
DANE TECHNICZNE 

* silnik 1197 cm3                   * skrzynia biegów 5 MT 

* długość – 4065 mm,     * szerokość – 1725 mm 

KIA RIO 



Otwieranie i zabezpieczanie maski silnika 

Przy lekko uniesionej masce  przesunąć 
palcem w lewo  zaczep blokady i unieść maskę  

Dźwignia zwalniająca  zamek maski 



Widok zaczepu  maski silnika 

Zabezpieczenie maski 
podpórką 

Otwieranie i zabezpieczanie maski silnika 



ROZMIESZCZENIE  ELEMENTÓW  ODPOWIEDZIALNYCH  ZA  

BEZPIECZEŃSTWO  RUCHU  DROGOWEGO 

Zbiornik płynu do spryskiwaczy 

Miarka poziomu oleju w silniku 

Zbiornik płynu hamulcowego 

Zbiornik wyrównawczy układu 
chłodzenia 



Sprawdzenie poziomu oleju w silniku 

MIN 

MAX 

Miarka poziomu oleju w silniku 

Znaczniki poziomu oleju w silniku 



Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego 

Zbiornik wyrównawczy układu 
chłodzenia 



Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego 

Zbiornik płynu hamulcowego 

MAX 
Znaczniki poziomu płynu hamulcowego 

MIN 



Sprawdzenie obecności płynu w zbiorniku spryskiwaczy 

Wlew płynu do spryskiwaczy 



Sprawdzenie sygnału dźwiękowego 



Światła zewnętrzne pojazdu 

Reflektory przednie 

Zawierają w sobie: 
     - światła pozycyjne, 
     - światła mijania, 

 
     - światła drogowe 
     - światła kierunkowskazów/awaryjne 



Światła zewnętrzne pojazdu 

Światła do jazdy dziennej 



Światła zewnętrzne pojazdu 

Lampy zespolone tylne 

Zawierają w sobie: 
     - światła pozycyjne, 

     - światła stop 
     - światła kierunkowskazów/awaryjne 



Światła zewnętrzne pojazdu 

Światło przeciwmgłowe 



Światła zewnętrzne pojazdu 

Światło cofania 



Światła zewnętrzne pojazdu 

Włącznie świateł pozycyjnych i mijania pojazdu 

Światła zewnętrzne pojazdu 

Włącznie świateł pozycyjnych i mijania pojazdu 

Położenie przełącznika  pod kierownicą 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

Poz.         - światła wyłączone 
Poz.         - włączone światła pozycyjne 
Poz.         - włączone światła mijania 
Poz.         - pozycja AUTO  4 

4 



Światła zewnętrzne pojazdu 

Włącznie świateł drogowych pojazdu 

2 

1 

1 2 - popchnięcie dźwigni z poz.        do poz.        - światła włączone 
 
   - cofnięcie dźwigni z poz.       do poz.          - światła wyłączone 1 2 

Kontrolka włączonych świateł drogowych 



Światła zewnętrzne pojazdu 

Włącznie świateł kierunkowskazów 

Kierunkowskaz prawy 

Kierunkowskaz lewy 



Światła zewnętrzne pojazdu 

Włącznie świateł awaryjnych 

Włącznik świateł awaryjnych 



Przygotowanie do jazdy 

Ustawienia fotela kierowcy – pozycja do przodu i do tyłu 

Unieść pręt do góry 

Przesunąć fotel do przodu lub do tyłu 

2 

1 

2 

1 



Przygotowanie do jazdy 

Ustawienia fotela kierowcy 

Regulacja siedziska góra/dół 



Przygotowanie do jazdy 

Ustawienia fotela kierowcy 

Regulacja oparcia  do przodu/do tyłu 



Przygotowanie do jazdy 

Ustawienia fotela kierowcy 

Regulacja zagłówka – pozycja góra/dół 

Wcisnąć przycisk 



Przygotowanie do jazdy 

Ustawienia lusterek bocznych 

Przycisk regulacji lusterek bocznych: 
- pozycja góra/dół, 
- pozycja w lewo/w prawo 



Przygotowanie do jazdy 

Regulacja kierownicy 

UWAGA!  
Po wykonaniu regulacji położenia kierownicy należy 

bezwzględnie kierownicę zablokować!!!! 

Umiejscowienie dźwigni blokującej 

kierownicę 

Położenie górne – 

kierownica odblokowana – 

możliwość regulacji 

Położenie dolne – 

kierownica  zablokowana 


