
NAFUKOVACÍ VAKY
"AIRBAGY"

Nafukovací vaky jsou zkonstruovány
pro zlepšení bezpečnosti cestujících
při prudkém nárazu. Doplňují bez-
pečnostní pásy s omezovači přítlaku.
V případě kolize zaznamenají a
vyhodnotí elektronické detektory
míru zpoždění vozu: jestliže je
dosažen práh odpálení, nafukovací
vaky se okamžitě rozvinou a chrání
cestující ve vozidle.
Ihned po nárazu se nafukovací vaky
vyfouknou, aby nebránily výhledu z
vozidla ani případnému opuštění
vozidla.
Nafukovací vaky se neodpálí při
malém nárazu, u kterého k zajištění
bezpečnosti stačí bezpečnostní pás.
Síla nárazu závisí na druhu překážky
a rychlosti vozidla v okamžiku kolize.
Nafukovací vaky jsou funkční
pouze při zapnutém zapalování.
Poznámka: Plyn unikající z nafouk-
nutých vaků může být lehce
dráždivý.

ČELNÍ NAFUKOVACÍ VAKY

Jsou zabudovány ve středu volantu
na straně řidiče a v palubní desce na
straně spolujezdce. Odpálí se
současně, mimo případu, kdy je
nafukovací vak spolujezdce neutrali-
zovaný.

Anomálie čelního
nafukovacího vaku

Jestliže se rozsvítí tato kon-
trolka doprovázená zvu-
kovým signálem a hlášením
"Anomálie Airbagu" na
vícefunkční obrazovce,

obraťte se na servis PEUGEOT pro
zkontrolování systému.

Neutralizace nafukovacího
vaku "airbagu" spolujezdce*
Pro zajištění bezpečnosti Vašeho
dítěte neutralizujte povinně nafu-
kovací vak spolujezdce, jestliže
upevníte dětskou sedačku na
sedadlo spolujezdce vpředu.
☞ Při vypnutém zapalování zasuňte

klíč do ovladače neutralizace
nafukovacího vaku spolujezdce
1, otočte jej do polohy "OFF",
potom jej vytáhněte při
zachování polohy "OFF".

Kontrolka nafukovacího vaku na
přístrojové desce svítí po celou dobu,
kdy je vak spolujezdce neutralizován.

* Podle země určení.

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ
91



V poloze "OFF" se nafukovací vak
spolujezdce v případě nárazu neroz-
vine.
Jakmile odmontujete dětskou sedač-
ku ze sedadla spolujezdce, otočte
ovladač vaku do polohy "ON" pro
opětnou aktivaci nafukovacího vaku,
a tedy zajištění bezpečnosti Vašeho
dospělého spolujezdce v případě
nárazu.

Kontrola funkce
Je zajištěná rozsvícením kontrolky
doprovázeným zvukovým signálem
a hlášením na vícefunkčním displeji.

Při zapnutém zapalování (2.
poloha klíče) signalizuje
rozsvícení této kontrolky
doprovázené zvukovým sig-
nálem a hlášením "Airbag

spolujezdce neutralizovaný" na
vícefunkčním displeji, že je nafuko-
vací vak spolujezdce neutralizovaný
(poloha "OFF" ovladače).

BOČNÍ* A HLAVOVÉ*
NAFUKOVACÍ VAKY "AIRBAGY"

Boční nafukovací vaky jsou zabudo-
vané v opěradlech předních sedadel
na straně dveří.
Hlavové nafukovací vaky jsou zabu-
dované ve sloupcích a v horní části
kabiny.
Rozvinou se na té straně, na které
dojde k nárazu.

Kontrola funkce
Kontrola je zajištěna rozsvícením
kontrolky doprovázeným zvukovým
signálem a hlášením na vícefunkční
obrazovce.

Jestliže se tato kontrolka
rozsvítí doprovázená zvu-
kovým signálem a hlášením
"Airbag(y) vadný(é)" na
vícefunkční obrazovce,

obraťte se na servis PEUGEOT pro
zkontrolování systému.

* Podle vybavení.

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ
92



Aby byly čelní a boční nafukovací vaky plně účinné, dodržujte následující bezpečnostní pravidla:

• Jezděte se správně seřízeným a zapnutým bezpečnostním pásem.
• Při jízdě seďte v normální pozici, přitom opěradlo musí být ve svislé poloze (spolujezdec nesmí opírat nohy o palubní

desku).
• Mezi nafukovacími vaky a cestujícími nesmí být žádné doplňky, věci ani zvíře, protože by mohly bránit rozvinutí vaku

či poranit cestujícího při nafouknutí vaku.
• Jakýkoli zásah do systému nafukovacích vaků je přísně zakázán s výjimkou kvalifikovaného personálu sítě PEUGEOT.
• Po nehodě nebo jestliže bylo vozidlo odcizeno (a nalezeno), nechte překontrolovat systémy nafukovacích vaků.
• Systémy nafukovacích vaků jsou zkonstruovány tak, aby byly plně účinné po dobu 10 let od uvedení vozidla do 

provozu. Po této době je nechte vyměnit v servisu PEUGEOT.

Čelní nafukovací vaky "airbagy"
• Při řízení nikdy nedržte volant za jeho ramena ani nenechávejte ruku na středovém krytu volantu.
• Pokud možno nekuřte, při rozvinutí vaku by mohla cigareta nebo dýmka způsobit popáleniny či zranění.
• Volant nikdy nedemontujte, neprovrtávejte a chraňte ho před prudkými nárazy.

Boční nafukovací vaky "airbagy"*
• Na sedadla dávejte pouze homologované přídavné potahy. Obraťte se na servis PEUGEOT. 
• Na opěradla předních sedadel nic nepřipevňujte ani nelepte, protože při nafouknutí bočního vaku by tyto předměty

mohly způsobit zranění hrudi nebo paže cestujícího.
• Nenaklánějte se ke dveřím víc, než je nutné.

Hlavové nafukovací vaky "airbagy"*
• Na dveřní sloupky a strop nic nepřipevňujte a nelepte, protože by při nafouknutí hlavového nafukovacího vaku mohlo

dojít k poranění hlav cestujících.
• Nedemontujte šrouby držadel umístěných na stropě, protože se podílejí na upevnění hlavových nafukovacích vaků.

* Podle vybavení.

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ
93


