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Forord

Du har valgt en ŠKODA. Vi sier tusen takk for tilliten.

Denne bruksanvisningen omfatter informasjon om bilbetjening, viktige
merknader om sikkerheten, bilpleie, vedlikehold og selvhjelp samt tekniske
bildata.

Les denne bruksanvisningen nøye, bruk i samsvar med disse anvisningene er
en forutsetning for riktig utnyttelse av bilen.

Ved bruk av bilen skal de landsspesifikke juridiske forskriftene (f.eks. for
transport av barn, deaktivering av kollisjonspute, dekkbruk, veitransport
osv.) alltid overholdes.

Du må alltid ha fokus på kjøringen! Som bilfører har du det hele og fulle an-
svaret for trafikksikkerheten.

Vi ønsker deg lykke til med din nye ŠKODA og ønsker deg god tur.

Hilsen ŠKODA AUTO
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Mangelansvar og ŠKODA-garanti for nye biler

Mangelansvar
ŠKODA-forhandleren din er ansvarlig for eventuelle mangler på din nye
ŠKODA-bil, dine ŠKODA-originaldeler og på originalt ŠKODA-tilbehør i samsvar
med gjeldende lovverk og kjøpekontrakten.

ŠKODAs nybilgaranti
Ut over mangelansvaret gir selskapet ŠKODA AUTO deg en ŠKODA-nybilgaran-
ti (heretter kalt "ŠKODA-garantien"), i henhold til betingelsene som beskrives
nedenfor.

Innenfor rammene av ŠKODA-garantien vil selskapet ŠKODA AUTO levere føl-
gende tjenester.
▶Gratis reparasjon av skader som oppstår på bilen din på grunn av mangel in-

nen to år fra starten av ŠKODA-garantien din.
▶Gratis reparasjon av skader som oppstår på bilen din på grunn av en lakkska-

de innen tre år fra starten av ŠKODA-garantien din.
▶Gratis reparasjon av gjennomgående rustskader som oppstår på bilen din in-

nen tolv år fra starten av garantien din. Kun gjennomgående rustskader fra
innsiden til utsiden av karosserideler omfattes av ŠKODA-garantien.

Garantien starter den datoen som den første kjøperen av bilen kjøper den fra
en ŠKODA-forhandler 1). Denne datoen må angis av ŠKODA-forhandleren i
bruksanvisningen til din bil » Dokumentasjon av biloverlevering.

Bilen kan repareres ved at det utføres istandsettelse eller utskifting av den
defekte delen. Utskiftede deler tilfaller ŠKODA-verkstedet.

Det kan ikke gjøres ytterligere krav til ŠKODA-garantien. Spesielt gjelder ingen
erstatningskrav, angrerett, eller krav på erstatningskjøretøy for varigheten av
reparasjoner og skader.

Dersom ŠKODA-bilen din kjøpes fra en ŠKODA-forhandler i et land i det euro-
peiske økonomiske samarbeidsområdet (altså EU-landene, Norge, Island og
Liechtenstein) eller Sveits, så skal ŠKODA-garantien gjøres gjeldende på
ŠKODA-verksted i et av disse landene.

Om ŠKODA-bilen din ble kjøpt fra en ŠKODA-forhandler utenfor det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet eller i Sveits, så skal ŠKODA-garantien gjøres
gjelde på et ŠKODA-verksted utenfor det europeiske økonomiske samarbeids-
området og i Sveits.

Forutsetningen for ytelser i henhold til ŠKODA-garantien er at alt servicearbeid
utføres på en rettidig og fagmessig måte i henhold til selskapet ŠKODA AUTO
sine instrukser. Fagmessig gjennomføring av servicearbeidet i henhold til sel-
skapet ŠKODA AUTO sine instrukser må kunne dokumenteres for at fremsatte
krav skal dekkes av ŠKODA-garantien. Ved manglende service eller ved service
som ikke er utført i henhold til selskapet ŠKODA AUTO sine instrukser, opp-
rettholdes garantiansvaret når og hvis du kan bevise at det manglende servi-
cearbeidet eller service som ikke er utført i henhold til selskapet ŠKODA AUTO
sine instrukser ikke førte til at skaden oppsto.

Naturlig slitasje på bilen din er utelukket fra ŠKODA-garantien. ŠKODA-garanti-
en dekker heller ikke feil på ettermonteringer, installasjoner og utvidelser med
deler fra andre produsenter, så vel som feil på bilen som er forårsaket av disse.
Det samme gjelder for tilbehør som ikke er montert og/eller levert av fabrik-
ken.

Garantien gjelder heller ikke hvis skaden ble forårsaket av et av følgende for-
hold.
▶Uautorisert bruk, feilaktig håndtering (f.eks. bruk i motorsportkonkurranser

eller overlast), feil stell og vedlikehold eller uautorisert modifisering av kjøre-
tøyet.

▶Manglende overholdelse av bestemmelsene i bruksanvisningen eller andre
instruksjoner fra fabrikken.

▶Ytre krefter eller ytre påvirkninger (f.eks. ulykke, hagl, flom osv.).
▶ Inn- eller påbygning av deler som ikke er godkjent av ŠKODA AUTO eller en-

dring av bilen på en måte som ikke er godkjent av ŠKODA AUTO (f.eks. tu-
ning).

▶At du ikke umiddelbart har fått en skade utredet eller reparert av et fagverk-
sted.

Kunden må bevise manglende årsakssammenheng.

I den foreliggende ŠKODA-garantien blir kjøperens juridiske rettigheter ved
mangelansvar i forhold til bilselgeren og mulige krav som følge av produktan-
svarslovgivningen ikke begrenset. 

1) På grunn av kravene i gjeldende lands lover og regler, kan datoen for første
gangs registrering angis i stedet for datoen for biloverlevering.
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Mobilitetsgaranti
Mobilitetsgarantien gir deg en trygg følelse når du reiser i bilen din.

Hvis bilen får sammenbrudd på grunn av uventet feil når du er på reise, kan
tjenester for å sikre din fortsatte mobilitet leveres under mobilitetsgarantien,
som inkluderer følgende tjenester: Veihjelp ved sammenbrudd og sleping til
ŠKODA -verksted, teknisk assistanse på telefon eller igangkjøring på stedet.

Dersom reparasjonen av bilen din ikke kan utføres samme dag, kan ŠKODA-
verkstedet tilby ytterligere følgetjenester ved behov, som erstatningstrans-
port (buss, tog o.l.), tilbud om et erstatningskjøretøy osv.

Når det gjelder vilkårene for levering av mobilitetgaranti for bilen din, må du
sjekke med ŠKODA-forhandleren din. Denne gir deg også detaljert informasjon
om betingelsene for mobilitetsgarantien på bilen din. Dersom bilen din ikke har
mobilitetsgaranti, sjekk med et ŠKODA-verksted om muligheten for å inngå en
avtale i etterkant.

Valgfri ŠKODA-garantiutvidelse
Hvis du kjøpte en ŠKODA-garantiutvidelse med den nye bilen din, forlenger
dette den toårige ŠKODA-garantien om gratis utførelse av samtlige garantire-
parasjoner med den varigheten eller kjørelengden du har valgt, avhengig av
hva som inntreffer først.

Den beskrevne lakkgarantien og garantien mot gjennomrusting vil forbli upå-
virket av ŠKODA-garantiutvidelsen.

ŠKODA-garantiutvidelsen gjelder ikke for folie inni og utenpå bilen.

Informasjon om de detaljerte betingelsene for ŠKODA-garantiutvidelsen gis av
ŠKODA-forhandleren.

Les dette
ŠKODA-garantiutvidelsen er kun tilgjengelig i enkelte land.

6 Mangelansvar og ŠKODA-garanti for nye biler



Trykt bruksanvisning

Den trykte bruksanvisningen inneholder den viktigste informasjonen om bil-
driften. En mer detaljert bruksanvisning er tilgjengelig som nettversjon på
ŠKODA-nettsidene » Bilde 1 på side 8.

Denne bruksanvisningen gjelder for alle bilens karosserivarianter, for alle til-
knyttede modeller og inneholder i enkelte land til og med brosjyren Underveis.

I denne bruksanvisningen er alle mulige utstyrsvarianter beskrevet, uten at
det angis som ekstrautstyr, modellvarianter eller markedsavhengige utrustnin-
ger. Dermed er ikke alle utstyrsvarianter som er beskrevet i denne bruksan-
visningen nødvendigvis tilstede i din bil.

Utstyrsomfanget i bilen samsvarer med bestillingen av bilen. Ved spørsmål om
utstyrsomfanget bør du ta kontakt med en ŠKODA-forhandler.

Bildene i denne bruksanvisningen er kun ment som illustrasjon. Bildene kan
avvike fra din bil når det gjelder enkelte detaljer, de er bare ment som generell
informasjon.

ŠKODA AUTO arbeider hele tiden med videreutvikling av alle sine biler. Det kan
derfor være utført endringer når det gjelder form, utstyr og teknologi. Informa-
sjonen som er oppført i denne bruksanvisningen er informasjonen som er til-
gjengelig på trykketidspunktet.

Ingen rettslige krav kan utledes fra de tekniske spesifikasjonene, illustrasjone-
ne og informasjonen i denne bruksanvisningen.

Vi anbefaler at man besøker de standard nettsidene som omtales i denne
bruksanvisningen. Ved mobilvisning av nettsidene vil de muligens ikke inne-
holde all den informasjonen du trenger.
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Nettbasert bruksanvisning

Bilde 1
Nettbasert bruksanvisning på
ŠKODA-nettsidene

Den nettbaserte bruksanvisningen inneholder detaljert informasjon som ikke
er oppført i den trykte brukanvisningen.

Gjør følgende for å vise nettbasert bruksanvisning.

1. Avles QR-koden » Bilde 1 eller skriv inn følgende adresse i nettleseren.

  http://go.skoda.eu/owners-manuals

  Nettstedet med en modelloversikt for merket ŠKODA åpnes.

2. Velg ønsket modell – det vises en meny over bruksanvisninger.

3. Velg konstruksjonsperiode samt språk.

4. Velg én av de følgende bruksanvisningstypene.

  Fil i PDF-format

  Nettbasert variant av bruksanvisningen

  Variant for mobilenheten – appen My ŠKODA App
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Merknader

Anvendte begreper
- Verksted med den nødvendige kompetanse og utstyr til å

gjennomføre servicearbeider på biler av merket ŠKODA. Et fagverksted
kan være en ŠKODA-forhandler, et ŠKODA-verksted eller et uavhengig
verksted.

- Verksted som er blitt kontraktsmessig autorisert av sel-
skapet ŠKODA AUTO eller dennes representant til å utføre servicearbeid
på biler av merket ŠKODA, og å selge originale ŠKODA-deler.

- Selskap som er blitt autorisert av selskapet ŠKODA
AUTO eller dettes representant til å selge nye biler av merket ŠKODA og,
når aktuelt, å gjennomføre service med originale ŠKODA-deler, og å sel-
ge originale ŠKODA-deler.

Tekstmerknader
– Kort trykk (f.eks. en tast) innen 1 sek

– Langt trykk (f.eks. en tast) i mer enn 1 sek

Symbolforklaring


Se den innledende modulen av et kapittel for viktig informasjon og sik-
kerhetsmerknader

 Situasjoner hvor bilen skal stoppes så raskt som mulig

® Registrert varemerke

 Tekstvisning på MAXI DOT-skjermen

 Tekstvisning i segmentdisplayet

→ Identifisering av neste betjeningstrinn

ADVARSEL
Tekster med dette symbolet gjør deg oppmerksom på fare for alvorlig ulyk-
ke, personskade eller død.

VÆR FORSIKTIG
Tekster med dette symbolet gjør deg oppmerksom på fare for bilskader eller
mulig funksjonssvikt i enkelte systemer.

Les dette
Tekster med dette symbolet inneholder tilleggsinformasjon.

"Fagverksted"

"ŠKODA-verksted"

"ŠKODA-forhandler"

"Trykk på"
"Hold"
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Oppbygging av bruksanvisningen og mer informasjon

Bruksanvisningens oppbygging
Bruksanvisningen er hierarkisk inndelt i følgende områder.

■ Avsnitt (f.eks. driftsmerknader) – Tittelen på avsnittet angis nedenfor til ven-
stre
■ Hovedkapitler (f.eks. kontrollere og etterfylle) – Tittelen på hovedkapittelet

angis nedenfor til høyre
■ Kapittel (f.eks. motorolje)

■ Introduksjon til temaet – Moduloversikt for kapitlet, innledende in-
formasjon om kapittelinnholdet, eventuelle merknader som gjelder for
hele kapitlet

■ Modul (f.eks. kontrollere og etterfylle)

Informasjonssøk
Ved søk etter informasjon i bruksanvisningen, anbefaler vi bruk av Stikkordre-
gisteret på slutten av bruksanvisningen.

Retningsanvisninger
Alle retningsanvisninger som "venstre side", "høyre side", "foran" og "bak" tar
utgangspunkt i bilens kjøreretning fremover.

Måleenheter
Volum, vekt, hastighet og lengdedata oppgis i metriske enheter, med mindre
annet er angitt.

Skjermvisning
I denne bruksanvisningen brukes representasjon på kombiinstrumentets di-
splay om visning på MAXI DOT-skjermen, så sant intet annet er angitt.

Nødhjelp
Ved sammenbrudd kan kontaktinformasjon til veihjelpstjenesten finnes på føl-
gende steder.

▶Kontaktinformasjon til ŠKODA-forhandler (f.eks. klistremerke på vindu)
▶ Infotainment (Telefon-meny – sammenbrudd-/informasjonstjeneste)
▶Mobilapp ŠKODA
▶ŠKODA-nettsider
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Forkortelser som benyttes i instruksjonsboken

Forkortelser Forklaring

o/min Motorens turtall, omdreinigner per minutt

ABS Blokkeringsfrie bremser

ACC Automatisk avstandsregulering

AG Automatgirkasse

AGM Bilbatteritype

ASR Antispinnregulering

CNG komprimert naturgass

CO2 Karbondioksid

COC Samsvarserklæring

DPF Dieselpartikkelfilter

DSG Automatisk dobbeltkløtsj-girkasse

DSR Aktiv styrestøtte

EDS Elektronisk differensialsperre

ECE Den økonomiske kommisjon for Europa

EPC Kontroll av motorelektronikk

ESC Elektronisk stabilitetskontroll

ET Innpressingsdybde på felgen

EU Den europeiske union

G-TEC Merking av naturgassbiler

HBA Bremseassistent

HHC Bakkestartassistent

KESSY nøkkelfri opplåsing, start og låsing

kW Kilowatt, måleenhet for motoreffekt

LED Pæretype

M1
Et kjøretøy som er konstruert utelukkende eller overveiende
for persontransport

MCB Multikollisjonsbrems

MG Manuell girkasse

MPI Bensinmotor med flerpunktsinnsprøytning

MSR Motorbremsregulering

Forkortelser Forklaring

N1
en kassevogn som utelukkende eller oeverveiende er kon-
struert for godstransport

Nm Newtonmeter, måleenhet for motorens dreiemoment

PIN Personlig identifikasjonsnummer

Qi Standard for trådløs lading med elektrisk induksjon

TDI CR
Dieselmotor med turbolading og innsprøytingssystem Com-
mon-Rail

TSA Stabilisering av bil og tilhenger

TSI Bensinmotor med turbolading og direkteinnsprøyting

VIN Bilens identifikasjonsnummer

W Watt, måleenhet for strømeffekt

Wi-Fi Trådløst datanettverk

XDS Funksjonsutvidelse av den elektroniske differensialsperren
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Sikkerhet

Passiv sikkerhet

Generell informasjon

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Før hver kjøretur 12
Kjøresikkerhet 12

I dette kapittelet av bruksanvisningen finner du viktig informasjon om passiv
sikkerhet. Vi har laget et sammendrag av det du trenger å vite om sikkerhets-
belter, kollisjonsputer, sikkerhet for barn osv.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon finner man i de neste kapitlene i denne
bruksanvisningen. Bruksanvisningen skal derfor alltid være med i bilen.

