.
– Přesuňte zadní dveře vozidla, až do jejich zablokování.

zavření zevnitř
– Zatáhněte za rukojeť 2 směrem k přední části vozidla,
až do úplného zavření dveří.

Palivová nádrž
Vaše vozidlo je vybaveno příklopem a uzávěrem s klíčem nebo bez něj podle vozidla.
Pokud se palivová kontrolka rozsvítí za jízdy, co nejdříve
natankujte.
Po rozsvícení kontrolky máte při jízdě přiměřenou
rychlostí ještě 50 km dojezdu. Objem nádrže je cca
60 litrů.
Tankování paliva
Z bezpečnostních důvodů se posuvné boční dveře,
umístěné na straně příklopu hrdla palivové nádrže, při
jeho otevření zablokují. Více informací si vyhledejte
v odstavci „Centrální zamykání dveří“ v kapitole 1 uživatelské příručky.

Zadní

spo l u j e z d c i
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Systém ISOFIX
Každé zadní boční místo je vybaveno upevňovacím systémem dětských sedaček ISOFIX
Dle typu použité dětské sedačky vyžaduje instalace
zvláštní opatření.

$Přejděte na odstavec „Bezpečnost dětí“ kapitoly 1
uživatelské příručky, pro zjištění jejich zvláštností.

Pro informace o dostupném vybavení pro své vozidlo
navštivte zástupce Renault.

Bezpečnost dětí

Elektrické ovládání oken

Pro zajištění bezpečnosti dětí ve vozidle je Kangoo vybaveno dětskou pojistkou.

Podle vozidla, můžete zavřít nebo otevřít okno posuvných bočních dveří působením na spínač 2.

Pro zamezení otevření bočních dveří zevnitř přemístěte
páčku 1 nahoru a zkontrolujte zevnitř, že jsou dveře zamknuty.

Podle vozidla, může řidič zakázat ovládání zadních oken
stisknutím spínače umístěného na předních dveřích.

$Pro další informace přejděte na kapitolu 3 uživatelské příručky.

na l o ž e n í
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Uložení předního sedadla
na plochou podlahu
Vaše Kangoo je vybaveno unikátním zařízením, které
usnadňuje dopravu předmětů.
Stačí sklopit opěradlo na straně spolujezdce a zadní
lavici a můžete využít velký nákladový prostor.

Podle verze vozidla je možné sklopit opěradlo 1 na
straně spolujezdce na sedák, a získat tak polohu ploché
podlahy.
– Uchopte tyč umístěnou pod sedadlem a posuňte sedadlo na maximum dozadu.
– Posuňte opěrku hlavy na maximum dolů.
– Uchopte opěradlo za horní část pro přípravu spuštění
dolů.

2

– Táhněte za páčku 2 a sklopte opěradlo dopředu
(sedák se samočinně umístí na podlahu).
– Zkontrolujte, zda žádný předmět nebrání manipulaci
se sedadlem.
– Skloňte opěrku hlavy, abyste usnadnili manipulaci.
Poznámka: Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zajištěno.

na l o ž e n í

a mo d u l a r ita



12
1

Uložení zadní lavice na
plochou podlahu
Před každou manipulací s lavicí dejte pozor, aby byla
přední sedadla dostatečně posunuta dopředu.
– Spusťte zadní opěrky hlavy do úložné polohy.
– Přestavte dopředu páčku 1 na pravé nebo levé straně
lavice a doprovoďte pohyb opěradla dolů.

Střešní nosič

Pro umístění tyčí do příčné polohy:

Pro zvětšení nákladové kapacity je Vaše Kangoo vybaveno účelným střešním nosičem. Tyče lze otočit, pro
uzpůsobení Vašim potřebám.

– odepněte páčku 2 tyče a následně ji dostatečně zvedněte, abyste ji otočili,
– odepněte druhou tyč, abyste provedli stejnou manipulaci,
– zajistěte tyče v příčné poloze,
– ujistěte se, že jsou správně zajištěny.
Zadní tyč může být umístěna do dvou poloh.

