RENAULT CLIO
ŚWIATŁA ZEWNĘTRZNE POJAZDU
Światła przednie

Światła tylne

Włączone światła pozycyjne przednie
Światła pozycyjne są to najmniejsze Ŝarówki barwy białej z przodu pojazdu
i 2 szt. barwy czerwonej z tyłu pojazdu. Zadaniem tych świateł jest wyznaczanie
pozycji. Razem ze światłami pozycyjnymi włącza się podświetlenie tablicy
rejestracyjnej z tyłu pojazdu.
Prawo o ruchu drogowym na temat tych świateł:
Art. 52.
1. Kierujący pojazdem silnikowym lub szynowym, w warunkach niedostatecznej
widoczności, podczas zatrzymania niewynikającego z warunków ruchu lub
przepisów ruchu drogowego oraz podczas postoju, jest obowiązany uŜywać
świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych. W pojeździe
niezłączonym z przyczepą oraz w zespole pojazdów o długości
nieprzekraczającej 6 m dopuszcza się włączenie świateł postojowych jedynie od
strony środka jezdni.

Włączone światła mijania
Światła mijania w Renault Clio świecą się razem ze światłami pozycyjnymi.
Pamiętaj, światła mijania są tylko z przodu. Z tyłu nie ma świateł mijania!
Prawo o ruchu drogowym na temat tych świateł:
Art. 51.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany uŜywać świateł mijania podczas jazdy
w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.
2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza,
zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem moŜe uŜywać świateł do jazdy
dziennej.

Włączone światła drogowe
Światła drogowe w Renault Clio są "w jednym kloszu" razem ze światłami
pozycyjnymi.
Prawo o ruchu drogowym na temat tych świateł:
Art. 51.
3. W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł
mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem moŜe uŜywać świateł drogowych,
o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie.
Kierujący pojazdem, uŜywając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je
na światła mijania w razie zbliŜania się:
1) pojazdu nadjeŜdŜającego z przeciwka, przy czym jeŜeli jeden z kierujących
wyłączył światła drogowe – drugi jest obowiązany uczynić to samo;
2) do pojazdu poprzedzającego, jeŜeli kierujący moŜe być oślepiony;
3) pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeŜeli poruszają się w takiej
odległości, Ŝe istnieje moŜliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.
Lekki nacisk do kierownicy – sygnał świetlny.
Mocny nacisk do kierownicy – światła drogowe.

Włączone światła pozycyjne tylne

Pamiętaj! Razem ze światłami pozycyjnymi włącza się oświetlenie tylnej tablicy
rejestracyjnej.

Włączone światła:
− przeciwmgłowe tylne,
− cofania / biegu wstecznego.
W kaŜdym pojeździe jest światło przeciwmgłowe tylne. Jest to najmocniej
świecące światło barwy czerwonej z tyłu pojazdu. Niektóre pojazdy mają światła
przeciwmgłowe przednie, są one jednak nieobowiązkowe.
Prawo o ruchu drogowym na temat świateł przeciwmgłowych:
Art. 30.
3. Kierujący pojazdem moŜe uŜywać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeŜeli
zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość
mniejszą niŜ 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest
obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.
Art. 51.
5. Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący

pojazdem moŜe uŜywać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu
do świtu, równieŜ w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.
Po włączeniu biegu wstecznego z tyłu pojazdu włącza się światło barwy białej.

Włączone światła kierunkowskazów / awaryjne
Aby włączyć światła awaryjne wciśnij przycisk koloru czerwonego. Pamiętaj
jednak, Ŝe nie moŜesz jednocześnie sprawdzać świateł kierunkowskazów
i awaryjnych poniewaŜ są one na tych samych Ŝarówkach. Dlatego, jak włączyłeś
kierunkowskazy to nic nie mówisz na temat świateł awaryjnych (są to osobne układy
elektryczne).

Światła hamowania (stop)
Światła hamowania włączają się podczas, gdy wciskamy pedał hamulca.
Aby sprawdzić te światła musisz poprosić o pomoc egzaminatora. Ty idziesz wcisnąć
pedał hamulca – egzaminator sprawdza.

Sprawdzenie poziomu płynów i oleju silnikowego
Pamiętaj: Twoim zadaniem nie jest pokazanie gdzie co jest tylko sprawdzenie
poziomu płynów eksploatacyjnych i poziomu oleju w silniku. Dlatego musisz
pokazać:
1. Wskaźnik do pomiaru poziomu silnikowego. Nie wyciągaj tego wskaźnika
poniewaŜ zazwyczaj silniki pojazdów egzaminacyjnych są ciepłe. Oczywiście
sprawdzając poziom oleju musisz pokazać gdzie znajduje się wlew oleju
silnikowego. Pamiętaj: Brakujący poziom oleju moŜna uzupełnić tylko
takim samym olejem.
2. Zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego. PokaŜ ten zbiorniczek
i pokaŜ wyznaczone na nim stany MIN, MAX i oczywiście sprawdź, czy
poziom płynu chłodzącego jest między tymi stanami. Pamiętaj: Nie odkręcaj
tego zbiorniczka – wysoka temperatura!!
3. Zbiorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego. Postępuj tak samo jak
w przypadku płynu chłodzącego.
4. Zbiorniczek płynu do spryskiwania szyb. Otwórz ten zbiorniczek i zobacz
czy jest tam płyn.