Før hver kjøretur

For din egen og passasjerenes sikkerhets skyld ber vi deg ta hensyn til følgen-
de punkter før du kjører.
▶Sjekk at lys og blinklys fungerer.
▶Sjekk viskerfunksjonen og vindusviskerne for slitasje. Kontroller spylervæ-

skenivået.
▶Forsikre deg om at du har god sikt gjennom alle rutene i bilen.
▶Still bakspeilet inn slik at du har fritt utsyn bakover. Påse at speilene ikke er

tildekket.
▶Kontroller dekktrykket.
▶Sjekk nivå på motorolje, bremsevæske og kjølevæske.
▶Sikre medbrakt bagasje.
▶ Ikke overskrid tillatt aksellast eller totalvekten for bilen.
▶Lukk alle dører, panseret og bakluken.
▶Forsikre deg om at det ikke ligger gjenstander på gulvet som kan komme i

veien for pedalene.
▶Beskytt barna i egnet barnesete » side 21, Sikker transport av barn.
▶Sitt riktig i setet. Gi dine passasjerer råd om riktig sittestilling » side 12, Rik-

tig og sikker sittestilling.

Kjøresikkerhet

Av sikkerhetsmessige årsaker må følgende instruksjoner følges.
▶Du må ikke la deg distrahere når du kjører (f.eks. av passasjerer, telefonsam-

taler osv.).
▶Kjør aldri når kjøreevnen er nedsatt (f.eks. av medikamenter, alkohol, bedø-

vende midler osv.).
▶Overhold trafikkreglene og fartsgrensene.
▶Tilpass alltid hastigheten til vei-, trafikk- og værforhold.
▶Ta regelmessige pauser på lange turer (minst annenhver time).

Riktig og sikker sittestilling

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Riktig sittestilling for fører 13
Stille inn rattposisjon 13
Riktig sittestilling for passasjer 14
Riktig sittestilling for passasjerer i baksete 14

Sett deg riktig i setet før du begynner å kjøre og å beholde korrekt sittestilling
under hele turen. Be også passasjerene om å sitte korrekt og å beholde kor-
rekt sittestilling under hele turen.

Følgende instruksjoner gjelder for passasjeren foran og kan føre til alvorlige
personskader eller død hvis de ikke følges.
▶Lene deg ikke mot instrumentpanelet.
▶Legg ikke benene på instrumentpanelet.

Følgende instruksjoner gjelder for alle passasjerer og kan føre til alvorlige per-
sonskader eller død hvis de ikke følges.
▶Sitt ikke bare på den fremre delen av setet.
▶Sitt ikke vendt mot siden.
▶Len deg ikke ut av vinduet.
▶Strekk ikke kroppsdeler ut av vinduet.
▶Legg ikke føttene på seteputen. 
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ADVARSEL
■ Forsetet og alle nakkestøttene må alltid stilles inn i henhold til kropps-
størrelsen, og sikkerhetsbeltet må alltid tas riktig på, slik at passasjerene er
best mulig sikret.
■ Alle som sitter i bilen må bruke sikkerhetsbeltet som hører til sitt sete.
Bruk egnede barneseter for å beskytte barna i bilen » side 21, Sikker
transport av barn.
■ Seteryggene må ikke justeres for langt bakover under kjøring, ellers redu-
seres beskyttelsesvirkningen av sikkerhetsbeltene og kollisjonsputesyste-
met, noe som kan føre til personskader ved en eventuell ulykke!

ADVARSEL
En feil sittestilling kan påføre passasjeren livstruende skader ved en ulyk-
ke.

Riktig sittestilling for fører

Bilde 2 Riktig sittestilling for føreren / riktig rattholdning

Les først og vær oppmerksom på  på side 13.

For din egen sikkerhet og for å redusere risikoen for personskader ved en
eventuell ulykke, bør følgende overholdes.

Førersetet må stilles inn i lengderetning slik at det er lett å trå inn pedale-
ne med bena i svak vinkel.
I biler med knekollisjonspute på førersiden, stilles førersetet inn i lengde-
retning slik at avstanden fra bena til instrumentpanelet i området ved kne-
kollisjonsputene er minst 10 cm » Bilde 2 – B .
Seteryggen må stilles inn slik at det er lett å nå det øverste punktet på rat-
tet med armene i svak vinkel.









Juster rattet slik at det er en avstand på minst 25 cm mellom rattet og
brystkassen » Bilde 2 – A .
Juster nakkestøtten slik at overkanten av nakkestøtten er på høyde med
den øverste delen av hodet (gjelder ikke for seter med innebygget nakke-
støtte) » Bilde 2 – C .
Fest sikkerhetsbeltet riktig » side 14, Bruk sikkerhetsbelte.

ADVARSEL
■ Sørg for en avstand til rattet på minst 25 cm og en avstand fra benene til
instrumentpanelet i området ved knekollisjonsputen på minst 10 cm. Sitter
du nærmere enn dette, mister kollisjonsputesystemet sin beskyttelses-
funksjon - livsfarlig!
■ Hold alltid rattet med begge hender på sidene av rattet ("klokken 9" og
"klokken 3") » Bilde 2. Hold aldri hendene helt øverst på rattet ("klokken
12") eller på en annen måte (f.eks. i midten av rattet, på innsiden av ratt-
kransen osv.). Ellers kan man påføres alvorlige skader på armer, hender og
hode dersom kollisjonsputen utløses.
■ Påse at det ikke finnes gjenstander i førerens fotbrønn som kan komme
under pedalene mens man kjører. Det kan hindre deg i å bremse, gi gass el-
ler trå inn clutchpedalen.

Stille inn rattposisjon

Bilde 3 Stille inn rattposisjon

Les først og vær oppmerksom på  på side 13.

Rattet kan stilles inn i høyde- og lengderetning

› Flytt sikringsspaken under rattet i retning av pilen 1  » Bilde 3.
› Still inn rattet i ønsket posisjon. Rattet kan stilles i retning av pilen 2 .
› Trekk i sikringsspaken til den stopper i pilens retning 3 . 
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ADVARSEL
■ Rattet må aldri stilles inn under kjøring, men kun når bilen står stille!
■ Sikringsspaken må alltid låses etter en justering, slik at rattet ikke endrer
posisjon utilsiktet – fare for ulykke!

Riktig sittestilling for passasjer

Les først og vær oppmerksom på  på side 13.

For passasjerenes sikkerhet og for å redusere risikoen for skader ved en ulyk-
ke, må det tas hensyn til følgende instruksjoner.

Still passasjersetet så langt bakover som mulig. Passasjeren foran må hol-
de en avstand på minst 25 cm til instrumentpanelet for at kollisjonsputen
skal gi best mulig sikkerhet ved en eventuell ulykke.
Juster nakkestøtten slik at overkanten av nakkestøtten er på høyde med
den øverste delen av hodet » Bilde 2 på side 13 – C  (gjelder ikke for seter
med innebygget nakkestøtte).
Fest sikkerhetsbeltet riktig » side 14, Bruk sikkerhetsbelte.

ADVARSEL
■ Oppretthold en avstand fra instrumentpanelet på minst 25 cm, ellers kan
kollisjonsputesystemet ikke beskytte deg – livsfare!
■ Føttene skal alltid være plassert på gulvet under kjøring – legg aldri føtte-
ne på dashbordet, ut av vinduet eller i setet! Dette øker risikoen for skader
ved en eventuell brå nedbremsing eller ulykke. Hvis kollisjonsputen utløses
og du sitter i feil sittestilling, kan du pådra deg livstruende skader!

Riktig sittestilling for passasjerer i baksete

Les først og vær oppmerksom på  på side 13.

For å ivareta baksetepassasjerenes sikkerhet og for å redusere risikoen for
skader ved en ulykke, må det tas hensyn til følgende instruksjoner.

Juster nakkestøtten slik at overkanten av nakkestøtten er på høyde med
den øverste delen av hodet » Bilde 2 på side 13 – C .
Fest sikkerhetsbeltet riktig » side 14, Bruk sikkerhetsbelte.















Sikkerhetsbelter

Bruk sikkerhetsbelte

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Riktig bruk av beltet 15
Ta sikkerhetsbelte på og av 16

Riktig bruk av sikkerhetsbelte gir god beskyttelse ved en ulykke. Det reduserer
risikoen for personskade og øker sjansene for å overleve en alvorlig ulykke.

Sikkerhetsbelter reduserer bevegelsesenergien betydelig. De forhindrer dess-
uten ukontrollerte bevegelser som kan føre til alvorlige personskader.

Ved transport av barn skal følgende instruksjoner overholdes » side 21, Sik-
ker transport av barn.

ADVARSEL
■ Fest setebeltet før hver tur! Dette gjelder for alle personer i bilen. Det er
ellers fare for personskader!
■ Maksimal beskyttelseseffekt på sikkerhetsbeltene oppnås bare når du
sitter riktig » side 12, Riktig og sikker sittestilling.
■ Seteryggene på framsetene må ikke legges for langt bakover. Det kan re-
dusere effekten av sikkerhetsbeltene.

ADVARSEL
Merknader om håndtering av sikkerhetsbelter
■ Beltet må ikke vris, ligge inneklemt eller gnisse mot skarpe kanter.
■ Pass på at sikkerhetsbeltet ikke kommer i klem når døren lukkes.

ADVARSEL
Merknader om riktig bruk av sikkerhetsbelter
■ Juster beltet slik at skulderbeltet ligger på skrå over brystet - det må ikke
ligge over halsen.
■ Fest aldri to personer med ett belte (heller ikke barn).
■ Låsetungen skal bare festes i låsedelen som hører til det aktuelle setet.
Feil bruk av sikkerhetsbeltet reduserer beskyttelsen og fører til økt fare for
personskader. 

14 Sikkerhet



ADVARSEL (fortsettelse)
■ Tykt, løstsittende yttertøy (f.eks. kåper, frakker) påvirker sittestillingen og
reduserer sikkerhetsbeltets funksjon.
■ Det må aldri brukes klemmer eller andre gjenstander for å justere sikker-
hetsbeltene (f.eks. for å gjøre dem kortere når det sitter småvokste perso-
ner i setet).
■ Sikkerhetsbeltet for baksete fungerer bare korrekt når seteryggen har
gått ordentlig i lås » Side 75.

ADVARSEL
Stell og vedlikehold av sikkerhetsbelter
■ Hold sikkerhetsbeltet rent. Smuss på beltet kan føre til at automatsnelle-
ne ikke fungerer som de skal » Side 235.
■ Sikkerhetsbeltene må ikke tas ut av bilen eller forandres på noen måte.
Du må heller ikke reparere beltene selv.
■ Kontroller sikkerhetsbeltets tilstand regelmessig. Ved skade på en del av
beltesystemet (f.eks. beltet, belteskjøter, snelle, låsen osv.), må setebeltet
skiftes ut av et fagverksted umiddelbart.
■ Sikkerhetsbelter som har vært utsatt for stress i en ulykke må erstattes
av et fagverksted. Dessuten skal også beltenes festepunkter kontrolleres.

Riktig bruk av beltet

Bilde 4 Feste sikkerhetsbelte over skulder og ofte/feste sikkerhetsbelte
for gravide kvinner

Bilde 5 Beltehøydejustering i forsetene

Les først og vær oppmerksom på  på side 14.

Beltets plassering er svært viktig for at beltet skal beskytte effektivt.

Skulderbeltet skal ligge omtrent midt på skulderen (aldri på tvers av halsen),
og godt mot brystet » Bilde 4 – .

Hoftebeltet må ikke ligge over magen, men stramt over hoftene » Bilde 4 – .

Gravide må plassere beltet så langt ned på hoftene som mulig, slik at det ikke
presser mot magen » Bilde 4 – .

Beltehøydejustering i forsetene
› Skyv beslaget oppover i pilens retning » Bilde 5 – .
› eller: Klem låsen sammen i pilens retning 1  og skyv beslaget nedover i pi-

lens retning 2  » Bilde 5 – .
› Trekk i sikkerhetsbeltet for å kontrollere at beslaget er gått i lås.

ADVARSEL
■ Pass alltid på at sikkerhetsbeltet ligger riktig. Sikkerhetsbelter som er fe-
stet feil kan føre til skader selv ved små ulykker.
■ Belter som ikke er festet stramt nok kan føre til skader. Personer som ik-
ke holdes fast av sikkerhetsbeltet, blir kastet forover ved en ulykke.
■ Sikkerhetsbeltet må ikke legges over harde eller skjøre gjenstander
(f.eks. blyanter, briller, kulepenner, nøkkelknipper osv.). Slike gjenstander
kan forårsake personskader.
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Ta sikkerhetsbelte på og av

Bilde 6 Ta sikkerhetsbelte på/av

Les først og vær oppmerksom på  på side 14.

Før man kjører avgårde
› Still inn nakkestøtten riktig (gjelder ikke seter med innebygde nakkestøtter).
› Still inn setet (gjelder for forsetene).
› Still inn beltehøyden (gjelder for forsetene).

Ta på
› Ta tak i beltespennen og trekk beltet langsomt over bryst og hofter.
› Stikk beltespennen i beltelåsen » Bilde 6 –  til det høres et klikk.
› Trekk i beltet for å kontrollere at det er gått i lås.

Ta av
› Grip låsetungen og trykk på den røde knappen på spennen » Bilde 6 – , lå-

setungen spretter ut.
› Rull beltet tilbake for hånd slik at det ikke er vridd og rulles helt opp.

ADVARSEL
Innføringshullet i låsen må ikke tettes igjen, da dette gjør at sikkerhetsbel-
tet ikke går skikkelig i lås.



Beltesneller og beltestrammere

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Rullebeltetrommel 16
Beltestrammer 16

Rullebeltetrommel

Alle sikkerhetsbelter er utstyrt med en automatisk beltetrommel.

Ved langsom trekking i sikkerhetsbeltet sikres full bevegelsesfrihet i beltet.
Ved rykk i sikkerhetsbeltet fører det til at beltetrommelen blokkeres. Sikker-
hetsbeltene blokkeres også ved full oppbremsing, akselerasjon, i bratte skrå-
ninger og i svinger.

ADVARSEL
Hvis sikkerhetsbeltet ikke låses ved rykking i beltet, må låsesnellen øye-
blikkelig kontrolleres av et fagverksted.

Beltestrammer

Beltestrammere på automatsnellene foran øker sikkerheten for føreren og
passasjeren foran når disse har festet sikkerhetsbeltet.

Setebeltene strammer beltestrammerne i en kollisjon av en viss alvorlighets-
grad slik at uønsket kroppsbevegelse forhindres.

Ved lettere kollisjoner samt påkjørsler bakfra utløses ikke beltestrammeren,
da det ikke utsetter bilen for kraftig nok støt.

ADVARSEL
■ Alt arbeid på beltestrammesystemet samt demontering/montering av sy-
stemkomponenter på grunn av andre reparasjonsarbeider, skal bare utfø-
res av et fagverksted.
■ Hele systemet må skiftes ut etter en utløsing.

Les dette
■ Låsingen av beltene kan også utløses på belter som ikke er festet.
■ Når beltestrammerne utløses, kan det utvikles en del røyk. Denne røyken er
ikke et tegn på brann i bilen.
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Kollisjonsputesystem

Beskrivelse av kollisjonsputesystemet

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Systembeskrivelse 17
Utløsing av kollisjonspute 18
Sikkerhetsregler 18

Kollisjonsputesystemet gir, sammen med sikkerhetsbeltene, en ekstra beskyt-
telse under alvorlige front- og sidekollisjoner.

Den beste beskyttende effekten av kollisjonsputen oppnås bare sammen
med setebelte, kollisjonsputen er ikke en erstatning for setebeltene,

Funksjonstilstanden for kollisjonsputesystemet vises på kontrollys  i Kombi-
instrumentet » Side 33.