$Pro další informace přejděte na kapitolu 3 uživatelské příručky.

na l o ž e n í
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Otevírání a zavírání
střešního příklopu
Kangoo může být vybaveno střešním příklopem pro zvýšení úložné kapacity.
Otevírání střešního příklopu:
– stiskem ovladače 2 jej odblokujte,
– pomocí rukojeti 1 příklop zdvihejte až do polohy, kdy
se zablokuje.

Zavírání střešního příklopu:
– stiskněte ovladač 2,
– uchopte rukojeť 1 a přitahujte příklop k sobě, až se
zcela zavře.

úložné

1

p r osto r y
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Vaše Kangoo je, podle vozidla, vybaveno mnoha důmyslnými a praktickými přihrádkami.
Vpředu
Odkládací skříňka, přihrádky 1 a 2 na psací potřeby
a dokumenty formátu A4, držák na láhve ve dveřích
(určen pro láhev objemu 1,5 litru), držák na nápoje nebo
držák na střední konzole 3 (určen pro láhev objemu
1,5 litru) atd.
Vzadu
Přihrádky dveří, přihrádky na mince a stolky na sedadlech, příklopy v prostorech pro nohy zadních spolujezdců, upevnění příslušenství nebo věšák na oděvy
atd.

Horní přihrádky kabiny
Podle typu vozidla je Vaše Kangoo vybaveno horními
přihrádkami kabiny. Nepoužívejte ji pro nastupování do
vozidla nebo pro výstup z něj. Přední přihrádka je vybavena držákem na brýle.
Pro otevření středních odkládacích skříněk zatáhněte
za rukojeti. Nepoužívejte jej pro odkládání těžkých předmětů.

$Pro

podmínky použití horních přihrádek kabiny
přejděte na odstavec „Kabinové úložné prostory a přihrádky“ v kapitole 3 uživatelské příručky.

KRYT NA ZAVAZADLA
Podle typu vozidla je Vaše Kangoo vybaveno krytem na
zavazadla, který se skládá ze dvou tuhých částí. Kryt
na zavazadla můžete složit zvednutím zadní části na
přední část.
Existují tři polohy:
– horní poloha,
– dolní poloha,
– úložná poloha.
Pro uložení krytu na zavazadla jej umístěte do kluznice
proti opěradlu lavice nebo naplocho na podlahu.
$Pro další informace přejděte na odstavec „Kryt na
zavazadla“ kapitoly 3 uživatelské příručky.

P ř í st u p
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Zamknutí/odemknutí
vozidla
Radiofrekvenční dálkové ovládání
Vaše Kangoo je vybaveno radiofrekvenčním dálkovým
ovládáním, které usnadňuje přístup do vozidla.
Pro odemknutí nebo zamknutí dveří stačí stisknout tlačítko:

‡
…

pro odemknutí všech dveří,

pro zamknutí všech dveří.
Poznámka: Dvě stisknutí po sobě aktivují dvojité zamknutí.

†

pro zamknutí nebo odemknutí zavazadlového
prostoru a, u některých vozidel, posuvných bočních
dveří.

1

Automatické zamykání
dveří při jízdě
Uvnitř svého vozu se můžete rozhodnout aktivovat systematické zamykání všech dveří.
Vaše Kangoo je totiž vybaveno systémem automatického zamykání všech dveří při jízdě. Po rozjetí tento
systém automaticky zamkne dveře, jakmile dosáhnete
rychlosti 8 km/h.

Aktivace funkce
Pro aktivaci funkce stiskněte 1 při zapnutém zapalování,
až do zaznění zvukového signálu.
Deaktivace funkce
Pro deaktivaci funkce stiskněte 1 při zapnutém zapalování, až do zaznění zvukového signálu.

