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VÍTEJTE VE SVÉM VOZE LAGUNA
Úvod
Gratulujeme vám k dobrému výběru: za volantem vozidla Laguna jste připravení zažít jedinečné chvíle potěšení z jízdy!
Abyste si mohli v naprostém klidu vychutnávat toto potěšení, nabízíme vám v tomto dokumentu způsob, jak nejlépe váš vůz Laguna používat.

Tento dokument však nenahrazuje uživatelskou příručku.
Pro podrobnější informace o vybavení uvedeném v tomto průvodci „Seznam značek“ vozidla Laguna si povinně přečtěte celou uživatelskou příručku.
Vyhledejte si veškeré informace ke svému vozidlu o používání, údržbě a záruce, videoprezentace a simulátory
jediným kliknutím na odkaz e-Guide Nová Laguna, který naleznete na internetové stránce Renault.
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Hladina kapaliny
v ostřikovači
Nalijte kapalinu do nádobky 1 dle potřeby.

Hladina chladicí kapaliny
Hladina uvedená na nádržce 2 musí být mezi značkou
MINI a MAXI.
Pokud je nutné tuto hladinu doplnit, proveďte to výhradně při studeném motoru.

Hladina motorového oleje
Úroveň hladiny oleje můžete zjistit na přístrojové desce:
když se na přístrojové desce objeví hlášení „test kontrolovaných funkcí“, stiskněte tlačítko 3 nebo 4. Hladina
oleje se zobrazí na přístrojové desce.
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.

S trana

spolu j ez d c e
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Deaktivace airbagu
předního spolujezdce

Konektory pro připojení
Audio vybavení

Pokud si přejete instalovat dětskou sedačku na přední
místo spolujezdce, je nutné deaktivovat airbag:

Dle verze vozidla vám nabízíme různé možnosti, jak připojit všechna vaše přenosná zařízení (USB klíč, čtečka
MP3 atd.) k vašemu vozidlu. Speciálně určené zásuvky
k tomuto účelu jsou umístěny v odkádací schránce.

– Při stojícím vozidle otočte spínačem 1 do polohy
OFF.

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

Pro podrobnosti o těchto přípojkách si prostudujte uživatelskou příručku daného vybavení.
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Sklopení opěradla
VERZE BERLINE
Stiskněte ovladač 1 na straně, na kterou chcete opěradlo sklopit.

VERZE BREAK
Vozidlo je vybaveno systémem, který umožňuje prostřednictvím jednoho úkonu získat plochou podlahu.
Potáhněte za páčku 2 na straně, na kterou chcete provést sklopení.
Oddělovací síťka vyžaduje opatrné zacházení, přejděte
na odstavec „Oddělovací síťka zavazadel“ kapitoly 3
vaší uživatelské příručky.
VERZE BERLINE A BREAK
Pro uvedení opěradla do původní polohy zkontrolujte
správnou polohu bezpečnostních pásů a poté nadzvedněte opěradlo. Ujistěte se, že je správně zajištěné.

Při sklápění zadní lavice zkontrolujte, zda v její blízkosti nikdo není.
Vždy sejměte všechny předměty, které se nacházejí
na zadní lavici.

Systém ISOFIX
Každé zadní boční místo je vybaveno upevňovacím systémem dětských sedaček ISOFIX 3.
Dle typu použité dětské sedačky vyžaduje instalace
zvláštní opatření.
Pro informace o zvláštnostech jednotlivých sedaček
přejděte na odstavec „Bezpečnost dětí“ v kapitole 1 vaší
uživatelské příručky.
Pro informace o dostupném vybavení pro vaše vozidlo
navštivte svého zástupce Renault.

za d n í
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Pomocný parkovací
systém

Funkce zadního prostoru
verze Break

Sada pro huštění
pneumatik / rezervní kolo

Pro vozidla, která jsou jím vybavena, měří pomocný parkovací systém vzdálenost mezi zadním a/nebo předním
okrajem vozidla a blížící se překážkou.

Verze Break vám nabízí inteligentní způsob využití zadního prostoru, a to především:
– háčky na zavazadla 3,
– úložné prostory v zadních částech zavazadlového
prostoru 2,
– posuvný kryt zavazadlového prostoru s automatickým
zatahováním 1,
– úložný prostor pro zavazadla pod kobercem.

V případě defektu je podle typu vozidla k dispozici rezervní kolo nebo souprava pro nahuštění pneumatik.
Přístup k němu získáte nadzvednutím koberce zavazadlového prostoru.