Systembeskrivelse

Bilde 7 Plassering av kollisjonsputer

Plassering av kollisjonsputer » Bilde 7
Frontkollisjonsputer
Knekollisjonspute på førerplass
Sidekollisjonsputer foran

A

B

C

Sidekollisjonsputer bak
Hodekollisjonsputer

Frontkollisjonsputer – Passasjerenes bevegelser dempes når kroppen treffer
den fullstendig oppblåste luftputen. Dette reduserer faren for skader på hode
og overkropp.

Frontkollisjonsputene er merket med teksten  på rattet og på dashbordet
på passasjersiden.

Knekollisjonspute på førerplass – Kroppens bevegelse fremover dempes når
den treffer den fullstendig oppblåste kollisjonsputen, og reduserer faren for
benskader hos føreren.

Knekollisjonsputen er merket med teksten  på dashbordet på førersiden.

Sidekollisjonsputer – Passasjerenes bevegelser dempes når kroppen treffer
den fullstendig oppblåste luftputen. Dette reduserer faren for skader på den
delen av overkroppen (bryst, mage og hofter) som vender mot døren.

Sidekollisjonsputer foran er merket med en etikett med påskriften  på
forseteryggene. Sidekollisjonsputer bak er merket med teksten  mellom
inngangspartiet og seteryggen bak.

Hodekollisjonsputer – Passasjerenes bevegelser dempes når kroppen treffer
den fullstendig oppblåste luftputen. Dette reduserer faren for skader på hode
og hals.

Hodekollisjonsputene er merket med teksten  på B-stolpens kledning.

Kollisjonsputesystemet består (avhengig av bilens utstyr) av følgende deler.
▶ Individuelle kollisjonsputer.
▶Varsellamper  på kombiinstrumentet » Side 33.
▶Nøkkelbryter for kollisjonspute på passasjersiden » Side 20.
▶Varsellampe for kollisjonsputen på passasjersiden midt på instrumentpanelet

» Side 20.

D

E
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Utløsing av kollisjonspute

Bilde 8 Kollisjonsputer fylt med gass

Kollisjonsputesystemet fungerer bare når tenningen er på.

Når den utløses, fylles kollisjonsputen med gass og blåses opp. Kollisjonsputen
blåses opp på brøkdelen av ett sekund.

Ved oppblåsning av kollisjonsputen frigjøres det røyk. Denne røyken er ikke et
tegn på brann i bilen.

Utløsningsbetingelser
Det er ikke mulig å gi en kort fremstilling av alle situasjoner og utløsningsbe-
tingelser for kollisjonsputesystemet. Hardheten av gjenstanden som bilen
treffer er viktigst, i tillegg til kollisjonsvinkelen, bilens hastighet osv.

Retardasjonsforløpet i kollisjonen er avgjørende for hvorvidt kollisjonsputene
utløses. Dersom den reelle og målte retardasjonen i kollisjonen ligger under
referanseverdiene i styreenheten, vil kollisjonsputene ikke utløses, selv om
kollisjonen kan føre til at bilen blir sterkt skadet.

Ved kraftige frontkollisjoner utløses følgende kollisjonsputer:
▶Kollisjonspute foran på førersiden.
▶Kollisjonspute foran på passasjersiden.
▶Knekollisjonspute på førersiden.

Ved kraftige sidekollisjoner utløses følgende kollisjonsputer på
kollisjonssiden.
▶Sidekollisjonspute foran.
▶Sidekollisjonspute bak.
▶Hodekollisjonspute.

Når en kollisjonspute utløses, skjer følgende.
▶Nødblinklyset slås på.
▶Alle dørene låses opp.
▶Motorens drivstofftilførsel avbrytes.
▶Kupélyset tennes (hvis automatisk betjening av kupélyset er innkoblet – bry-

ter ).

Når utløses ikke kollisjonsputene?
Ved lette front- og sidekollisjoner, påkjørsler bakfra, og helling på eller velting
av kjøretøyet oppstår det ingen utløsning av kollisjonsputene.

Sikkerhetsregler

Bilde 9
Trygg avstand fra ratt og instru-
mentpanel

ADVARSEL
Generell informasjon
■ Maksimal beskyttelseseffekt for sikkerhetsbeltene og kollisjonsputesy-
stemet oppnås bare når man sitter riktig » Side 12.
■ Kollisjonsputen blåses opp med stor kraft. Dersom man ikke sitter i riktig
stilling, kan dette føre til alvorlige eller dødelige personskader. Dette gjel-
der spesielt barn som ikke sitter i barnesete » Side 23.
■ Feil på kollisjonsputesystemet skal kontrolleres på et fagverksted med én
gang. Det kan ellers være fare for at kollisjonsputene ikke utløses ved en
eventuell ulykke. 
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ADVARSEL (fortsettelse)
■ Kollisjonsputesystemet må skiftes ut dersom kollisjonsputen utløses.
■ Overflaten på rattet og dashbordet hvor frontkollisjonsputene og knekol-
lisjonsputen er plassert bør helst rengjøres med en tørr eller vannfuktet
klut.

ADVARSEL
Merknader for frontkollisjonsputer
■ For fører og forsetepassasjer er det viktig å holde en avstand på minst 25
cm til rattet eller dashbordet » Bilde 9 – A . Hvis du ikke opprettholder den-
ne avstanden, vil kollisjonsputesystemet ikke beskytte deg – livsfare! For-
setene og hodestøttene må derfor alltid være justert etter kroppsstørrel-
sen.
■ Ved bruk av barnesete hvor barnet har ryggen mot kjøreretningen i pas-
sasjersetet, må kollisjonsputen på passasjersiden kobles ut » side 19,
Koble ut kollisjonspute. Hvis ikke kan barnet bli alvorlig eller livstruende
skadet av den utløste kollisjonsputen på passasjersiden.
■ I frontkollisjonsputenes utløsningsområder skal det ikke finnes ytterlige-
re personer, dyr eller gjenstander foran passasjeren.
■ Rattet og overflaten på instrumentpanelet på passasjersiden skal ikke til-
dekkes med klistremerker eller lignende. Det skal ikke monteres utstyr
(f.eks. koppholdere, mobiltelefonholder osv.) i utløsningsområdet for kolli-
sjonsputer.
■ Legg aldri gjenstander på instrumentpanelet på passasjersiden.

ADVARSEL
Merknader om knekollisjonspute
■ Still inn førersetet i lengderetning slik at avstanden fra bena til instru-
mentpanelet er minst 10 cm i området ved knekollisjonsputen» Bilde 9 –
B . Hvis det på grunn av kroppsstørrelsen ikke er mulig å oppfylle disse be-

tingelsene, må man oppsøke et fagverksted.
■ Overflaten av kollisjonsputemodulen i nedre del av dashbordet under
rattstammen må ikke klistres noe på, tildekkes eller bearbeides på annet
vis. Det er ikke tillatt å montere noe som helst på dekselet til kollisjonspu-
temodulen eller i umiddelbar nærhet av denne.
■ Ikke fest store eller tunge gjenstander på tenningsnøkkelen (nøkkelknip-
per osv.). Disse kan bli slynget ut ved utløsning av knekollisjonsputen og
forårsake personskader.

ADVARSEL
Merknader om side- og hodekollisjonsputer
■ I utløsningsområdet for side- og hodekollisjonsputene skal det ikke plas-
seres gjenstander (f.eks. solskjerm) og intet utstyr skal festes på dørene
(f.eks. koppholdere og lignende) – fare for personskade!
■ Bare lette klær uten tunge eller skarpe gjenstander i lommene skal henge
på bilens kleskroker. Ikke bruk kleshengere for å henge opp klærne.
■ Kollisjonsputesystemet samarbeider med trykksensorene som er plassert
i framdørene. Det må derfor ikke utføres noen modifikasjoner (f.eks. monte-
ring av ekstra høyttalere) verken på dørene eller på dørpanelene. Nærmere
informasjon » Side 230.
■ Ingen store krefter som støt, spark osv. skal brukes på seteryggene – fare
for skade på sidekollisjonsputer. Sidekollisjonsputene vil i så fall ikke utlø-
ses!
■ På forsetene må det kun benyttes setetrekk som er godkjent av ŠKODA
AUTO. Luftputen folder seg ut av seteryggen, og bruk av andre setetrekk
kan redusere beskyttelseseffekten til sidekollisjonsputen betraktelig.
■ Skade på det originale setetrekk eller sømmer ved utløsningspunktet for
sidekollisjonsputene skal umiddelbart tas til et fagverksted.

ADVARSEL
Merknader om håndteringen av kollisjonsputesystemet
■ Alt arbeid på kollisjonsputene samt demontering og montering av sy-
stemdeler på grunn av andre reparasjoner (f.eks. demontering av sete) skal
bare utføres på et fagverksted. Nærmere informasjon » Side 230.
■ Ingen endringer skal utføres på deler av kollisjonsputesystemet, støtfan-
geren foran eller karosseriet.
■ Man skal ikke manipulere enkeltkomponenter i kollisjonsputesystemet,
dette kan føre til at kollisjonsputen utløses.

Koble ut kollisjonspute

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Koble ut kollisjonsputer 20
Koble ut kollisjonspute på passasjerside foran 20
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Koble ut kollisjonsputer

Frontkollisjonsputen på passasjerplassen kan kobles ut med nøkkelbryteren
» Bilde 10 på side 20 – .

Vi anbefaler at eventuelle andre kollisjonsputer kobles ut av et ŠKODA-verk-
sted.

Utkoblet kollisjonspute angis med varsellampen  » Side 33.

Utkobling av kollisjonsputer er kun beregnet på f.eks. følgende tilfeller.
▶Hvis det må brukes barnesete i passasjersetet foran der barnet sitter med

ryggen mot kjøreretningen » Side 21.
▶Hvis det til tross for riktig førerseteinnstilling er umulig å holde en avstand

på minst 25 cm mellom midten av rattet og brystbenet.
▶Hvis det på grunn av funksjonshemming er nødvendig med spesialinnretnin-

ger i rattområdet.
▶Hvis det monteres andre seter (f.eks. ortopediske seter uten sidekollisjons-

puter).

ADVARSEL
Dersom en kollisjonspute er utkoblet ved salg av bilen, skal kjøperen infor-
meres!

Koble ut kollisjonspute på passasjerside foran

Bilde 10 Nøkkelbryter for kollisjonspute på passasjersiden / varsellampe
for kollisjonspute på passasjersiden

Posisjoner for nøkkelbryteren » Bilde 10 – 
Kollisjonsputen på passasjersiden er utkoblet – når tenningen skrus på ly-
ser varsellampen  » Bilde 10 – 
Kollisjonsputen på passasjersiden er innkoblet – når tenningen skrus på ly-
ser varsellampen i 65 sek  

Utkobling
› Slå av tenningen.
› Åpne hanskerommet ved passasjersetet.
› Hvis det er en fjernkontrollnøkkel, klapp nøkkeldelen helt ut » .
› Før nøkkelen forsiktig inn i sporet i nøkkelbryteren til den stopper.
› Når nøkkelen er i nøkkelbryteren, dreies denne forsiktig til stilling .
› Trekk nøkkelen ut av nøkkelbryteren » .
› Lukk hanskerommet på passasjersiden.
› Kontroller at varsellampen   lyser etter at tenningen er skrudd på.

Innkobling
› Slå av tenningen.
› Åpne hanskerommet ved passasjersetet.
› Hvis det er en fjernkontrollnøkkel, klapp nøkkeldelen helt ut » .
› Før nøkkelen forsiktig inn i sporet i nøkkelbryteren til den stopper.
› Når nøkkelen er i nøkkelbryteren, dreies denne forsiktig til stilling .
› Trekk nøkkelen ut av nøkkelbryteren » .
› Lukk hanskerommet på passasjersiden.
› Kontroller at varsellampen   lyser etter at tenningen er skrudd på.

ADVARSEL
■ Ikke la nøkkelen stå i nøkkelbryteren under kjøring. Rystelser kan vri på
nøkkelen i sporet og aktivere kollisjonsputen! Kollisjonsputen kan bli utløst
uventet i en ulykke - dette kan føre til personskade eller død!
■ Føreren er ansvarlig for om kollisjonsputen er aktivert eller deaktivert.
■ Kollisjonsputen skal kun deaktiveres når tenningen er slått av! Hvis ikke
kan det føre til feil i systemet for deaktivering av kollisjonspute.
■ Når varsellampene     blinker, vil passasjersidens kollisjonspute
ikke utløses ved en ulykke! Kollisjonsputesystemet må kontrolleres omgå-
ende på et fagverksted.

VÆR FORSIKTIG
En nøkkelen som ikke er klappet helt ut, kan ødelegges i nøkkelbryteren!
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Sikker transport av barn

Barnesete

 Introduksjon

For å redusere faren for personskader ved en ulykke skal transport av barn
utelukkende gjøres i barneseter!

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Bruk av barnesete på passasjersiden foran (variant 1) 22
Bruk av barnesete på passasjersiden foran (variant 2) 22
Barnesikkerhet og sidekollisjonsputer 23
Gruppeinndeling av barneseter 23
Bruk av barnesete som festes med sikkerhetsbelte 23

For montering og bruk av barnesetet skal merknader i denne bruksanvisningen
samt instruksjonene til produsenten av barnesetet overholdes.

Av sikkerhetsmessige grunner anbefaler vi at barn alltid sitter i baksetet. Barn
skal kun transporteres på passasjersetet i unntakstilfeller.

Barneseter skal oppfylle kravene i ECE-R 44-standarden fra Europakommisjo-
nen.

Barneseter som oppfyller kravene i ECE-R 44-standarden, er merket med et
fastsittende godkjenningstegn. Stor E i en sirkel, med kontrollnummer under.

ADVARSEL
■ Barn - også spedbarn! - skal aldri sitte på fanget under kjøring.
■ Når du forlater bilen, må barn ikke etterlates i bilen uten tilsyn. Barnet vil
muligens ikke være i stand til å forlate bilen på egen hånd eller kunne hjel-
pe seg selv. Ved svært høye eller svært lave temperaturer kan dette være
dødelig!
■ Barnet må alltid være sikret under kjøring med bilen! Ellers vil barnet bli
slynget ut av bilen ved en ulykke, og barnet og andre passasjerer kan få
livstruende personskader.
■ Dersom barn lener seg forover eller sitter i feil sittestilling under kjøring,
øker risikoen for skader ved en ulykke betraktelig. Dette gjelder spesielt
dersom barnet sitter på passasjersetet - når kollisjonsputesystemet utlø-
ses kan det medføre alvorlige personskader eller død!

ADVARSEL (fortsettelse)
■ Les bruksanvisningen fra barnesetets produsent for hvordan sikkerhets-
beltet skal festes. Sikkerhetsbelter som er festet feil kan føre til skader
selv ved små ulykker.
■ Kontroller at sikkerhetsbeltet ligger riktig. Pass også på at beltet ikke kan
skades av skarpe kanter.
■ Ved montering av barnesetet i baksetet, skal det tilsvarende forsetet inn-
stilles slik at det ikke finnes noen kontakt mellom forsetet og barnesetet
eller barnet som transporteres i barnesetet.
■ Før montering av et barnesete som vender forover må den aktuelle nak-
kestøtten stilles så høyt som mulig.
■ Hvis nakkestøtten selv i høyeste stilling hindrer montering av barnesetet,
da må nakkestøtten demonteres » Side 76. Etter demontering av barnese-
tet må nakkestøtten monteres igjen.

Les dette
Vi anbefaler at du bruker barneseter fra ŠKODA originalt tilbehør. Disse barne-
setene er utviklet og kontrollert for bruk i ŠKODA-modeller. De tilfredsstiller
ECE-R 44-standarden.
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Bruk av barnesete på passasjersiden foran (variant 1)

Gjelder ikke for Taiwan

Bilde 11 Varseletiketter

Les først og vær oppmerksom på  på side 21.