P ř í st r o j o v á

deska
1 Zvuková výstraha a umístění airbagu.
2 Přístrojová deska
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Výstražné kontrolky:
© Vyžaduje co nejrychlejší návštěvu zástupce značky a opatrnou jízdu. Pří jízdě s touto
rozsvícenou kontrolkou hrozí poškození vozidla.

® Tato kontrolka signalizuje nutnost okam-

žitě a bezpodmínečně kvůli bezpečí zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Zastavte motor a už
jej nespouštějte. Kontaktujte značkový servis.
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tato kontrolka Vás upozorňuje na teplotu
chladicí kapaliny. Zastavte, aby teplota klesla.
3 Ovládání klimatizace.
4 Centrální displej.
5 Úložný prostor nebo místo pro autorádio.
6 Nouzová světla.
7 Řadicí páka.

tato kontrolka indikuje, že nebyl zapnut
bezpečnostní pás řidiče nebo předního spolujezdce.

8	Ovládání palubního počítače a stěračů/ostřikovačů.

L

10 Seřízení výšky volantu.

tato kontrolka Vás upozorňuje, že musíte
co nejdříve natankovat.

9	Ovládání regulátoru/omezovače rychlosti.

11	Ovladač pro seřízení výšky světlometů.
12 Ovládání odemknutí kapoty.
13 Ovládání osvětlení.

Přítomnost dále popsaných zařízení a kontrolek závisí na verzi vozidla a zemi prodeje.

os v ě t l e n í / st í r á n í
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Osvětlení
Otočte koncem páčky 1 pro:

u
k
á

rozsvícení obrysových světel,
rozsvícení tlumených světel,

rozsvícení dálkových světel. V poloze tlumených světel zatáhněte za páčku 1 směrem k sobě.
Světelná výzva: potáhněte páčku k sobě.
AUTO: podle vozidla aktivujte automatickou funkci
osvětlení dlouhým stisknutím 3.

Otočte kroužek 2 páčky 1 a následně jej uvolněte pro:

g
f

: rozsvícení předních mlhových světel,

: rozsvícení zadního mlhového světla. Pro
jejich zhasnutí úkon zopakujte.
Poznámka: pro rozsvícení mlhových světel musí být
aktivováno vnější osvětlení.

Stírání
Různými polohami páčky 4 dosáhnete:
A: vypnutí,
B: přerušovaného stírání nebo, u některých vozidel, automatického stírání,
C: pomalého souvislého stírání,
D: rychlého souvislého stírání.
Poznámka: Nastavte rychlost stírání a citlivost automatického spuštění otočením kroužku 5.
Ostřikovač: přitáhněte páčku 4 k sobě.
Zadní stěrač: otočte kroužek 6 do polohy

Y
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Palubní počítač A
Podle vozidla sdružuje následující funkce:
– počitadlo celkové a dílčí ujeté dráhy,
– jízdní parametry:
– spotřebované palivo,
– průměrná spotřeba,
– okamžitá spotřeba,
–	předpokládaná dojezdová vzdálenost,
– ujetá vzdálenost,
– průměrná rychlost,

– limit pro servisní prohlídku,
– nastavená rychlost omezovače rychlosti a regulátoru
rychlosti,
– palubní deník - postupné zobrazování informačních
zpráv a zpráv o provozních poruchách.
Přepínejte směrem nahoru (tlačítko 1) nebo dolů (tlačítko 2) informace postupnými a krátkými stisknutími
(zobrazení závisí na vybavení vozidla a zemi prodeje).

$Všechny tyto funkce jsou popsány v kapitole 1 uživatelské příručky.

Seřízení času
Při zapnutém zapalování se u některých typů vozidel
zobrazí čas a venkovní teplota.
U vozidel, která jsou příslušně vybavena, slouží seřizovací tlačítka 3 a 4 k seřízení času. Stiskněte tlačítko 3
pro seřízení hodin a tlačítko 4 pro seřízení minut.

M í sto
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Opěrka hlavy

Sedadlo

Zvednutí opěrky hlavy
Zvedněte opěrku hlavy do požadované polohy.