Při parkovacím manévru se spolu s přibližující se překážkou frekvence zvukových signálů zvyšuje, až přejde
do spojitého signálu při dosažení vzdálenosti 25 cm od
překážky.
Systém lze dočasně deaktivovat (pomocí přepínače
na přístrojové desce) nebo trvale (viz uživatelská příručka).

A další vylepšení, se kterými se můžete seznámit v uživatelské příručce.

P ř í stup

k  v ozi d lu



Zamknutí/odemknutí
vozidla

Zvláštnosti
1

KARTA RENAULT S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
Stiskněte:

‡
…
ˆ
†

– Oblast rozpoznání karty nutná pro zamknutí a odemknutí vozidla závisí na blízkém okolí nebo na místě
uložení karty.

pro odemknutí,
pro zamknutí,

–

pro dálkové rozsvícení vnějšího osvětlení,

pro zamknutí/odemknutí pouze zavazadlového
prostoru.
KARTA RENAULT S AUTOMATICKÝM REŽIMEM
Pokud máte kartu u sebe, máte k dispozici více funkcí
než u karty RENAULT s dálkovým ovládáním:
– automatické odemknutí potažením za rukojeť určitých
dveří,
– automatické zamknutí při vzdálení se od vozidla
(zazní zvukový signál) nebo chtěné zamknutí stisknutím tlačítka na rukojeti dveří řidiče.
Poznámka: v případě potřeby můžete použít ruční
režim nebo klíč 1. Pro jeho vyjmutí stiskněte tlačítko 2.

– Nikdy nenechávejte kartu RENAULT ve vozidle.

2
Exkluzivní systém karty RENAULT nahrazuje tradiční
systém používající klíč. Přístup k vozidlu je naprosto
snadný: zdálky i zblízka stačí pouhé stisknutí.
POZNÁMKA
V každém případě:
– Dvojí bliknutí směrových světel potvrdí zamknutí.
– Jedno bliknutí směrových světel potvrdí odemknutí.

…

Dle typu vozidla dvě opětovná stisknutí tohoto
tlačítka zamezují otevření vozidla, a to i zevnitř.

K arta

R enault / p ř í stro j o v á

Spuštění motoru
Pokud je karta RENAULT s dálkovým ovládáním ve čtečce 2 nebo v automatickém režimu vnitřního rozpoznání
(kromě určitých výše položených oblastí jako např. sluneční clona atd.), postupujte dle následujících podmínek
pro spuštění motoru:

d eska



3
1

2

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
S řadicí pákou na neutrálu stiskněte tlačítko 1.
AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
S pákou v poloze P stiskněte tlačítko 1.
Poznámka: u vozidel vybavených kartou RENAULT
s automatickým režimem sešlápněte brzdový pedál,
čímž spustíte motor.

4
Vypnutí motoru
Při stojícím vozidle stiskněte tlačítko 1.
Přístup k jednotlivým
funkcím
Jakmile nastoupíte do vozidla, máte k dispozici některé
funkce (autorádio, navigaci, stěrače atd.).

Menu osobní nastavení
vozidla
Určité funkce (parkovací systém atd.) lze nastavit na přístrojové desce. Pro přístup k tomuto menu při zastaveném vozidle:
– stiskněte několikrát tlačítko 3 nebo 4 až do zobrazení
zprávy „menu nastavení: dlouhé stisknutí“,
– přidržte tlačítko 3 nebo 4 stisknuté až do zobrazení
zprávy „menu nastavení“,
– stiskněte tlačítko 3 nebo 4 až do zobrazení funkce,
kterou chcete upravit.

Dle konkrétního případu mohou být tyto funkce vypnuty až při zamknutí vozidla.

P ř í stro j o v á
1

d eska
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P ř í stro j o v á

d eska

1 Zvuková signalizace a umístění airbagu řidiče
2 Přístrojová deska
– Výstražné kontrolky:

©: tato kontrolka signalizuje nutnost brzké
opravy vozidla.

®: tato kontrolka vyžaduje okamžité zasta-

vení v souladu s podmínkami provozu: kontaktujte
zástupce Renault.

– Termín příští prohlídky:
Vozidlo je vybaveno systémem kontroly kvality
oleje. Tento systém upravuje v reálném čase termín
revizní prohlídky dle podmínek používání vozidla.
V každém případě vás na blížící se prohlídku ještě
před termínem upozorní první zpráva „plánujte prohlídku za...“ spolu se zbývajícím časovým údajem.
Poté se v případě potřeby zobrazí zpráva „proveďte
prohlídku“, která upozorňuje na nutnost provedení
prohlídky v co nejkratším termínu.