Monter aldri et barnesete mot kjøreretningen i et sete som er beskyttet av
en aktiv kollisjonspute. Barnet kan bli alvorlig eller dødelig skadet.

Klistremerker som er plassert på følgende steder opplyser også om dette.
▶På solskjermen på passasjersiden » Bilde 11 – .
▶Klistremerke på B-stolpen på passasjersiden » Bilde 11 – .

Ved bruk av barmesete der barmnet sitter i passasjersetet, må følgende råd
følges.
▶Ved bruk av barnesete i passasjersetet, hvor barnet har ryggen mot kjøreret-

ningen, må kollisjonsputen på passasjersiden kobles ut » .
▶ Juster passasjerens seterygg til så nær vertikalt som mulig, slik at det skapes

en stabil kontakt mellom barnesetet og passasjersetet.
▶Skyv passasjersetet så langt bakover som mulig uten at det skapes kontakt

mellom forseteryggen og barnesetet plassert bak det.
▶Høydejusterbart passasjersete skal justeres lengst mulig opp.
▶Sikkerhetsbelte på passasjersiden skal justeres lengst mulig opp.
▶Med barneseter i gruppe 2 og 3 er det viktig å passe på at beltebeslaget ved

nakkestøtten på barnesetet er plassert foran eller i samme høyde som belte-
beslaget på B-stolpen på passasjersiden. Juster høyden på passasjersetebel-
tet slik at beltet ikke får en "knekk" i beslaget. I en ulykke er det ellers fare
for skader på barnets nakke!



ADVARSEL
■ Med aktivert kollisjonspute på passasjersetet må du aldri plassere et bar-
nesete med ryggen i fartsretningen på passasjersetet. Barnesetet står i ut-
løsningsområdet for frontkollisjonsputen på passasjersiden foran. Hvis kol-
lisjonsputen utløses, kan barnet få alvorlige og til og med livstruende ska-
der.
■ Når bilsetet som barnet transporteres bakovervendt i ikke lenger brukes
på passasjersetet, må kollisjonsputen på passasjersiden kobles inn igjen.

Bruk av barnesete på passasjersiden foran (variant 2)

Gjelder for Taiwan

Bilde 12
Varseletiketter

Les først og vær oppmerksom på  på side 21.

Ikke plasser babyer, spedbarn og barn på passasjersetet.

Klistremerket på solskjermen på passasjersiden » Bilde 12 gjør også oppmerk-
som på dette.
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Barnesikkerhet og sidekollisjonsputer

Bilde 13
Feil sikring av barn i feil sittepo-
sisjon - farlig på grunn av side-
kollisjonsputen / et barn som er
riktig sikret med barnesete

Les først og vær oppmerksom på  på side 21.

Barnet må ikke oppholde seg i utløsningsområdet for sidekollisjonsputen
» Bilde 13 – .

Mellom barnet og utløsningsområdet for sidekollisjonsputen må det være til-
strekkelig plass, slik at sidekollisjonsputene kan gi best mulig beskyttelse
» Bilde 13 - .



Gruppeinndeling av barneseter

Les først og vær oppmerksom på  på side 21.

Gruppeinndeling av barneseter i henhold til ECE-R 44-standarden.

Gruppe Vekten på barnet

0 inntil 10 kg

0+ inntil 13 kg

1 9–18 kg

2 15–25 kg

3 22–36 kg



Bruk av barnesete som festes med sikkerhetsbelte

Med innkoblet kollisjonspute for passasjersetet, må du aldri plassere et barnesete på passasjersetet med ryggen mot kjøreretningen. Barnesetet står i utlø-
sningsområdet for frontkollisjonsputen på passasjersiden foran. Hvis kollisjonsputen utløses, kan barnet få alvorlige og til og med livstruende skader.

Les først og vær oppmerksom på  på side 21.

Oversikt over brukbarhet av barneseter som festes med sikkerhetsbelte til det aktuelle setet iht. ECE-R 16-standarden.



Gruppe Passasjersete foran
Bakseter

ytre
Baksete
midtre

0
inntil 10

kg
U U U

0+
inntil 13

kg
U U U

1
9-18 kg

U U U

Gruppe Passasjersete foran
Bakseter

ytre
Baksete
midtre

2
15-25

kg
U U U

3
22–36

kg
U U U

Kindersitzkategorie "Universal" - Barnesete som er laget for innfesting i
setet med sikkerhetsbelte.

U
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Festesystemer

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Festeringer i -systemet 24
Bruk av barneseter med -system 24
Festering for  -systemet 25

Festeringer i -systemet

Bilde 14
Etiketter for -systemet

 leverer et system for rask og sikker montering av barnesete.

Mellom seteryggen og setet på det ytre baksetet eller passasjersetet foran, er
det to festeringer til å feste et barnesete med -systemet .

Ta først av dekslet A  for å komme til festeringene » Bilde 14. Etter demonte-
ring av barnesetet må dekslet monteres på plass igjen.

ADVARSEL
■ Ved montering og fjerning av barnesete med -systemet, må veiled-
ningen fra produsenten av barnesetet følges.
■ Festeringene som er beregnet for montering av barnesete med -sy-
stemet, må aldri brukes til andre barneseter eller til festing av stropper el-
ler gjenstander – det kan medføre livsfare!

Les dette
■ Et barnesete med -system kan kun monteres i en bil ved hjelp av -
systemet når det er godkjent for biltypen. Mer informasjon kan du få hos en
ŠKODA-forhandler.
■ Barneseter med -systemet kan du kjøpe som ŠKODA-originalutstyr.

Bruk av barneseter med -system

Med innkoblet kollisjonspute for passasjersetet, må du aldri plassere et barnesete på passasjersetet med ryggen mot kjøreretningen. Barnesetet står i utlø-
sningsområdet for frontkollisjonsputen på passasjersiden foran. Hvis kollisjonsputen utløses, kan barnet få alvorlige og til og med livstruende skader.

Oversikt over bruksmulighet for barneseter med -systemet til aktuelle seter iht. ECE-R 16-standarden.

Gruppe
Størrelsesklasse
for barnesetera) Passasjersete foranb) Ytre bakseter Midtre baksete

0
inntil 10 kg

E X IL-SU X

0+
inntil 13 kg

E

X IL-SU XD

C 
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Gruppe
Størrelsesklasse
for barnesetera) Passasjersete foranb) Ytre bakseter Midtre baksete

1
9-18 kg

D

X
IL-SU
IUF

X

C

B

B1

A

2
15-25 kg

- X IL-SU X

3
22–36 kg

- X IL-SU X

a) Størrelsesklassen er merket på skiltet på barnesetet.
b) Hvis passasjersetet er utrustet med festering for -system, er det egnet for montering av et -barnesete med godkjenningen "Semi-Universal".

IL-SU Setet er egnet for -barnesete med godkjenningen "Semi-Universal". Kategorien "Semi-Universal" betyr at barnesete med -system er tillatt for
din bil. Følg listen over biler som følger med barnesetet.

IUF Setet er egnet for montering av -barnesete med godkjenningen "Universal" og festing med festestroppen til  -systemet.

X Setet er ikke utstyrt med festering for -systemet.

Festering for   -systemet

Bilde 15
Festeringer for -systemet

  betegner en festeanordning som begrenser bevegelsene til barnese-
tet.

Festeringene A  for feste av festestroppen til et barnesete med  -sy-
stemet befinner seg på baksiden av baksetenes ytre rygglener » Bilde 15.

Noen landspesifikke modeller kan også være utstyrt med en festering B  på
baksiden av midtre bakseterygg » Bilde 15.

ADVARSEL
■ Ved montering og fjerning av barnesete med  -systemet, må vei-
ledningen fra produsenten av barnesetet følges.
■ Barnesete med  -systemet skal kun brukes på seter med festerin-
ger.
■ Det er kun barnesetets festestropper som skal festes i festekrokene.
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Bilde 16 Førerplass-eksempel for venstrestyring
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Betjening

Førerplass

Oversikt

Elektriske vindusheiser 55
Elektrisk justering av sidespeil 70
Dørhåndtak 51
Ventilasjonsdyser 102
Holder for parkeringsbillett 78
Betjeningsspake (avhengig av utstyr):
▶ Blink- og fjernlys 62
▶ Cruise control (fartsholder) 202
▶ Fjernlysassistent 63
Ratt med horn / med frontkollisjonspute for fører 17
Taster for betjening av informasjonssystem 38
Kombiinstrument 28
Betjeningsspake:
▶ Vindusvisker og -spyler 68
▶ Informasjonssystem 38
Infotainment 107
Knapp for nødblink 65
Varsellampe for kollisjonspute på passasjerside foran 20
Innespeil 70
Oppbevaringshylle på passasjersiden 82
Frontkollisjonspute på passasjerside 17
Ekstern Infotainment-modul (i hanskerom) 109
Nøkkelbryter for deaktivering av kollisjonsputen på passasjersi-
den (i hanskerommet på passasjersiden) 20
Elektrisk vindusheis i passasjerdøren 56
Oppbevaringsrom 79
Lysbryter 61
Hendel for panser 241
Oppbevaringsrom 79
Betjeningsspak for automatisk avstandsregulering 206
Låsespak for rattjustering 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Avhengig av utstyr:
▶ Tenningslås 181
▶ Startknapp 181
Parkeringsbrems 184
Avhengig av utstyr:
▶ Girspak (manuell girkasse) 185
▶ Velgerspak (automatgirkasse) 186
Avhengig av utstyr:
▶ 12 Volt strømuttak 85
▶ Sigarettenner 86
Liste over knapper (avhengig av utstyr):
▶  Sentrallås 50
▶  START-STOPP 182
▶  Antispinnkontroll (ASR) 192
▶  Elektronisk stabilitetskontroll ESC 191
▶ / Valg av kjøremodus 210
▶  Parkeringsassistent 199
▶  Parkeringshjelp 195
▶  Dekktrykkovervåking 218
Hylle/telefonboks 79, 79
USB- og AUX-inngang 80
Betjening av varmeapparat/klimaanlegg 99

Les dette
På høyrestyrte biler kan plasseringen av betjeningselementene avvike noe fra
visningen på bildet » Bilde 16.

26

27

28

29

30

31

32

33
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Instrumenter og varsellamper

Kombiinstrument

 Introduksjon

Bilde 17 Kombiinstrument

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Turteller 28
Kjølevæsketemperatur 29
Drivstoffmåler – naturgass 29
Drivstoffmåler – bensin/diesel 29

Turteller » Side 28
▶ med varsellamper » Side 29
Display » Side 38
Speedometer
▶ med varsellamper » Side 29
Avhengig av utstyr
▶ Kjølevæsketemperaturmåler » Side 29
▶ Naturgassmåleren1)

List med kontrollys » Side 29

1

2

3

4

5

Betjeningstaster:
▶ Innstilling av tid » Side 39
▶ Tilbakestilling av teller for tilbakelagt kjørelengde (tripp) » Side 38
▶ Vise kjørestrekning og dager frem til neste servicetermin » Side 45
Bensin-/dieselmåler » Side 29

Lysstyrken på instrumentbelysningen tilpasses automatisk og kontinuerlig i
forhold til omgivelsesbelysningen. Hvis det foreligger dårligere siktforhold og
nærlyset ikke er på, vil lysstyrken på instrumentbelysning reduseres for å vars-
le føreren om å slå på lyset.

Lysstyrken på instrumentbelysning kan justeres i Infotainment-menyen   →
 → Lys.

Turteller

Turteller 1 » Bilde 17 på side 28 viser det faktiske motorturtallet per minutt.

Begynnelsen av det røde måleområdet av turtelleren viser maksimalt tillatt
motorturtall på en innkjørt og varm motor.

Før det røde måleområdet av turtelleren nås, skal du gire opp eller velge stillin-
gen D/S for automatgiret.

Overholdelse av giranbefalingen er viktig for å opprettholde optimalt turtall
» Side 39.

VÆR FORSIKTIG
Turtelleren skal kun befinne seg i det røde måleområdet i korte perioder – el-
lers er det fare for motorskade!

6

7

1) Gjelder for G-TEC-biler.
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Kjølevæsketemperatur

Bilde 18
Kjølevæsketemperaturmåler

Visningen » Bilde 18 fungerer bare når tenningen er på.

Kaldområde – Pekeren er i området A , motoren har ennå ikke nådd driftstem-
peratur. Høyt motorturtall og sterk belastning av motoren må unngås.

Driftsområde – Pekeren er i området B .

Høyt temperaturområde – Pekeren er i området C , kjølevæsketemperaturen
er for høy, varsellampen  tennes på kombiinstrumentet » Side 35.

Drivstoffmåler – naturgass

Bilde 19
Naturgassmåleren

Visningen » Bilde 19 fungerer bare når tenningen er på.

Kapasiteten for naturgasstanken er ca. 15 kg.

Hvis drivstoffnivået når reservetanken, vises symbolet  på skjermen sammen
med en oppfordring om naturgasstanking.

Les dette
Pilen  ved siden av symbolet  på naturgassmåleren viser plassering av driv-
stoffpåfyllingen på høyre side av bilen.

Drivstoffmåler – bensin/diesel

Bilde 20
Bensin-/dieselmåler

Visningen » Bilde 20 fungerer bare når tenningen er på.

Drivstofftanken for bensin/diesel rommer omtrent 50 liter.

Når reservetanken A  » Bilde 20 nås, tennes varsellampen  på kombiinstru-
mentet » Side 34.

ADVARSEL
For riktig funksjon av bilens systemer og trygg kjøring, må det være nok
drivstoff på tanken. Kjør aldri drivstofftanken helt tom – fare for ulykke!

VÆR FORSIKTIG
Drivstofftanken må aldri kjøres helt tom! På grunn av uregelmessig drivstofftil-
førsel kan det oppstå feiltenning – fare for motorskader og skade på eksosan-
legget.

Les dette
■ Etter å ha fylt opp tanken, kan det ved dynamisk kjøring (f.eks. mange svin-
ger, bremsing, kjøring oppover og nedover bakker) hende at tankmåleren viser
om lag en inndeling mindre.
■ Pilen  ved siden av symbolet  på drivstoffmåleren viser plassering av driv-
stoffpåfyllingen på høyre side av bilen.

Varsellamper

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

 Parkeringsbremse 31
Bremseanlegg 31
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 Varsellampe for sikkerhetsbelte foran 31
 Automatisk avstandsregulering (ACC) 31
  Servostyring/rattlås (KESSY-system) 31
 Stabilitetskontroll (ESC) / antispinnregulering (ASR) 32
 Deaktivert antispinn (ASR) 32
 Blokkeringsfrie bremser (ABS) 32
 Tåkebaklys 32
 Avgasskontrollsystem 32
 Forglødeanlegg (diesel) 32
 Kontroll av motorelektronikk (bensinmotor) 33
 Sikkerhetssystemer 33
 Dekktrykk 33
 Bremseklosser 34
 Reservetank – bensin/diesel 34
  Kjørefeltassistent (Lane Assist) 34
  Blinklysanlegg 34
 Blinklysanlegg for tilhenger 34
 Tåkelys 34
 Hastighetsregulering 34
 Bremsepedal (automatgir) 34
 Naturgassmodus 35
 Fjernlys 35
 Automatgir 35
 Varsellampe for setebelte bak 35
 Dynamo 35
 Kjølevæske 35
 Motoroljetrykk 36
 Motoroljenivå 36
Defekt pære 36
 Dieselpartikkelfilter (dieselmotor) 36
 Spylervæskenivå 37
 Fjernlysassistent 37
  START-STOPP-system 37
 Visning av lav temperatur 37
 Vann i drivstoffilter (dieselmotor) 37
   Automatisk avstandsregulering (ACC) 37
 Avstandsvarsling (Front Assist) 37

 Front Assist 38
 OFFROAD-modus 38
 Adaptiv understellskontroll (DCC) 38
 Service 38

Varsellampene på kombiinstrumentet viser gjeldende tilstand på enkelte funk-
sjoner eller feil.