Posunutí dopředu nebo dozadu

Snížení opěrky hlavy
Táhněte páčkou 1 směrem dopředu a veďte opěrku
hlavy až do požadované polohy.

$Pro manipulaci s opěrkami hlavy přejděte na kapitolu 1 uživatelské příručky.

Impulzní ovládání oken
Je jím vybaveno okno řidiče pouze při pohybu směrem
dolů.

Podle sedadla, zvedněte rukojeť 2 nebo tyč pro odjištění. V požadované poloze páčku uvolněte a přesvědčte
se o správném zajištění.
Seřízení výšky sedáku sedadla řidiče
(podle vozidla)
Pohněte pákou 3, kolikrát bude třeba:
– směrem nahoru pro zvednutí sedáku,
– směrem dolů pro snížení sedáku.

Střešní okno
(podle vybavení vozidla)
Otevření
– Na první drážku: překlopte rukojeť 4 k přední části vozidla, až do zablokování.
– Na druhou drážku: Zatlačte na destičku 5 a současně
překlopte rukojeť 4, až do nového zablokování.
Zavření
Podržte destičku 5 stisknutou a umístěte rukojeť 4 do
původní polohy.

$Pro další informace přejděte na kapitolu 3 uživatelské příručky.

M í sto
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Pomocný parkovací
systém
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Podle vozidla, je Vaše Kangoo vybaveno parkovacím
asistentem pro pomoc při couvání během parkování.
Postupně, jak se vozidlo přibližuje překážce, pípání zesiluje, až přejde na souvislý zvuk, což signalizuje blízkost
překážky (přibližně 25 cm).
Pro deaktivaci a opětnou aktivaci systému stiskněte
spínač 2.
Poznámka: Při couvání zůstávejte ostražití a pozorní.

Regulátor/omezovač
rychlosti
Podle vozidla je Vaše Kangoo vybaveno regulátorem/
omezovačem rychlosti. Pomáhá Vám udržovat nebo
nepřekročit rychlost dle Vašeho výběru, čímž jsou Vaše
jízdy méně únavné.
Aktivujte regulátor rychlosti nebo omezovač rychlosti
stisknutím spínače 1:

Ï
Ð

: regulátor rychlosti,
: omezovač rychlosti.

Funkce regulátoru nebo omezovače rychlosti v žádném případě nepůsobí na brzdový systém.

Poznámka: Funkci regulátoru rychlosti můžete kdykoli vypnout sešlápnutím brzdového nebo spojkového
pedálu.
Překročit rychlost omezovače můžete sešlápnutím
pedálu akcelerace na doraz.
Ovládání
3 Zvyšování rychlosti: tlačítko (+).
4 Snižování rychlosti: tlačítko (-).
5 Uvedení funkce do pohotovostního stavu: tlačítko (O).
6 Vyvolání funkce: tlačítko (R).

$Viz kapitola 2 uživatelské příručky.
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Deaktivace
Za určitých podmínek (jízda na měkkém podkladu: sníh, bláto apod., případně jízda s řetězy) může systém snížit výkon
motoru, aby bylo omezeno prokluzování.
Pokud není tento účinek požadován, lze funkci deaktivovat stisknutím spínače 1.
Na přístrojové desce se zobrazí zpráva, aby Vás informovala o této skutečnosti, doprovázená kontrolkou.
Poznámka: Při zapnutí zapalování nebo během jízdy při přibližně 40 km/h je funkce automaticky aktivována.

1
Dynamická kontrola
stability (ESP)
Vaše Kangoo je, podle vozidla, vybaveno systémem
dynamické kontroly stability. V kritických situacích, jako
jsou vyhýbání se překážce nebo ztráta přilnavosti, Vám
pomáhá zachovat kontrolu nad Vaším vozem.
Protiprokluzový systém
(ASR)
Když je jím Vaše Kangoo vybaveno, protiprokluzový
systém pomáhá kontrolovat vozidlo při rozjezdu nebo
akceleraci.
Pokud je funkce aktivní, kontrolka bliká, aby Vás na tuto
skutečnost upozornila.