10

– Pomoc při úsporách paliva:
Pro vozidla vybavená mechanickou převodovkou tato funkce signalizuje nejvhodnější okamžik
pro řazení tak, aby byla optimalizována spotřeba
paliva.

\
[

: zařaďte vyšší stupeň,
: zařaďte nižší stupeň.

3 Výstrahy nezapnutí bezpečnostních pásů:

ç

: není zapnutý pás řidiče nebo předního
spolujezdce
Pro zadní bezpečnostní pásy signalizuje zpráva na
přístrojové desce počet zapnutých bezpečnostních
pásů vzadu
4 Ovládání klimatizace

5 Držák pohárků
6 Nouzová světla
7 Úložný prostor nebo místo pro autorádio
8 Řadicí páka
9 Ovládání automatické parkovací brzdy
10 Hlavní spínač pro zapnutí/vypnutí regulátoru/omezovače rychlosti
11 Čtečka karty RENAULT
12 Tlačítko pro spuštění/vypnutí motoru
13 Ovládání regulátoru/omezovače rychlosti
14 Ovládání otevření kapoty motoru

s y st é m
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Poslech autorádia nebo CD
Vyberte zdroj (FM rádio nebo CD) stisknutím jednoho z tlačítek A nebo D.
ZDROJ rádio FM
Pro výběr stanice z abecedně seřazeného seznamu:
– podle výbavy, stiskněte B, M (na zadní části ovládání pod volantem) nebo K (viz následující strana) a zobrazte
„SEZNAM“ nebo „A..Z“,
– otáčejte kolečkem M pro listování seznamu stanic autorádia.
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 nebo u vozidla vybaveného měničem 6 CD stiskněte tlačítko C před vložením CD. Přehrávání
se spustí automaticky.

12
Hands-free sada telefonu
Bluetooth®
(podle vybavení vozidla)
Abyste mohli používat hands-free systém, musíte nechat
při prvním použití systém rozpoznat (spárovat) váš mobilní telefon Bluetooth®.
Pro informace o tomto postupu si prostudujte uživatelskou příručku k vašemu telefonu a k danému vybavení.
Následně bude po spuštění vozidla telefon rozpoznán
a automaticky připojen k hands-free sadě (pokud je aktivována funkce Bluetooth® vašeho telefonu).
Pro přístup k menu telefonu hands-free systému stiskněte tlačítko D ovládání pod volantem.

s y st é m
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Informace o funkcích autorádia naleznete na předešlé
straně.

ZOBRAZENÍ SEZNAMŮ
(podle výbavy: adresy, telefonní čísla a historie)

Zadejte adresu a spusťte navádění
– Stiskněte F.

– Stiskněte F nebo L.

– Otočte otočným tlačítkem G a poté vyberte „Nová
adresa“ nebo „Adresa“ a stiskněte horní část pro potvrzení.
– Vyplňte políčka s adresou (město a ulici) pomocí klávesnice, která se objeví na monitoru. Výběr a potvrzení každého písmenka provedete otočením a poté
stisknutím tlačítka G.
– Máte-li vše zadáno, vyberte „Navádět“ nebo „Start“,
čímž se spustí navádění až do cílové stanice pomocí
hlasových zpráv a ukazatelů na monitoru.
Zrušit akci
Stiskněte J (BACK), pokud si přejete vrátit se na předchozí menu nebo smazat zadaný znak.
Zobrazit mapu
Stiskněte tlačítko N (MAP) pro návrat v kteroukoli chvíli
k mapě.

– Otočte a poté stiskněte tlačítko G nebo kolečko M
a potvrďte podle stupně vybavení:
– „Předchozí destinace“
nebo
–	„Adresy (adresáře a historie)“ pak záložku „Historie
destinací“ tlačítky K (umístěnými na čelním panelu
nebo na zadní straně ovládání pod volantem).
– Otočte a poté stiskněte tlačítko G nebo kolečko M,
abyste mohli nalistovat a potvrdit požadovanou
adresu.
hlasové rozpoznávání
Vaše vozidlo může být vybaveno funkcí hlasového
rozpoznání (tlačítko P). Hlasem můžete ovládat určité
funkce systému. Pro více informací přejděte na uživatelskou příručku tohoto vybavení.
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Rozpoznání telefonu pomocí funkce
Bluetooth®
Abyste mohli používat hands-free systém, musíte nechat
při prvním použití systém rozpoznat (spárovat) váš mobilní telefon Bluetooth®.
– Stiskněte H.
– Tlačítkem G zvolte „Telefon“.
– Dle úrovně vybavení vyberte:
–	„Připojit“ a poté „Seznam telefonů“, poté
„(Prázdné)“
nebo
–	„Volby Bluetooth“ poté „Uložit telefon Bluetooth“.
– Poté si povinně přečtěte instrukce v návodu k použití
vašeho telefonu.
Následně bude po spuštění vozidla telefon rozpoznán
a automaticky připojen k hands-free sadě (pokud je aktivována funkce Bluetooth® vašeho telefonu).