Tenning av enkelte varsellamper kan ledsages av lydsignaler og meldinger i di-
splayet på kombiinstrumentet.

Etter at tenningen er slått på, lyser enkelte varsellamper kort opp som en
funksjonskontroll av bilens systemer. Dersom de kontrollerte systemene er i
orden, slukker de aktuelle varsellampene noen sekunder etter at tenningen er
slått på.

Varsellampene er plassert på følgende steder i kombiinstrumentet » Bilde 17
på side 28.
▶Turtallsmåler 1
▶Display 2
▶Speedometer 3
▶Liste over varsellamper 5

Varsellamper på kombiinstrumentet
Alt etter betydning tennes varsellampen  (Fare) eller  (Advarsel) i linjen
med varsellamper sammen med andre varsellamper på skjermen.

Avhengig av bilens utstyr vil noen varsellamper vises i farger på skjermen. For
eksempel kan varsellampen for kjølevæsken vise følgende.

▶ – Segmentdisplay / monokromatisk ("svart-hvitt") MAXI DOT-skjerm
▶ – MAXI DOT-skjerm med fargevisning

ADVARSEL
■ Dersom man ignorerer en lysende varsellampe og tilknyttede meldinger
og anvisninger på displayet i kombiinstrumentet, kan dette føre til alvorlige
personskader eller skader på bilen.
■ Når du må stoppe av tekniske grunner skal bilen parkeres i sikker avstand
fra trafikken, motoren skal stoppes og nødsignalanlegget skal slås på » Si-
de 65. Plasser varseltrekanten på anbefalt avstand.
■ Motorrommet er et farlig område. Ved arbeidet i motorrommet må følgen-
de advarsler følges » Side 240.
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  Parkeringsbremse

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – parkeringsbremsen er på.

Hvis parkeringsbremsen settes på i en hastghet over 5 km/h, lyder et akustisk
signal.

▶Løsne parkeringsbremsen.

Bremseanlegg

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – bremsevæskenivået i bremsesystemet er for lavt.

▶Parker bilen,  ikke kjør videre! Søk hjelp hos et fagverksted.

ADVARSEL
En feil i bremseanlegget kan føre til lengre bremsestrekning for bilen – fare
for ulykke!

  Varsellampe for sikkerhetsbelte foran

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – føreren eller passasjeren foran har ikke festet setebeltet sitt.

Ved en hastighet på over 30 km/t, blinker varsellampen  samtidig som det
høres et lydsignal.

Hvis føreren eller passasjeren ikke fester sikkerhetsbeltet i løpet av de neste 2
minuttene, slås varseltonen av og varsellampen  lyser kontinuerlig.

  Automatisk avstandsregulering (ACC)

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – avstanden opprettholdt av ACC er ikke tilstrekkelig.

▶Bruk bremsepedalen.

Mer informasjon om ACC-systemet » Side 204.









    Servostyring/rattlås (KESSY-system)

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

Feil på servostyringen
 lyser – det foreligger en totalsvikt i servostyringen og servostyringen er falt
bort (vesentlig høyere krefter for å styre).

 lyser – det foreligger en delvis svikt i servostyringen og det kan kreves stør-
re kraft for å styre.

▶Slå av tenningen, start motoren igjen og kjørt en kort strekning.
▶Hvis varsellampen  ikke slukkes, skal man stoppe bilen og absolutt  ikke

fortsette kjøringen. Søk hjelp hos et fagverksted.
▶Hvis varsellampen  ikke slukkes, er det mulig å kjøre forsiktig videre. Søk

øyeblikkelig hjelp hos et fagverksted.

Defekt rattlås (KESSY-system)
Dette varsles med et lydsignal.

 blinker




Defekt rattlås. Stopp!
STYRING DEFEKT STOPP

▶Parker bilen,  ikke kjør videre. Når tenningen er slått av, er det ikke lenger
mulig å låse rattet, skru på elektriske forbrukere (f.eks. Infotainment), eller
slå på tenningen igjen og starte motoren. Søk hjelp hos et fagverksted.

 blinker




Rattlås: Verksted!
STYRING VERKSTED

▶Det er fortsatt mulig å kjøre videre med forsiktig kjørestil. Søk øyeblikkelig
hjelp hos et fagverksted.

Rattlås ikke opplåst (KESSY-system)

 blinker




Drei på rattet!
BEVEG RATT

▶Vri rattet litt frem og tilbake, dette forenkler opplåsingen av rattlåsen.
▶Dersom rattlåsen ikke lar seg låse opp, må man få hjelp hos et fagverksted.

Frakobling av bilbatteri
Hvis bilbatteriet har vært frakoblet og deretter tilkobles igjen, lyser kontrol-
lampen  når du skrur på tenningen.

Lampen skal slukke etter kort tids kjøring. 
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Hvis varsellampen ikke slukkes etter gjenstart og en kort kjøretur, foreligger
det en systemfeil.

▶Det er fortsatt mulig å kjøre videre med forsiktig kjørestil. Søk øyeblikkelig
hjelp hos et fagverksted.

  Stabilitetskontroll (ESC) / antispinnregulering (ASR)

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

Dersom bilen er utstyrt med ESC-systemet, er ASR integrert i ESC-systemet.

 blinker – ESC eller ASR griper inn.

Systemfeil
 lyser – det foreligger en ESC- eller ASR-feil.

▶Det er fortsatt mulig å kjøre videre med forsiktig kjørestil. Søk øyeblikkelig
hjelp hos et fagverksted.

Dersom varsellampen  tennes rett etter at motoren er startet, kan ESC eller
ASR være utkoblet av tekniske grunner.
▶Slå tenningen av og på igjen.

Hvis varsellampen  ikke lyser når motoren startes igjen, fungerer ESC eller
ASR som normalt.

Frakobling av bilbatteri
Hvis bilbatteriet har vært frakoblet og deretter tilkobles igjen, lyser varsellam-
pen  når du skrur på tenningen.

Lampen skal slukke etter kort tids kjøring.

Hvis varsellampen ikke slukkes etter en kort kjøretur, foreligger det en sy-
stemfeil.

▶Det er fortsatt mulig å kjøre videre med forsiktig kjørestil. Søk øyeblikkelig
hjelp hos et fagverksted.

Mer informasjon om ESC-systemet » Side 191 eller ASR-systemet » Side 192.

  Deaktivert antispinn (ASR)

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – ASR-systemet er deaktivert.





Les dette
På biler uten ESC-systemet lyser varsellampen  ikke ved deaktivering av
ASR-systemet, det vil kun vises en melding på kombiinstrumentets skjerm.

  Blokkeringsfrie bremser (ABS)

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – det foreligger en ABS-feil.

Bilen bremses bare med bremsesystemet uten ABS.

▶Det er fortsatt mulig å kjøre videre med forsiktig kjørestil. Søk øyeblikkelig
hjelp hos et fagverksted.

ADVARSEL
■ Hvis varsellampen  tennes sammen med varsellampen  » side 31,
Bremseanlegg,  må du ikke kjøre videre! Søk hjelp hos et fagverksted.
■ En feil i ABS-systemet eller bremseanlegget kan føre til lengere bremse-
strekning for kjøretøyet - det er fare for ulykker!

  Tåkebaklys

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – tåkebaklyset er på.

  Avgasskontrollsystem

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – det foreligger en feil i avgasskontrollsystemet. Systemet vil la deg
kjøre i nødmodus – kan føre til en merkbar reduksjon i motoreffekt.

▶Det er fortsatt mulig å kjøre videre med forsiktig kjørestil. Søk øyeblikkelig
hjelp hos et fagverksted.

  Forglødeanlegg (diesel)

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 blinker – det foreligger en feil i motorstyringen. Systemet vil la deg kjøre i
nødmodus – kan føre til en merkbar reduksjon i motoreffekt. 
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Hvis varsellampen  ikke slukker eller lyser kontinuerlig, foreligger det en feil
i forgløderen.

▶Det er fortsatt mulig å kjøre videre med forsiktig kjørestil. Søk øyeblikkelig
hjelp hos et fagverksted.

  Kontroll av motorelektronikk (bensinmotor)

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – det foreligger en feil i motorstyringen. Systemet vil la deg kjøre i
nødmodus – kan føre til en merkbar reduksjon i motoreffekt.

▶Det er fortsatt mulig å kjøre videre med forsiktig kjørestil. Søk øyeblikkelig
hjelp hos et fagverksted.

  Sikkerhetssystemer

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

Systemfeil
 lyser – det foreligger en feil i kollisjonsputesystemet.

Feil: Kollisjonspute
FEIL PĂ KOLLISJ_PUTE

▶Søk hjelp hos et fagverksted.

Frontkollisjonsputen på passasjersiden ble koblet ut med nøkkelbryteren
 lyser i 4 sekunder etter at tenningen er slått på.

En av kollisjonsputene eller beltestrammerne ble frakoblet med hjelp av
diagnoseenheten
 lyser i 4 sekunder etter at tenningen er slått på og blinker deretter i 12 se-
kunder.

Kollisjonspute/ beltestrammer er deaktivert.
KOLL_P/ BELTESTRAMMER AV

Proaktiv passasjerbeskyttelse
 lyser og skjermen på kombiinstrumentet viser en av følgende meldinger.

Proaktiv passasjerbeskyttelse er ikke tilgjengelig.
PROAKTIV PASSASJ_BESKYTT_ IKKE TILGJ_

eller

















Proaktiv passasjer[-]beskyttelse: Begrenset funksjon.
PROAKTIV PASS_BESKYTT_ BEGRENSET

Setebeltet for fører og forsetepassasjer må byttes ut.

▶Søk hjelp hos et fagverksted.

ADVARSEL
Ved en feil i sikkerhetssystemet er det fare for at systemet ikke blir utløst
ved en ulykke. Dette må derfor sjekkes av et fagverksted umiddelbart.

  Dekktrykk

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

Endring av dekktrykket
 lyser – det oppsto en trykkendring i ett av dekkene.

Dette varsles med et lydsignal.

▶Reduser straks hastigheten, og unngå brå styre- og bremsemanøvrering.
▶Stopp bilen, slå av tenningen og sjekk dekkene og dekktrykket » Side 249.
▶Rett om nødvendig dekktrykket eller bytt ut det aktuelle dekket » Side 253,

bruk eventuelt reparasjonssettet » Side 256.
▶Lagre dekktrykkverdiene i systemet » Side 219.

Systemfeil
 blinker i omtrent 1 minutt og forblir tent – det kan foreligge en feil i syste-
met for dekktrykkovervåking.

▶Stopp bilen, slå av tenningen og start så motoren igjen.

Hvis varsellampen  blinker igjen etter at motoren er startet på nytt, forelig-
ger det en systemfeil.

▶Det er fortsatt mulig å kjøre videre med forsiktig kjørestil. Søk øyeblikkelig
hjelp hos et fagverksted.

Frakobling av bilbatteri
Hvis bilbatteriet har vært frakoblet og deretter tilkobles igjen, lyser varsellam-
pen  når du skrur på tenningen.

Lampen skal slukke etter kort tids kjøring.

Hvis varsellampen ikke slukkes etter en kort kjøretur, foreligger det en sy-
stemfeil. 
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▶Det er fortsatt mulig å kjøre videre med forsiktig kjørestil. Søk øyeblikkelig
hjelp hos et fagverksted.

Andre tilfeller
Det kan finnes andre grunner for tenning av varsellampen .
▶Bilen er skjevt lastet. Fordel lasten jevnt.
▶Hjulene på en aksel sterkere belastet (f.eks. ved kjøring med tilhenger eller

kjøring i bratte opp- eller nedoverbakker).
▶Det er montert kjettinger.
▶Ett hjul ble skiftet.

VÆR FORSIKTIG
Under bestemte forhold (f.eks. sportslig kjøring, vinterføre eller grusveier), kan
det forekomme at varsellampen  i kombiinstrumentet vises forsinket eller ik-
ke i det hele tatt.

  Bremseklosser

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – bremseklossene er slitt.

▶Det er fortsatt mulig å kjøre videre med forsiktig kjørestil. Søk øyeblikkelig
hjelp hos et fagverksted.

  Reservetank – bensin/diesel

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – bensin-/dieselnivået i drivstofftanken har nådd reserveområdet (om-
trent 6 liter).

Dette varsles med et lydsignal.

▶Fyll tanken » Side 237.

Les dette
Teksten i displayet slokker først etter at man har fylt drivstoff og kjørt en kort
strekning.

    Kjørefeltassistent (Lane Assist)

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

Kontrollyset   viser hvordan tilstanden for Lane Assist-systemet er.







Mer informasjon om Lane Assist-systemet » Side 214.

    Blinklysanlegg

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 blinker – venstre blinklys er på.

 blinker – høyre blinklys er på.

Dersom det foreligger en feil ved blinklysanlegget, blinker varsellampen om-
trent dobbelt så raskt (gjelder ikke ved tilhengerdrift).

Når nødsignalanlegget er slått på, blinker alle blinklysene samt begge kontrol-
lampene.

  Blinklysanlegg for tilhenger

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 blinker – tilhengerens blinklys er på.

Hvis det er tilkoblet en tilhenger og varsellampen  ikke blinker, foreligger det
feil på et av tilhengerens blinklys.

▶Kontroller tilhengerens lyspærer.

  Tåkelys

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – tåkelyset er på.

  Hastighetsregulering

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – bilens hastighet reguleres med hastighetsregulering eller automatisk
avstandsregulering.

  Bremsepedal (automatgir)

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – trå inn bremsepedalen.
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  Naturgassmodus

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – bilen er i naturgassmodus.

  Fjernlys

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – fjernlyset eller lyshornet er på.

  Automatgir

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

Girkasse overopphetet
Varsellampen  vises kun på MAXI DOT-skjermen.

  lyser




Overopphetet girkasse. Fortsatt kjøring er mulig.
GIRKASSE OVEROPPHETET

Girkassen er overopphetet, det er fortsatt mulig å kjøre videre med forsiktig
kjørestil.

  lyser




Overopphetet girkasse. Stopp! Loggbok!
GIRKASSE OVEROPPHETET STOPP

▶ Ikke kjør videre. Stopp bilen og slå av motoren.

Når -varsellampen slukker, kan du fortsette å kjøre.

▶Hvis varsellampen ikke slukker,  skal man ikke kjøre videre! Søk hjelp hos
et fagverksted.

Girkassefeil
Varsellampen  vises kun på MAXI DOT-skjermen.

  lyser




Girkasse defekt. Stopp bilen trygt!
GIRKASSE DEFEKT VERKSTED

▶Parker bilen,  ikke kjør videre! Søk hjelp hos et fagverksted.

  lyser




Girkasse i nødmodus. Ingen revers.
FEIL PĂ GIRKASSE KAN IKKE RYGGE

  lyser




Feil: Girkasse. Hastigheten er begrenset.
FEIL PĂ GIRKASSE







▶Det er fortsatt mulig å kjøre videre med forsiktig kjørestil. Søk øyeblikkelig
hjelp hos et fagverksted.

  Varsellampe for setebelte bak

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – sikkerhetsbelte er ikke på i baksetet.

 lyser – sikkerhetsbelte er på i baksetet.

Når setebeltet i baksetet tas på eller av, lyser den aktuelle varsellampen raskt
og viser gjeldende beltestatus.

  Dynamo

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – bilbatteriet lades ikke med motoren i gang.

▶Siden bilbatteriet utlades mens du kjører, vil alle unødvendige elektriske for-
brukere (f.eks. Infotainment) slås av.

▶Det er fortsatt mulig å kjøre videre med forsiktig kjørestil. Søk øyeblikkelig
hjelp hos et fagverksted.

VÆR FORSIKTIG
Hvis både varsellampen  og varsellampen  tennes under kjøring, må du 
ikke kjøre videre – fare for skade på motoren! Stopp motoren og kontakt et
fagverksted for hjelp.