A u d ios y st é m
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AUDIOSYSTÉM
(podle vybavení vozidla)
Bezpečnostní kód
Váš audiosystém je chráněn bezpečnostním kódem zapsaným v servisní knížce k vozidlu.
– Stiskněte 1 pro jeho zapnutí.
– Nastavte hodnotu první blikající číslice krátkým stisknutím tlačítka 1 ovládacího panelu 3 až do dosažení
požadované číslice.
– Přejděte na následující číslici krátkým stisknutím tlačítka 2 ovládacího panelu 3 a postupujte stejným způsobem pro nastavení následujících číslic.
– Dlouze stiskněte 6 až do zaznění zvukového signálu
pro potvrzení kódu.
Poslech radiopřijímače nebo CD
Zvolte zdroj (radiopřijímač nebo CD) stisknutím 4.
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autorádio
Pro výběr stanice z abecedně seřazeného seznamu:
– zobrazte seznam stanic, které jsou nejlépe přijímány, dlouhým stisknutím 5,
– vyberte stanici stisknutím šipek tlačítka 2.
Pro uložení stanice pod jedno z tlačítek číslo 1 až 6:
– vyberte stanici,
– stiskněte jedno z tlačítek ovládacího panelu 3, až do zaznění zvukového signálu.
CD
Vložte CD do přehrávače: automaticky začne přehrávání.
Pro poslech CD již vloženého do přehrávače stiskněte 4.
Navigační systém
Podle vozidla, je Vaše Kangoo vybaveno navigačním systémem. Automaticky určuje geografickou polohu vozidla příjmem signálů GPS a nabízí trasu do cíle podle Vašeho výběru.
$Přejděte na návod k Vašemu navigačnímu systému.
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A
B
C
D
E
Poslech radiopřijímače nebo CD
Krátce stiskněte tlačítko A a zapněte audiosystém. Zdroj (FM rádio nebo CD) vyberete pomocí tlačítka B nebo F.
ZDROJ autorádio
Stanici rádia vyberete postupným stisknutím tlačítka C pro výběr vlnové délky.
Při ruční volbě frekvence opakovaně nebo jednou dlouze stiskněte D.
Pro automatickou volbu frekvence krátce stiskněte D.
Pro uložení stanice pod jedno z tlačítek číslo 1 až 6:
– zvolte požadovanou stanici,
– stiskněte jedno z tlačítek 1 až 6 až do zaznění zvukového signálu,
– vyvolejte stanici uloženou v paměti stisknutím příslušného tlačítka.

ZDROJ CD
Vložte CD do přehrávače: automaticky začne přehrávání.
Přídavný vstup
Přídavná přípojka E (AUX) na čelní straně vám umožňuje připojit k přístroji přenosný přehrávač.
Více informací o zvláštnostech systému naleznete v uživatelské příručce tohoto vybavení.
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Poslech autorádia, CD (audio a mp3) nebo
přenosného audio přehrávače
Stiskem nebo několikerým stiskem jednoho z tlačítek A
zvolte požadovaný zdroj.
Pokud si přejete poslouchat hudbu z PŘÍDAVNÉHO
zdroje, připojte svůj přenosný přehrávač do příslušné
přípojky (pro informace o jeho umístění viz kapitola
„Přístrojová deska“).
Zdroj rádio FM
– Aktualizace seznamu stanic:
Stiskem tlačítka B, potom E nebo otáčením ovladače G
vyberte rubriku „Update FM List“, potvrďte stiskem tlačítka D nebo G.
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G
– Pro výběr stanice z abecedně seřazeného seznamu:
Stiskněte C a přemístěte se do pole s názvem stanice 1,
potom otáčejte ovladačem G nebo několikrát stiskněte
tlačítko E a procházejte seznamem stanic.
– Pro uložení stanice pod jedno z tlačítek číslo 1 až 6:
Zvolte stanici a potom tiskněte jedno z tlačítek 1 až 6,
dokud nezazní pípnutí.
Stanici uloženou v paměti vyvolejte stisknutím příslušného tlačítka.