os v ě tlen í / st í r á n í
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Osvětlení
Otočte kroužkem 1 pro:

u
k

Otočte kroužkem 2 a poté jej uvolněte pro:

g
f

: rozsvícení obrysových světel,
: rozsvícení tlumených světel,

AUTO: aktivace automatického osvětlení (u některých
vozidel),
Světelná výzva: potáhněte páčku k sobě,
Dálková světla: pokud je kroužek 1 v poloze
potáhněte páčku.

k

: rozsvícení předních mlhových světel,
: rozsvícení zadního mlhového světla.

Pro jejich zhasnutí úkon zopakujte.

Stírání
Polohami páčky 3 získáte:
A: Vypnutí
B: Přerušované stírání nebo u některých vozidel automatické stírání
C: Pomalé souvislé stírání
D: Rychlé souvislé stírání

,

Ostřikovače: potáhněte za páčku 3,
Ostřikovač zadního okna: potlačte páčku 3.
Poznámka: Pro seřízení rychlosti stírání a citlivosti pro
automatické spuštění otočte kroužkem 4.

M í sto

řidiče:

se d a d la
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Seřízení sedadel
s mechanickým
ovládáním
Posun sedadla dopředu/dozadu
Zvedněte páčku 1, nechte sedadlo sklouznout do požadované polohy a poté páčku uvolněte. Ujistěte se, že je
správně zajištěné.
Posun sedadla nahoru/dolů
Pro vozidla, která jí jsou vybavena, pohněte páčkou 2
tolikrát, kolikrát bude potřeba:
– pro zvednutí sedadla ji potáhněte směrem nahoru,
– pro snížení sedadla ji potáhněte směrem dolů.

Nastavení sklonu opěradla

Seřízení sedadla řidiče v oblasti beder

Otočte kolečkem 3.

Sklopte páčku 4, abyste zvýšili tuhost podepření a zvedněte ji pro snížení tuhosti.

M í sto

řidiče:

se d a d la
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Zvednutí/snížení přední části sedáku
Na straně řidiče zvedněte nebo stlačte přední část spínače 1, dokud nedosáhnete požadované polohy.

1

2

Seřízení sedadel
s elektrickým ovládáním
Posun sedadla dopředu/dozadu
Posuňte spínač 1 dopředu nebo dozadu, dokud nedosáhnete požadované polohy.
Posun sedadla nahoru/dolů
Posuňte spínač 1 nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete požadované polohy.

Nastavení sklonu opěradla
Překlopte směrem dopředu nebo dozadu horní část spínače 2, až do požadovaného stupně sklopení.

3

Vyhřívání sedadel
Otočte kolečkem 3 až do polohy odpovídající požadované teplotě (1, 2 nebo 3).
Pro zhasnutí uveďte kolečko do polohy 0.
Systém je vybaven termostatem a umožňuje dosažení
požadované teploty.
Jakmile je zapnuto vyhřívání některého z předních sedadel, na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka.

M í sto

řidiče:

A

nasta v en í
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2

1

3

4

A
B

Opěrka hlavy

Bezpečnostní pás

Vnější zpětná zrcátka

Zvednutí opěrky hlavy

Výškové seřízení

Zvedněte opěrku hlavy do požadované polohy.

Stiskněte ovládání 2 a pak nastavte pás do požadované
výšky.

Seřízení
Stiskněte tlačítko 3 pro výběr zpětného zrcátka, které
chcete seřídit.

Snížení opěrky hlavy
Stiskněte tlačítko 1 a poté snižte opěrku až do požadované výšky.
Nastavení sklonu
Podle typu vozidla pohybujte částí A dopředu i dozadu
až do nejpohodlnějšího stavu.