  Kjølevæske

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

Kjølevæskenivå for lavt

  lyser




Sjekk kjølevæske! Loggbok!
SJEKK KJØLEVAESKE

▶Stopp bilen, stopp motoren og la den avkjøles.
▶Kontroller kjølevæskenivået » Side 244.

Dersom kjølevæskenivået er innenfor det angitte området og varsellampen 
tennes på nytt, så kan det være en feil på kjøleviften.

▶Slå av tenningen.
▶Kontroller sikringen for kjøleviften og skift den ved behov. 
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Dersom kjølevæskenivået og viftesikringen er i orden og kontrollampen  ly-
ser på nytt,  må du ikke kjøre videre!

▶Søk hjelp hos et fagverksted.

Kjølevæsketemperatur for høy.

  lyser




Motor overopphetet. Stopp! Loggbok!
MOTOR OVEROPPHETET STOPP

▶Stopp bilen, stopp motoren og la den avkjøles.
▶Kjøringen må kun gjenopptas etter at varsellampen  har slukket.

  Motoroljetrykk

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

  blinker – motorens oljetrykk er for lavt.

▶Stopp bilen, stopp motoren og kontroller motoroljenivået.
▶Hvis varsellampen blinker,  ikke kjør videre, selv om motoroljenivået er rik-

tig! Motoren må heller ikke gå på tomgang.
▶Søk hjelp hos et fagverksted.

VÆR FORSIKTIG
Hvis det under de gitte forhold ikke er mulig å etterfylle med motorolje, skal
man  ikke fortsette kjøringen – fare for motorskade! Stopp motoren og kon-
takt et fagverksted for hjelp.

  Motoroljenivå

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

Motoroljenivået er for lavt.

  lyser




Oljenivå: Etterfyll olje!
ETTERFYLL OLJE

▶Stopp bilen, stopp motoren og kontroller motoroljenivået. Fyll på olje, om
nødvendig.

Står panseret åpent i mer enn 30 sekunder, slukker varsellampen. Hvis det ik-
ke etterfylles motorolje, lyser varsellampen igjen etter omtrent 100 km.

Motoroljenivå for høyt.

  lyser




Reduser oljenivå!
FOR HØYT OLJENIVĂ





▶Stopp bilen, stopp motoren og kontroller motoroljenivået.
▶Ved for høyt oljenivå skal fortsatt kjøring gjøres med forsiktig kjørestil. Søk

øyeblikkelig hjelp hos et fagverksted.

Feil på motorens oljenivåsensor

  lyser




Oljesensor: Verksted!
OLJESENSOR VERKSTED

▶Det er fortsatt mulig å kjøre videre med forsiktig kjørestil. Søk øyeblikkelig
hjelp hos et fagverksted.

VÆR FORSIKTIG
Hvis det under de gitte forhold ikke er mulig å etterfylle med motorolje, skal
man  ikke fortsette kjøringen – fare for motorskade! Stopp motoren og kon-
takt et fagverksted for hjelp.

Defekt pære

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

  lyser – en av lyspærene er defekt.

Det vises en melding på skjermen om berørt lyspære.

  Dieselpartikkelfilter (dieselmotor)

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

Dieselpartikkelfilteret filtrerer vegg sotpartikler fra avgassen. Sotpartiklene
samles i dieselpartikkelfilteret, hvor de forbrenner med jevne mellomrom.

  lyser – filteret er tilstoppet av sot.

Hvis trafikkforholdene tillater det »  må man kjøre som følger i minst 15 mi-
nutter eller til varsellampen  slukker for å rense filteret.

4. eller 5. gir innlagt (automatgir: stilling D/S).
Hastighet på minst 70 km/t.
Motorturtall mellom 1800-2500 o/min.

Når filteret er rengjort, slukker varsellampen .

Hvis filteret ikke blir ordentlig renset, slukker ikke varsellampen , og varsel-
lampen  begynner å blinke.

▶Det er fortsatt mulig å kjøre videre med forsiktig kjørestil. Søk øyeblikkelig
hjelp hos et fagverksted. 
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ADVARSEL
■ Tilpass hastigheten til de rådende vær-, vei- og trafikkforholdene.
■ Dieselpartikkelfilteret holder en veldig høy temperatur - det er brannfare
og kan forårsake alvorlige skader. Derfor skal man aldri stanse bilen på ste-
der hvor undersiden av bilen kan komme i kontakt med brennbare materia-
ler (f.eks. tørt gress, kratt, blader, sølt drivstoff eller lignende)

VÆR FORSIKTIG
■ Du må regne med økt drivstofforbruk og under visse omstendigheter også
redusert motoreffekt så lenge varsellampen  lyser.
■ Bruk av diesel med økt svovelinnhold kan redusere dieselpartikkelfilterets le-
vetid betraktelig. ŠKODA-forhandleren kan fortelle deg i hvilke land det brukes
diesel med høyt svovelinnhold.

Les dette
Vi anbefaler å unngå stadige korte kjøreturer. Forbrenningsprosessen av sot-
partiklene i partikkelfilter støttes dermed.

  Spylervæskenivå

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

  lyser – spylervæskenivået for frontruten er for lavt.

▶Fyll på vindusspyleranlegget » Side 242.

  Fjernlysassistent

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – fjernlysassistenten er innkoblet » side 63, Fjernlysassistent (Light
Assist).

    START-STOPP-system

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

Varsellampene   viser tilstanden på START-STOPP-systemet » Side 182.







  Visning av lav temperatur

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – utetemperaturen er under +4 °C.

ADVARSEL
Også ved utetemperaturer rundt +4 °C kan det være glatt vei! Ikke stol på
utetemperaturvisningen for informasjon om det kan være is på veien.

  Vann i drivstoffilter (dieselmotor)

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

Drivstoffilteret med vannutskiller filtrerer smuss og vann ut av drivstoffet.

Hvis det er for mye vann til stede i utskilleren, vises følgende informasjon på
kombiinstrumentets skjerm.

Varsellampen  vises kun på MAXI DOT-skjermen.

  lyser




Vann i drivstoffilteret. Loggbok!
VANN I DRIVSTOFFFILTER

▶Det er fortsatt mulig å kjøre videre med forsiktig kjørestil. Søk øyeblikkelig
hjelp hos et fagverksted.

      Automatisk avstandsregulering (ACC)

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

Varsellampene    viser tilstanden på ACC-systemet » Side 204.

  Avstandsvarsling (Front Assist)

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – sikker avstand til kjøretøyet foran overskrides.

Informasjon om Front Assist-systemet » Side 208.
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  Front Assist

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

  lyser
▶Front Assist har oppdaget en kollisjonsfare eller utløst en automatisk nød-

bremsing » Side 208.
▶Det skjedde en automatisk deaktivering av Front Assist ved aktivering av ESC

Sport » Side 191 og ved deaktivering av ASR » Side 192.
▶Front Assist er foreløpig ikke tilgjengelig » Side 210.

 med teksten   lyser– Front Assist er deaktivert » Side 210.

  OFFROAD-modus

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – betingelsene for inngrep av OFFROAD-modus er oppfylt » side 193,
OFFROAD-modus.

 blinker – det foregår for øyeblikket inngrep av bakkekjøringsassistenten.

  Adaptiv understellskontroll (DCC)

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

Varsellampen  vises kun på MAXI DOT-skjermen.

  lyser – det foreligger en DCC-feil.

▶Det er fortsatt mulig å kjøre videre med forsiktig kjørestil. Søk øyeblikkelig
hjelp hos et fagverksted.

  Service

Les først og vær oppmerksom på  på side 30.

 lyser – merknad om forfall av servicetermin » side 45, Serviceintervallvis-
ning.









Informasjonssystem

Førerinformasjonssystem

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

visning på kombiinstrument 38
Innstilling av klokkeslett 39
Giranbefaling 39
Bilens tilstand 40

visning på kombiinstrument

Bilde 21 Visningstyper: MAXI DOT-skjerm / segmentdisplay

Avhengig av bilens utstyr, viser informasjonssystemet følgende informasjon på
kombiinstrumentets skjerm » Bilde 21.

Klokkeslett/symboler for Infotainment-stemmestyringen
Innlagt gir / giranbefaling
Girvelgerstillinger for automatgirkasse
Varsellampe for START-STOPP-system
Kompassvisning1)

Gjenkjente trafikkskilt
Kjøredata (multifunksjonsvisning)
Varsellamper
Skjermmeldinger 

1

2

3

1) Gjelder for biler med fabrikkmontert navigasjonssystem.
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Dørvarsel
Eco-tips
Serviceintervallanviser
Utetemperatur
Cruisekontroll/hastighetsbegrenser
Total tilbakelagt kjørelengde
Tilbakelagt kjørelengde etter nullstilling av minnet (tripp)
Klokkeslett
Varsellampe for START-STOPP-system
Innlagt gir / giranbefaling
Girvelgerstillinger for automatgirkasse
Utetemperatur
Varsellamper
Kjøredata (multifunksjonsvisning)
Total tilbakelagt kjørelengde
Tilbakelagt kjørelengde etter nullstilling av minnet (tripp)
Cruisekontroll/hastighetsbegrenser
Serviceintervallanviser
Skjermmeldinger

Dør-, bakluke-/panservarsling
Når dør eller bakluke/panser er åpent vises en grafisk varselindikator på skjer-
men.

Hvis en dør åpnes ved en hastighet på over 6 km/t, høres i tillegg et lydsignal.

Nullstilling av teller for tilbakelagt kjørelengde (tripp)
› Trykk kort på tasten A  » Bilde 22 på side 39.

Innstilling av klokkeslett

Bilde 22
Taster på kombiinstrumentet

› Slå på tenningen.

4

5

6

7

8

9

10

› Hold inne tasten A  » Bilde 22 til menypunktet Klokkeslett vises på skjermen.
› Slipp tasten A , systemet skifter til innstilling av timer.
› Trykk inn tasten A  gjentatte ganger og still inn timene.
› Vent omtrent 4 sekunder, systemet veksler til innstilling av minutter.
› Trykk inn tasten A  gjentatte ganger og still inn minuttene.
› Vent i omtrent 4 sekunder, systemet veksler til startstillingen.

Tiden kan også stilles inn i Infotainment ved å trykke på   →  → Tid og dato.

Giranbefaling

Bilde 23
Informasjon om valgt gir / giran-
befaling

Det oppgis et passende valgt gir eller en giranbefaling optimal for motorens le-
vetid og utifra kjøreøkonomiske hensyn.

Skjermvisning » Bilde 23
Optimalt innkoblet gir
Giranbefaling (f.eks.    betyr at det er en fordel å bytte fra 3. til 4. gir)

På biler med automatgir vises det anbefalte giret dersom modus for manuell
veksling (Tiptronic) er valgt.

ADVARSEL
Føreren er alltid ansvarlig for valg av riktig gir i forskjellige kjøresituasjoner
(f.eks. ved forbikjøring).
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Bilens tilstand

Bilde 24
Tilstandskontroll

Når tenningen skrues på kontrolleres alltid bestemte funksjoner og tilstander i
bilens enkelte systemer. Hvis det foreligger en systemfeil, vil kombiinstrumen-
tet vise tilhørende melding.

Så lenge funksjonsfeilene ikke har blitt rettet opp, vises meldingene stadig på
nytt. Etter første gangs visning av meldingen vises varsellampen  (Fare) eller
 (Advarsel).

Biltilstanden kan vises i Infotainment ved å trykke på   →  → Bilstatus.

Informasjon om bilens tilstand eller dekktrykkovervåkingens funksjon vises på
skjermen.

› Bruk funksjonsflatene   til å velge menypunktet Bilstatus.

Funksjonsflater og skjermvisning » Bilde 24

A Bilframstilling (farget bilsymbol vises på varselmeldinger i dette områ-
det, ved å trykke på "bilen" vises varselteksten)

 Ingen melding/varselmelding om bilstatus og antall meldinger (hvis det
kun finnes én melding, vises selve varselmeldingen)

 – Viser informasjonen om tilstand for START-STOPP-systemet

  Aktivering/deaktivering av merknader om meldinger fra START-
STOPP-systemet på annen skjerm

Betjening av informasjonssystem

Betjening via betjeningsspake

Bilde 25
Taster på betjeningsspaken

Bruke kjørecomputer
Trykk (oppe eller nede) – Velg data / still inn verdier
Trykk – Vis/bekreft data

Betjening på MAXI DOT-skjerm
Trykk (oppe eller nede) – Bla i valgt meny
Hold (oppe eller nede) – Vis hovedmeny
Trykk – Bekreft valgt menypunkt

Betjening via multifunksjonsratt

Bilde 26 Taster/innstillingshjul: På multifunksjonsrattet

Taster/innstillingshjul: På multifunksjonsrattet
Slå stemmestyring på/av
Vri – Innstilling av volum
Trykk – Slå lyd av/på 

A

B

A

B



A
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Gå til neste tittel/stasjon
Gå til forrige tittel/stasjon
Vis meny for assistansesystemer
Trykk – Vis telefonmeny, besvar/avslutt anrop, ring valgt kontakt
Hold – Gjenta siste anrop, avvis anrop

Bruke kjørecomputer
Vri – Velg data / still inn verdier
Trykk – Vis/bekreft data

Betjening på MAXI DOT-skjerm
Hold – Vis hovedmeny
Trykk – Gå opp ett nivå i menysystem
Vri – Bla i valgt meny
Trykk – Bekreft valgt menypunkt

Les dette
Avhengig av utstyr er ikke nødvendigvis alle funksjonene tilgjengelige. Syste-
met gjør oppmerksom på dette via en tekstmelding på Infotainmentskjermen.

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Informasjonsoversikt 41
Visning i Infotainment 42
Advarsel ved overskridelse av innstilt hastighet 42
Minne 43

Visning av kjøredata er bare mulig med tenningen slått på. Når du slår på ten-
ningen, vises opplysningene som var aktiv før tenningen ble slått av.

Hvis biler med MAXI DOT-skjerm ikke viser kjøredata når tenningens skrus på,
skal man velge og bekrefte menypunktet Kjøredata i hovedmenyen » Side 43.

Enhetene og visning av enkelte opplysninger kan gjøres i Infotainment ved å
trykke på   →  → Enheter.









B



B

Informasjonsoversikt

Oversikt over kjøredatainformasjon (avhengig av bilens utstyr).

Rekkevidde – Mulig kjørelengde i km med aktuelt tanknivå og samme kjøre-
måte. Ved mer økonomisk kjøring øker kjørelengden. På G-TEC-biler vises føl-
gende detaljer – Total rekkevidde / rekkevidde for naturgass / rekkevidde for
bensin.

Gjennomsnittlig drivstoffforbruk – Beregnes kontinuerlig siden siste nullstil-
ling av minnet. Etter sletting av minnet vises det ingen informasjon for de før-
ste 100 m av kjøringen. For G-TEC-biler vises det gjennomsnittlige forbruket av
den typen drivstoff som brukes for øyeblikket.

Momentant drivstofforbruk – For stillestående eller saktegående kjøretøy vi-
ses drivstofforbruket i l/t (vises som --,- km/l på biler i noen land). På G-TEC-
biler vises aktuelt momentanforbruk av drivstoff (ved stillestående eller sakte-
gående kjøring i naturgassdrift vises drivstofforbruket i kg/t).

Oljetemperatur – Når temperaturen er lavere enn 50 °C, eller hvis det er en feil
i systemet for kontroll av oljetemperaturen, vises symbolet .

Advarsel ved overskridelse av innstilt hastighet – Tillater innstilling av farts-
grense hvor overskridelse angis med et lydsignal og en varselmelding på kom-
biinstrumentets skjerm.

Trafikkskiltgjenkjenning – Trafikkskiltvisning » side 216, Trafikkskiltgjenkjen-
ning.

Aktuell kjørehastighet – Digitalt speedometer.

Gjennomsnittshastighet – Beregnes kontinuerlig siden siste nullstilling av
minnet. Etter sletting av minnet vises det ingen informasjon for de første
300 m av kjøringen.