– Uložení 12 stanic FM do paměti:
Zvolte stanici, stiskněte tlačítko F, potom použijte E
nebo otáčením ovladače G zvolte umístění 1 až 12.
Potvrďte stiskem tlačítka D nebo G.
Při vyvolávání stanice z paměti se horizontálně přemístěte na číslo stanice 2, potom listujte stanicemi pomocí
ovladače E nebo G.

Pro horizontální pohyb v zobrazení 1 stiskněte tlačítka C.
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Systém zapněte/vypněte stisknutím tlačítka H. Hlasitost
nastavujte otáčením tlačítka H.
Poslech autorádia, CD nebo přenosného
audio přehrávače
Stiskem nebo několikerým stiskem jednoho z tlačítek A
zvolte požadovaný zdroj.
Pokud si přejete poslouchat hudbu z PŘÍDAVNÉHO
zdroje, připojte svůj přenosný přehrávač do příslušné
přípojky (pro informace o jeho umístění viz kapitola
„Přístrojová deska“).

Pro horizontální pohyb v zobrazení 1 stiskněte tlačítka C.

Zdroj rádio FM
– Pro výběr stanice z abecedně seřazeného seznamu:
Stiskněte C a přemístěte se do pole s názvem stanice 1, potom otáčejte E nebo G a procházejte seznamem stanic.
– Aktualizace seznamu:
Stiskněte tlačítko B, pak otáčením ovladače E nebo G
vyberte rubriku „Nastavení audio“, potom „Funkce autorádia“ a „Aktualizovat seznam FM“, potvrďte stiskem
tlačítka E nebo G.
– Uložení stanic 1 až 6 do paměti:
Zvolte stanici a potom tiskněte jedno z tlačítek 1 až 6,
dokud nezazní pípnutí.

– Stanici uloženou v paměti vyvolejte stisknutím příslušného tlačítka.
– Tlačítkem F můžete uložit až 12 stanic (viz předcházející stranu).
Rozpoznání zařízení
Bluetooth®
Abyste mohli používat bezdrátově připojené zařízení
(telefon, přenosný přehrávač), musíte nechat při prvním
použití systém rozpoznat (spárovat) Vaše zařízení
Bluetooth®.
Hned po spuštění vozidla bude přístroj rozpoznán a automaticky připojen k hands-free sadě.
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Rezervní kolo

Komunikační zrcátko
Komunikační zrcátko 1 umožňuje sledovat Vaše dítě
v zadní části vozidla.

Sada nářadí je umístěna na krytu podběhu kola 2.
Rezervní kolo Vašeho Kangoo je umístěno v rámu 4,
který se nachází pod podlahou v zadní části vozidla.

Odkládací místo pro lístky
Sluneční clony jsou vybaveny svorkami pro vložení dálničních lístků apod.

Pro získání přístupu k rezervnímu kolu:

Kosmetické zrcátko
Podle typu vozidla je Vaše Kangoo vybaveno kosmetickým zrcátkem na straně spolujezdce. Nadzvedněte kryt
pro jeho použití.
Poznámka: Pokud je sluneční clona vybavena kosmetickým zrcátkem, je zrcátko opatřeno krytem.

– Klíčem 3 odšroubujte matici.

– Otevřete dveře zavazadlového prostoru.

– Uvolněte rezervní kolo .

4

Dbejte na správné zpětné umístění defektního kola do
rámu, ventilem dolů.
Zavěste rám, přičemž
si pomozte rukojetí 5
a zašroubujte matici
pomocí klíče 3,
abyste namontovali
sestavu zpět.
Ujistěte se, že je
správně zajištěné.
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