ZNÍŽTE OXIDY
DUSÍKA POMOCOU
BMW BLUE PERFORMANCE.

DOTANKUJTE SI SAMI NÁDRŽ NA
Ad Blue® PRI PLNIACOM HRDLE
PALIVOVEJ NÁDRŽE.

DOTANKUJTE SI SAMI NÁDRŽ
NA Ad Blue® V MOTOROVOM
PRIESTORE.

Technológia BMW BluePerformance znižuje emisie oxidov dusíka (NOx),
produkovaného naftovým motorom, na minimum. Nemá však vplyv na
samotný proces spaľovania, takže vysoká efektivita naftového motora
zostane zachovaná.

Nádrž na AdBlue® si môžete dotankovať aj sami. Prečítajte si pozorne dolu
uvedené pokyny a preštudujte si aj návod na obsluhu vášho vozidla, kde
nájdete viac informácií o BMW naftovej technológii BluePerformance.

Nádrž na AdBlue® si môžete dotankovať aj sami. Prečítajte si pozorne
dolu uvedené pokyny a preštudujte si aj návod na obsluhu vášho
vozidla, kde nájdete viac informácií o BMW naftovej technológii
BluePerformance.

Vďaka technológii BMW BluePerformance množstvo naftových modelov
BMW už dnes spĺňa emisnú normu EU6, ktorá vyžaduje znížené emisie
oxidov dusíka - a bude povinnou pre všetky naftové automobily s novou
registráciou od roku 2014.
Okrem toho sú niektoré modely BMW vybavené aj ďalším prvkom na
znižovanie emisií oxidov dusíka: katalyzátorom SCR (SCR = Selective
Catalytic Reduction, t.j. selektívna katalytická redukcia) so vstrekovaním
AdBlue®. Chemická reakcia, ktorá vznikne vstrekovaním roztoku
močoviny AdBlue®, zaručí podstatné zníženie emisií oxidov dusíka.
Nádrž na AdBlue® si môžete dotankovať aj sami. Pozrite si uvedené
pokyny a prečítajte si návod na obsluhu vášho vozidla, kde sa dozviete
viac o BMW naftovej technológii BluePerformance.

Správne AdBlue®.
- AdBlue® podľa normy ISO 22241-1.
Nádrž na kvapalinu AdBlue®:
Plniace hrdlo na túto kvapalinu sa nachádza pri plniacom hrdle palivovej
nádrže, napr. pri modeloch BMW radu 5.

1. Otvorte priestor motora.

1. Otvorte dvierka tankovacieho priestoru.

2. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek odstráňte kryt.

2. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek odstráňte kryt.
3. Zatočte nádobu s kvapalinou tak hlboko, ako sa dá (obr.

3. Zatočte nádobu s kvapalinou tak hlboko, ako sa dá (obr.

).
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4.Stlačte nádobu dolu (obr. b ). Nádrž automobilu na AdBlue® sa teraz
tankuje. Nádrž je plná vtedy, keď sa hladina v nádobe ustáli. Nie je
možné natankovať príliš veľa kvapaliny. Nádoba nekvapká.
5. Povytiahnite nádobu a odskrutkovaním ju odstráňte (obr.
6. Zatvorte kryt otáčaním v smere hodinových ručičiek.
7. Zatvorte dvierka tankovacieho priestoru.

Technológia BMW BluePerformance je dôležitým
komponentom stratégie BMW EfficientDynamics,
ktorá sa zameriava na podstatné zníženie spotreby aj
emisií pri súčasnom zvýšení výkonu a radosti z jazdy.
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Nádrž na kvapalinu AdBlue®:
Plniace hrdlo na túto kvapalinu sa nachádza v motorovom priestore,
napr. pri BMW X5.

Návod na dotankovanie:

Návod na dotankovanie:
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Správne AdBlue®.
- AdBlue® podľa normy ISO 22241-1.
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4.Stlačte nádobu dolu (obr. e ). Nádrž automobilu na AdBlue® sa
teraz tankuje. Nádrž je plná vtedy, keď sa hladina v nádobe ustáli.
Nie je možné natankovať príliš veľa kvapaliny. Nádoba nekvapká.
5. Povytiahnite nádobu a odskrutkovaním ju odstráňte (obr.
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6. Vráťte na miesto kryt a v smere hodinových ručičiek ho zatočte.
7. Zatvorte priestor motora.
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