Kjørelengde – Tilbakelagt kjørelengde siden minnet ble slettet.

Kjøretid – Kjøretid siden minnet ble slettet.

Komfortforbrukere – Informasjon om totalforbruket for komfortforbrukere i l/t
samt en liste med de tre forbrukerne (f.eks. klimaanlegg osv.), som har størst
andel av drivstofforbruket.

Etterfyllingsmengde1) – Etter forbruk av ca. 10 liter drivstoff fra full drivstoff-
tankbrennstoffmengde, vises drivstoffmengden som trygt kan etterfylt på
skjermen. 

1) Gjelder bare for enkelte land.

41Informasjonssystem



Naturgasskvalitet – Her vises naturgasskvaliteten som en prosentandel på
mellom 70 % og 100 %. Jo høyere verdi gassen har, desto lavere blir naturgass-
forbruket.

Kjølevæsketemperatur – Ligger temperaturen i området 70–120 °C, er moto-
ren driftsvarm. Hvis temperaturen er under 70 °C, må høye turtall og stor be-
lastning av motoren unngås. Hvis temperaturen er over 120 °C, lyser varsellam-
pen  på » Side 35 kombiinstrumentet.

I Infotainment har man, ved å trykke på   →  → Kombiinstrument, mulighe-
ten for å vise/skjule menypunktene på kombiinstrumentets skjerm og nullstille
kjøredata.

Visning i Infotainment

Bilde 27
Kjøredata

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Kjøredata.

Skjermvisning » Bilde 27
Kjørestrekning
Kjøretid
Gjennomsnittshastighet
Gjennomsnittsforbruk
Kjørepunktvurdering (DriveGreen-funksjon)
Avstandsvisning (hvis anslått avstand er mindre enn 300 km nærmer bilen
seg langsom symbolet )
Omtrentlig avstand1)

A

B

C

D

E

F

G

Velg ett av følgende minner med funksjonsflatene  .
▶Fra start - Data for enkelttur
▶Langtids - Langsiktige kjøredata
▶Fra drivstoffylling – Data siden fylling av tanken

Advarsel ved overskridelse av innstilt hastighet

Systemet lar deg stille inn en hastighetsgrense som gjør at systemet avgir et
lydsignal og kombiinstrumentets skjerm viser en varselmelding hvis den over-
skrides.

Innstilling av hastighetsgrense når bilen står i ro
› Velg og bekreft menypunktet Varsel ved () eller  ().
› Still inn ønsket fartsgrense i trinn på 5 km/t.
› Bekreft den innstilte grensen eller vent i noen sekunder, så lagres innstillin-

gen automatisk.

Innstilling av hastighetsgrense når bilen kjører
› Velg og bekreft menypunktet Varsel ved () eller  ().
› Kjøring i ønsket hastighet.
› Bekrefte gjeldende hastighet som fartsgrensen.

Den innstilte hastighetsgrensen kan justeres manuelt.

Nullstille fartsgrense
› Velg og bekreft menypunktet Varsel ved () eller  ().
› Ved å bekrefte den lagrede verdien, nullstilles fartsgrensen.

Den innstilte fartsgrensen beholdes selv etter at tenningen er slått av og på.
Ved stopp av bilen i mer enn 2 timer deaktiveres den lagrede fartsgrensen.

1) For kjøretøy med CNG-drivverk vises omtrentlig rekkevidde for bensin og CNG separat.
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Minne

Bilde 28
Minnevisning: MAXI DOT-
skjerm() / segmentdisplay ()

Systemet lagrer data i de tre minnene som beskrives nedenfor, disse vises i
posisjon A  på skjermen » Bilde 28.

Fra start () eller "1" ()
Kjøredata lagres i minnet fra tenningen skrus på til den skrus av. Fortsetter
kjøringen innen to timer etter at tenningen ble skrudd av, lagres de nye ver-
diene sammen med kjøreinformasjonen som allerede er registrert.

Avbrytes kjøringen med mer enn to timer, slettes minnet automatisk.

Langtids () eller "2" ()
Minnet lagrer kjøreinformasjon for sammenlagt kjøring fra et vilkårlig antall en-
keltturer opptil totalt 99 timer og 59 minutters kjøretid eller 9 999 km kjøre-
lengde.

Hvis en av disse verdiene overskrides, begynner visningen automatisk fra null
igjen.

Fra drivst.fyll. () eller "3" ()
Kjøredata lagres i minnet siden siste bensinfylling.

Ved neste tankfylling slettes minnet automatisk.

› For minnevalg trykker man gjentatte ganger på informasjonen og velger øn-
sket minne.

› For å tømme minnet holder man inne tasten for ønsket informasjon.

Følgende kjøredata lagres i minnene.
▶Gjennomsnittlig drivstofforbruk
▶Tilbakelagt kjørestrekning
▶Gjennomsnittshastighet
▶kjøretid

Les dette
Ved frakobling av bilbatteriet blir alle minnene slettet.

MAXI DOT-skjerm

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Menypunktet Navigasjon 43
Menypunktet Audio 44
Menypunktet Telefon 44
Menypunktet Assistenter 44
Menypunkt Laptimer (stoppeklokke) 44

På MAXI DOT-skjermen (heretter kun kalt skjermen) vises utstyrsavhengig in-
formasjon fra Infotainment, kjørecomputeren, assistentsystemer o.l.

Menyene med detaljer kan betjenes og vises ved hjelp av tastene på betje-
ningsspaken eller multifunksjonsrattet » Side 40.

Elementene i hovedmenyen (avhengig av bilens utstyr)
■ Kjøredata » Side 41
■ Assistenter » Side 44
■ Navigasjon » Side 43
■ Audio » Side 44
■ Telefon » Side 44;
■ Bil » Side 40
■ Laptimer » Side 44

Les dette
■ Hvis advarsler vises, må disse meldingene bekreftes for å få tilgang til hoved-
menyen.
■ Skjermspråket kan stilles inn i Infotainment » side 117, Stille inn Infotain-
ment-språk eller » side 124, Stille inn Infotainment-språk.

Menypunktet Navigasjon

I Navigasjons-menyen vises følgende informasjon.

▶Kjøreanbefalinger
▶Kompass
▶Siste mål
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Menypunktet Audio

I Audio-menyen vises følgende informasjon.

Radio
▶Gjeldende avspilt stasjon (navn/frekvens).
▶Det valgte frekvensområdet (f.eks. FM) eventuelt med nummeret på sta-

sjonstasten (f.eks. FM 3) når stasjonen er lagret i minnelisten.
▶Liste over tilgjengelige stasjoner (hvis mer enn fem stasjoner kan mottas).
▶TP-trafikkinformasjon.

Medier
▶Navnet på avspilt tittel, eventuelt ytterligere informasjon om tittelen (f.eks.

artist, albumnavn), hvis denne informasjonen er lagret som en såkalt ID3-
tagg på lydkilden.

Menypunktet Telefon

I Telefon-menyen vises anropslisten med følgende symboler.
Innkommende anrop
Utgående anrop
Ubesvart anrop

Symboler på skjermen
Telefonbatteriets ladetilstand1)

Signalstyrke1)

En telefon er koblet til enheten
Ubesvarte anrop (hvis det er flere ubesvarte anrop vil antall ubesvarte an-
rop vises ved symbolet)
Slå av mikrofonen

Menypunktet Assistenter

I menypunktet Assistenter kan følgende systemer aktiveres/deaktiveres.

▶Front Assist
▶Kjørefeltassistent (Lane Assist)

















Menypunkt Laptimer (stoppeklokke)

Funksjonen Rundetidtaker tilbyr muligheten for å måle rundetider, for eksem-
pel når du kjører på en racerbane. Den målte tiden vises på skjermen.

De målte verdiene vises i minutter, sekunder og tideler av sekunder.

Følgende funksjoner er tilgjengelige.
■ Start - Start tidtakeren manuelt eller gjenoppta avbrutt måling
■ Fra start - Start tidtakeren automatisk når du begynner å kjøre
■ Statistikk - Vurdere og tilbakestille de målte tidene

Måling av tid
▶For å starte målingen manuelt, velges menypunktet Laptimer – Start.
▶For å starte målingen automatisk, velges menypunktet Laptimer – Fra start.

Start tidtakeren automatisk når du begynner å kjøre
▶For å starte måling av neste runde under tidsmåling, velges menypunktet Ny

runde.

Under tidsmålingen vises både den raskeste og siste rundetiden på skjermen.

Måle mellomtider
▶Velg menypunktet Mellomtid i løpet av tidsmålingen. Mellomtiden vises på

skjermen i omtrent 5 sekunder.

Mellomtiden kan måles flere ganger i løpet av en runde.

Avbryte målinger
▶Velg menypunktet Stopp i løpet av tidsmålingen.

Tidsmålingen avbrytes, følgende funksjoner er tilgjengelige.
■ Fortsett - Fortsett å måle den aktuelle rundetiden
■ Ny runde - Start måling av neste runde
■ Avbryt runde – Avbryte tidsmålingen (den avbrutte rundetiden lagres ikke)
■ Avslutt - Avslutte tidsmålingen (den avbrutte rundetiden lagres)

Vurdere målte tider
▶Velg menypunktet Laptimer - Statistikk.

Det vil vise følgende informasjon.
▶Raskeste: – Den raskeste rundetiden
▶Langsomste: – Den sakteste rundetiden
▶Gjennomsnitt: – Den gjennomsnittlige rundetiden
▶Totaltid: – Totalsummen av rundetidene 

1) Denne funksjonen støttes kun av noen mobiltelefoner.
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Tilbakestille de målte tidene
▶Velg menypunktet Laptimer - Statistikk - Nullstill.

ADVARSEL
■ Du må først og fremst ha fokus på kjøringen! Som bilfører har du det hele
og fulle ansvaret for driften av bilen.
■ Bruk Laptimer bare slik at du har full kontroll på bilen i enhver trafikksitua-
sjon.

Les dette
■ Systemet gjør det mulig å måle opp til 11 rundetider.
■ Målingen av hver enkelt rundetid stoppes etter 99 timer, 59 min og 59 sek.
Når denne tid nås, starter måling av ny rundetid automatisk.
■ De målte rundetidene kan ikke nullstilles hver for seg.
■ Hvis de målte rundetidene ikke tilbakestilles, vil de forbli lagret selv etter at
tenningen slås av.

Serviceintervallvisning

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Vise kjørestrekning og dager frem til neste servicetermin 45
Servicemeldinger 45
Nullstille serviceintervallanviseren 45

Serviceintervallvisningen angir kilometer eller dager til neste service.

Informasjon om serviceintervall » Side 231.

Vise kjørestrekning og dager frem til neste servicetermin

Bilde 29
Taster på kombiinstrumentet

› Slå på tenningen.
› Hold inne tasten A » Bilde 29 til menypunktet Service vises på skjermen.
› Slipp tasten A .

Symbolet  vises på skjermen i omtrent 4 sekunder med meldinger vedrøren-
de kilometer og dager til neste service.

Informasjon om gjenværende kilometer og dager til neste servicetermin kan
også vises i Infotainment ved å trykke på   →  → Service.

Servicemeldinger

Meldinger før neste servicetermin
Frem til neste servicedato vises symbolet  samt en melding om kjørelengde
eller dager til neste service på skjermen når tenningen slås på.

Meldinger når neste servicetermin nås
Når serviceintervallet inntreffer vises symbolet  i displayet når tenningen
skrus på sammen med meldingen.

Nullstille serviceintervallanviseren

Vi anbefaler at du lar et fagverksted utføre nullstillingen.

Vi anbefaler ikke å tilbakestille serviceintervallvisningen på egenhånd. Dette
kan føre til feil innstilling av serviceintervallvisningen og dermed kan det også
oppstå feil på bilen.

Variabel serviceintervall
For biler med variabel serviceintervall vil det etter nullstilling av oljeservicean-
viseren vises et nytt serviceintervall, dette er basert på kjøretøyets tidligere
driftsbetingelser.

Disse verdiene kan så tilpasses ved å gå inn på kjøretøyets faktiske driftsbe-
tingelser.
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SmartGate

Introduksjon til emnet

Bilde 30
Informasjon om SmartGate på
ŠKODA-nettsidene

SmartGate er et system som overfører visse kjøredata (f.eks. drivstofforbruk,
hastighet osv.) via Wi-Fi og Wi-Fi Direct.

ŠKODA-programmer installert på en støttet ekstern enhet (f.eks. telefon, nett-
brett) gir deg mulighet til å bearbeide overførte data ytterligere.

Enkelte ŠKODA-programmer kan vises på Infotainmentskjermen ved hjelp av
Smartlink-tilkoblingen » Side 158.

Ved å avlese QR-koden » Bilde 30 eller etter å ha skrevet inn følgende adresse
i nettleseren, åpnes nettsiden med en oversikt over tilgjengelige apper, kom-
patible enheter og mer informasjon om SmartGate.

http://go.skoda.eu/connectivity-smartgate

VÆR FORSIKTIG
■ For å øke tilgangssikkerheten for sendt bildata får man en forespørsel om å
endre passord/PIN-kode etter start av ŠKODA-programmet (så sant standard
passord/PIN-kode ikke er endret » Side 47). Oppstart av ŠKODA-programmet
er ikke mulig uten slik endring.
■ ŠKODA påtar seg intet ansvar for mulige problemer på grunn av manglende
kompatibilitet eller feilfunksjon på den eksterne enheten.

Tilkobling til SmartGate via Wi-Fi

Denne typen tilkobling er beregnet for eksterne enheter med Android- eller
iOS-operativsystem.

Koble til en ekstern enhet med Android-system
› Skru på tenningen.
› Slå på Wi-Fi på tilkoblet ekstern enhet og søk etter tilgjengelige Wi-Fi-nett-

verk (se bruksanvisningen for aktuell ekstern enhet).
› Velg menypunktet "SmartGate_..."1) i menyen for funnede nettverk.
› Skriv inn passordet (bilens identifikasjonsnummer med store bokstaver » Si-

de 47).
› Start SmartGate-programmet på den eksterne enheten som skal kobles til.
› Følg deretter instruksjonene i bruksanvisningen som er inkludert i

SmartGate-programmet.

Med SmartGate kan maks. fire eksterne enheter kobles til samtidig ved hjelp
av Wi-Fi med like mange kjørende ŠKODA-programmer.

Koble til en ekstern enhet med iOS-system
› Skru på tenningen.
› Slå på Wi-Fi på tilkoblet ekstern enhet og søk etter tilgjengelige Wi-Fi-nett-

verk (se bruksanvisningen for aktuell ekstern enhet).
› Velg menypunktet "SmartGate_..."1) i menyen for funnede nettverk.
› Skriv inn passordet (bilens identifikasjonsnummer med store bokstaver » Si-

de 47).

Med SmartGate kan opptil fire eksterne enheter tilkobles samtidig via Wi-Fi. På
disse eksterne enhetene kan maks. fire ŠKODA-programmer startes samtidig.

Frakobling
Frakobling kan gjøres på én av følgende måter.

› Slå av tenningen i mer enn 5 sek (for kjøretøy med startknapp slås tenningen
av og førerdøren åpnes).

› Avslutt forbindelsen i SmartGate-programmet.
› Slå av Wi-Fi på den tilkoblede eksterne enheten.

Automatisk tilkobling
Hvis den eksterne enheten allerede har vært tilkoblet SmartGate, gjenoppret-
tes forbindelsen automatisk under følgende forhold.

Tenningen må være skrudd på.
Wi-Fi er slått på i ekstern enhet som skal kobles til.
Den eksterne enheten som tilkobles lagrer passordet som kreves for til-
koblingen.







1) I posisjonen ... vises de seks siste tallene av bilens identifikasjonsnummer.
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Tilkobling til SmartGate via Wi-Fi Direct

Denne typen tilkobling er beregnet for eksterne enheter med Android-opera-
tivsystem.