Sklopná zpětná zrcátka
Pokud je spínač 4 v prostřední poloze: sklopení zpětných zrcátek při zamknutí vozidla proběhne automaticky. Při dalším zapnutí zapalování se opět odklopí.
Pro sklopení nebo odklopení zrcátek v ostatních případech umístěte spínač 4 do polohy B nebo A.
Automatický režim je tedy deaktivován. Pro zpětnou aktivaci umístěte spínač 4 do prostřední polohy.

klimatiza c e
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Klimatizace
Tlačítko 6 umožňuje povolit (zhasnutá integrovaná kontrolka) nebo zakázat (rozsvícená integrovaná kontrolka)
funkci klimatizace.

2
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Manuální klimatizace
Veškeré ovládání systému klimatizace je seskupeno
v oblasti větracích otvorů.
Pokud si přejete spustit:
– klimatizaci: stiskněte spínač 1,
– volbu teploty: pomocí páky 2,
– upravit rozdělení vháněného vzduchu: můžete zvolit
postupně každou ze 6 poloh postupným stisknutím
spínače 3,
– nastavit rychlost ventilace: stiskněte spínač 4,
– recirkulaci vzduchu: stiskněte spínač 5.

Automatická klimatizace
Pro funkci automatické klimatizace vyberte požadovanou pravou a levou teplotu pomocí páček 7 a 8 a poté
vyberte jeden ze tří automatických programů:

Automatická recirkulace vzduchu
Vaše automatická klimatizace je vybavena snímačem,
který měří množství vnějšího vzduchu. V případě zjištění, že je okolní vzduch znečistěn, aktivuje se funkce
recirkulace vzduchu automaticky.
Poznámka: integrovaná kontrolka v tlačítku 5 se rozsvítí pouze v případě ručního spuštění recirkulace vzduchu.

– AUTO: postupné dosažení teploty,
– SOFT: pomalejší dosažení teploty,
– FAST: rychlejší režim pro dosažení teploty.
Poznámka: stisknutí některého z dalších tlačítek umožňuje vystoupit z automatického režimu dle vašeho
přání.

9
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řidiče
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Pomocná parkovací brzda
Zatažení se provede automaticky po vypnutí motoru
stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí motoru (kromě
případu zhasnutí motoru).
Automatická parkovací brzda umožňuje rovněž stejně
jako mechanická brzda:
– ruční zatažení: zvedněte spínač 1,
– ruční povolení: při sešlápnutém brzdovém pedálu
stiskněte spínač 1.

Regulátor/omezovač
rychlosti
Je-li jím vozidlo vybaveno, aktivujete regulátor nebo
omezovač rychlosti sklopením přepínače 2:

Ï
Ð

: regulátor rychlosti,
: omezovač rychlosti.

Poznámka: funkci regulátoru rychlosti můžete kdykoli vypnout sešlápnutím brzdového nebo spojkového
pedálu.

Ovládání regulátoru/
omezovače rychlosti
Snižování rychlosti: tlačítko 3 (-).
Zvyšování rychlosti: tlačítko 4 (+).
Vyvolání funkce: tlačítko 5 (R).
Stand-by režim funkce: tlačítko 6 (0).
Vypnutí funkce: tlačítko 2.

Překročit rychlost omezovače můžete kdykoli sešlápnutím pedálu akcelerace nadoraz.
Viz kapitola 2 vaší uživatelské příručky.

P ali v o

Palivová nádrž
Vaše vozidlo je vybaveno integrovaným otevíracím
krytem.
– Stisknutím levé části dvířek jej otevřete a poté vložte
tankovací pistoli.
– 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 66 litrů.
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Držák na pohárky
Stiskněte 1, čímž vysunete držák na nápoje. Do původní
polohy jej umístíte zatlačením.
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2

Odkládací místo pro
lístky
Sluneční clona řidiče je vybavena páskou 2, která
umožňuje uchycení parkovacích lístků nebo seznamu
značek.
Automatické zvednutí
elektrických skel
Pokud jsou všechna okna vozidla vybavena impulzním
režimem, můžete je všechny zároveň uzavřít dvojím
stisknutím tlačítka pro zamknutí karty nebo tlačítka na
rukojeti řidiče.
Pozor: u vozidel, která jsou touto funkcí vybavena, dojde
také k aktivaci dvojitého zamykání.

Odkládací prostor pod
sedadlem spolujezdce
U vozidel, která jím jsou vybavena, je umístěn pod předním sedadlem řidiče a umožňuje především uložení
kapsičky s dokumenty Renault atd.
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