Tilkoblingsetablering
› Slå på tenningen.
› Start SmartGate-programmet på den eksterne enheten som skal kobles til.
› I programmet endrer man tilkoblingstypen til Wi-Fi Direct.
› Følg deretter instruksjonene i bruksanvisningen som er inkludert i

SmartGate-programmet.

Passordet for tilkobling til SmartGate_...1) er de seks siste sifrene i bilens identi-
fikasjonsnummer » Side 47.

Med SmartGate kan maks. to eksterne enheter kobles til samtidig ved hjelp av
Wi-Fi Direct med like mange kjørende ŠKODA-programmer.

Hvis du ønsker å koble til SmartGate i en annen bil, må man opprette en ny til-
kobling i SmartGate-programmet.

Frakobling
Frakobling kan gjøres på én av følgende måter.

› Slå av tenningen i mer enn 5 sek (for kjøretøy med startknapp slås tenningen
av og førerdøren åpnes).

› Avslutt forbindelsen i SmartGate-programmet.
› Slå av Wi-Fi på den tilkoblede eksterne enheten.

Automatisk tilkobling
Hvis den eksterne enheten allerede har vært tilkoblet SmartGate, gjenoppret-
tes forbindelsen automatisk når tenningen slås på.

SmartGate-nettgrensesnitt

I SmartGate-nettgrensesnittet kan man stille inn SmartGate-parametre.

Angi følgende adresse i den eksterne enheten som er tilkoblet SmartGate sin
nettleser når enheten er tilkoblet via Wi-Fi.

HTTP://192.168.123.1

Innstillingen endres bare etter at du trykker på tasteflaten "Lagre" "Gjenstart".

Passord/PIN-kode

Fra fabrikken er standardpassordet for Wi-Fi-tilkobling hele bilens identifika-
sjonsnummer (skriv med store bokstaver), mens for Wi-Fi Direct-tilkobling er
standard PIN-kode de siste 6 sifrene i bilens identifikasjonsnummer.

Etter endring av passord/PIN-kode gjenopprettes forbindelsen fra den ekster-
ne enheten til SmartGate med nytt passord eller ny PIN-kode.

Endre passordet for Wi-Fi-tilkobling
› Åpne SmartGate-nettgrensesnittet » Side 47.
› I menypunktet "WPA/WPA2-passord:" skriver man inn det nye passordet (8 til

63 alfanumeriske tegn og spesialtegn, små og store bokstaver).
› Bekreft passordendringen ved å trykke på tasten "Lagre".
› Start SmartGate på nytt ved å trykke på tasten "Gjenstart"2).

Endring av PIN-kode for Wi-Fi Direct-tilkobling
› Åpne SmartGate-nettgrensesnittet » Side 47.
› I menypunktet "WiFi Direct PIN:" taster man inn den nye PIN-koden (6 siffer).
› Bekreft PIN-endringen ved å trykke på tasten "Lagre".
› Start SmartGate på nytt ved å trykke på tasten "Gjenstart"2).

Les dette
Hvis du har glemt passord/PIN-kode for tilkobling til SmartGate, må SmartGate
tilbakestilles til fabrikkinnstillingene av et fagverksted.

1) I posisjonen ... vises de seks siste tallene av bilens identifikasjonsnummer.
2) Hvis tasten "Gjenstart" ikke vises, må nettleseren gjenopprettes manuelt.
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Låse op og åpne

Låse opp og låse igjen

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Låse opp / låse med nøkkel via låsesylinder 48
Låse opp/låse med fjernkontrollnøkkelen 49
Låse / låse opp – KESSY 49
Låse / låse opp bilen med bryter for sentrallås 50
Tyverisikring 50
Individuelle innstillinger 50
Åpne/lukke døren 51
Barnesikring 51
Funksjonsfeil 51

Bilen er utstyrt med et sentrallåssystem som muliggjør at alle dører, tanklok-
ket og bakluken låses / låses opp samtidig.

Dørlåsingen kan stilles inn individuelt » Side 50.

Blinklysene blinker to ganger når bilen låses opp.

Hvis du låser opp bilen og ikke åpner en dør eller bakluken innen 45 sekunder,
låses bilen igjen automatisk.

Blinklysene blinker én gang når bilen låses.

Hvis døren på førersiden er åpen, kan man ikke låse kjøretøyet.

Hvis dører eller bakluken er åpnet etter at kjøretøyet er låst, blinker blinklyse-
ne først etter at disse er låst.

ADVARSEL
■ Når du forlater bilen, må nøkkelen aldri etterlates i kjøretøyet. Uvedkom-
mende (f.eks. barn) kan eksempelvis låse bilen, slå på tenningen eller starte
motoren – fare for personskade og ulykke!
■ Forlat aldri mennesker med nedsatt kapasitet, som f.eks. barn, i bilen
uten tilsyn. Slike personer vil muligens ikke være i stand til å forlate kjøre-
tøyet på egen hånd eller kunne hjelpe seg selv. Ved svært høye eller svært
lave temperaturer kan dette være dødelig!

VÆR FORSIKTIG
■ Nøkkelen inneholder elektroniske komponenter. Beskytt den derfor mot fuk-
tighet og kraftige støt.
■ Hold nøkkelhullet rent. Forurensinger (stoffiber, støv osv.) kan ha en negativ
innvirkning på funksjonen til låsesylinderen, tenningslåsen e.l.

Låse opp / låse med nøkkel via låsesylinder

Bilde 31
Venstre side av bilen: Vri nøkke-
len for å låse / låse opp

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 48.

Låse / låse opp bilen med nøkkelen » Bilde 31
Låse opp bilen
Låse bilen

VÆR FORSIKTIG
Dersom låsesylinderen er forsynt med et deksel, fjernes dekslet med nøkkelen
for opplåsing/låsing av bilen » Side 262.
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Låse opp/låse med fjernkontrollnøkkelen

Bilde 32
Nøkkel med sammenfoldet nøk-
keldel

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 48.

Beskrivelse av nøkkel » Bilde 32
Opplåsingstast
Låsetast
Avhengig av utstyr:
▶ Låse opp bakluke (ved å trykke) / låse opp og åpne delvis (ved å holde)

(biler med manuell lukebetjening)
▶ Låse opp / stanse bevegelse av bakluke (biler med elektrisk lukebetje-

ning)
Sikkerhetstast for å folde ut / folde sammen nøkkel
Varsellampe for batterinivå – hvis varsellampen ikke blinker etter å ha
trykket på en knapp på nøkkelen, er batteriet utladet.

Låse opp / låse bakluke – biler med manuell lukebetjening
Ved å trykke på tasten  låses bakluken opp.

Ved å holde tasten  låses bakluken opp og åpnes (delvis åpen).

Hvis luken låses opp eller åpnes delvis med nøkkelen ved å trykke på , vil
luken låses automatisk når den lukkes. Tidsperioden før luken låses kan stilles
inn » Side 53.

VÆR FORSIKTIG
■ Fjernkontrollen kan av og til forstyrres av andre sendere som befinner seg i
nærheten.
■ Fjernkontrollen har en funksjonsrekkevidde på omtrent 30 meter. Når sen-
trallåsen ikke reagerer på fjernkontrollen før avstanden er mindre enn 3 meter,
må batteriet skiftes ut » Side 261.









A

B

Låse / låse opp – KESSY

Bilde 33 Låse opp / låse bilen

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 48.

KESSY-systemet (Keyless Entry Start Exit System) lar deg låse opp/igjen bilen
samt starte den uten aktiv bruk av nøkkelen.

› Grip dørhåndtaket for å låse opp bilen » Bilde 33 – .
› Berør sensoren på dørhåndtaket med fingeren for å låse bilen » Bilde 33 – .

Når bilen låses opp/igjen må nøkkelen ha en maksimal avstand på 1,5 m fra
dørhåndtaket på fremdøren.

Informasjon om låsing
På biler med automatgir må girvelgeren stå i stilling P før bilen kan låses.

Bilen kan ikke låses utenfra når tenningen ikke er slått av.

Etter låsing av bilen er det ikke mulig å låse den opp i løpet av de neste to se-
kundene ved å bruke dørhåndtaket. Dermed kan man kontrollere hvorvidt bi-
len er låst.

Beskyttelse mot uønsket innlåsing av nøkkelen i bilen
Hvis en av dørene først stenges etter låsing av bilen og nøkkelen fortsatt er i
bilen, vil bilen automatisk låses opp igjen. Blinklysene blinker fire ganger etter
automatisk låsing. Hvis ingen dør åpnes i løpet av 45 sekunder, låses bilen au-
tomatisk igjen.

Hvis bakluken først stenges etter at bilen er låst og nøkkelen fortsatt er i ba-
gasjerommet, vil luken automatisk låses opp igjen (åpnes delvis). Blinklysene
blinker fire ganger etter automatisk åpning. Baklukenforblir ulåst (delvis
åpen), de andre dørene forblir låst. 
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VÆR FORSIKTIG
Noen typer hansker kan begrense dørhåndtakets funksjon for å låse opp og
igjen.

Låse / låse opp bilen med bryter for sentrallås

Bilde 34
Bryter for sentrallås

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 48.

Vilkår for låsing/opplåsing med bryter for sentrallås.
Bilen er ikke låst fra utsiden.
Ingen av dørene er åpne.

› For å låse / låse opp, trykk på tasten  » Bilde 34.

Låsing vises ved at symbolet  i tasten tennes.

Etter låsing gjelder følgende.
▶det er ikke mulig å åpne dørene og bakluken fra utsiden.
▶Døren kan låses opp og åpnes fra innsiden ved å trekke en gang i åpnings-

håndtaket på den aktuelle døren.

ADVARSEL
Dører som er låst fra innsiden vanskeliggjør hjelp utenfra ved en eventuell
ulykke - dette kan være livsfarlig!

Tyverisikring

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 48.

Tyverisikringen hindrer at dører og vinduer kan åpnes fra innsiden. Dette van-
skeliggjør eventuelle forsøk på inntrengning i bilen.









Innkobling
Tyverisikringen kobles inn igjen når dørene låses fra utsiden.

Etter at man skrur av tenningen, vises denne funksjonen med følgende mel-
ding på kombiinstrumentets skjerm.

Vær oppmerksom på tyverisikringen! Loggbok!
SJEKK SAFELOCK

Innkoblingsvarsel
Ved innkoblet tyverisikring blinker varsellampen i førerdøren raskt i 2 sekun-
der, deretter begynner den å blinke regelmessig med lengre intervall.

Utkobling
▶Ved å låse to ganger i løpet av 2 sekunder.
▶eller: Ved å deaktivere kupéovervåkningen og slepesperren » Side 52.

Varsellampen i døren på førersiden blinker raskt i 2 sekunder, før den slukkes
og begynner å blinke regelmessig med lengre intervaller etter omtrent 30 se-
kunder.

Hvis bilen er låst og tyverisikringen utkoblet, kan du åpne døren fra innsiden
ved å trekke en gang i håndtaket for den aktuelle døren.

Tyverisikringen kobles inn igjen neste gang dørene låses igjen.

ADVARSEL
Hvis bilen er låst fra utsiden med innkoblet tyverisikring, skal det ikke være
igjen personer i bilen, siden verken dørene eller vinduene kan åpnes. De lå-
ste dørene vanskeliggjør hjelp utenfra ved en eventuell ulykke - dette kan
være livsfarlig!

Individuelle innstillinger

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 48.

De følgende funksjoner for sentrallåsen kan stilles inn separat i Infotainment-
menyen   →  → Åpne og lukke.

Alle dører
Funksjonen gjør det mulig å låse alle dørene, bakluken og tankluken. 
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Enkeltdør
Funksjonen gjør det mulig å låse opp bare førerdøren og tankluken med fjern-
kontrollnøkkelen. KESSY tillater opplåsing av enkeltdør samt tanklokket, så
lenge nøkkelen er i nærheten. De andre dørene og bakluken forblir låst, og lå-
ses først opp når du låser opp bilen en gang til ev. berører dørhåndtaket.

Dørene på én side av bilen
Denne funksjonen gjør det mulig å låse opp begge dørene på førersiden og
tankluken med fjernkontrollnøkkelen. KESSY tillater opplåsing av begge døre-
ne samt tanklokket, så lenge nøkkelen er i nærheten. De andre dørene og bak-
luken forblir låst, og låses først opp når du låser opp bilen en gang til ev. berø-
rer dørhåndtaket.

Automatisk låsing og opplåsing
Denne funksjonen muliggjør låsing av alle dører og bakluken fra en hastighet
på 15 km/t. Åpning av dører og bakluke er ikke mulig fra utsiden.

Ny låsing av dørene og bakluken skjer når tenningsnøkkelen trekkes ut eller
døren åpnes fra innsiden (avhengig av individuell innstilling av sentrallåsen).

Åpne/lukke døren

Bilde 35 Dørhåndtak/døråpner

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 48.

› For å åpne utenfra, lås opp bilen og trekk i dørhåndtaket A  i retning av pilen
» Bilde 35.

› For å åpne fra innsiden, trekker man i dørhåndtaket B  og dytter døren fra
seg.

› For å lukke fra innsiden, griper man fatt i håndtaket C  og lukker døren.



ADVARSEL
■ Døren må lukkes riktig, ellers kan den åpne seg under kjøring – livsfare!
■ Døren må kun åpnes/lukkes når det ikke befinner seg noen i dørområdet
– fare for personskade!
■ Kjør aldri med dørene åpne - det kan være livsfarlig!
■ En åpnet dør kan lukke seg av seg selv i sterk vind eller i helling - det er
fare for personskade!

Barnesikring

Bilde 36 Bakdør: Slå av/på barnesikringen

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 48.

Barnesikringen forhindrer at bakdørene kan åpnes innenfra. Døren kan bare
åpnes fra utsiden.

Barnesikring med manuell betjening
› For å slå på, vris sikringen med bilnøkkelen i stillingen  » Bilde 36.
› For å slå av, vris sikringen med bilnøkkelen i stillingen .

Funksjonsfeil

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 48.

Synkronisere fjernkontrollen
Hvis knappene på fjernkontrollnøkkelen er brukt flere ganger utenfor den ef-
fektive rekkevidden eller hvis batteriet er blitt skiftet og bilen ikke kan låses
opp med fjernkontrollen, må nøkkelen synkroniseres.

› Trykk på en tilfeldig tast på fjernkontrollnøkkelen. 
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› Etter du har trykt på en tast, låser du opp døren med nøkkelen (via låsesylin-
deren) innen 1 minutt.

Feil i sentrallåsen
Hvis varsellampen i førerdøren først blinker raskt i 2 sekunder, deretter lyser
fast i 30 sekunder og så blinker langsomt, må du kontakte et fagverksted for å
få hjelp.

Ved feilfunksjon i sentrallåsen kan bildørene ev. bakluken kan nødåpnes eller
nødlåses » Side 262.

Feil i KESSY-systemet
Ved en feil i KESSY-systemet vises tilhørende feilmelding på kombiinstrumen-
tets skjerm.

Lav spenning på nøkkelbatteri
Hvis spenningen på nøkkelbatteriet er for lav, vises en melding om nødvendig
batteribytte på kombiinstrumentets skjerm. Skift batteri » Side 261.

Bilalarm

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Alarm 52
Kupéovervåkning og borttauingsbeskyttelse 52

Ved innbrudds- eller tyveriforsøk i bilen utløser alarmsystemet lyd- og lyssig-
naler (heretter kalt alarm).

Alarmanlegget aktiveres automatisk omtrent 30 sekunder etter at bilen er låst.
Etter opplåsing er det automatisk deaktivert.

VÆR FORSIKTIG
For at tyverialarmen skal fungere som forutsatt, bør du kontrollere at alle dø-
rer og vinduer, samt det elektriske sol-/vippetaket, er ordentlig lukket og låst
før du forlater bilen.

Les dette
Alarmsystemet har sin egen strømkilde med en levetid på 5 år. For å sikre
alarmsystemets funksjonalitet, anbefaler vi at alarmen sjekkes av et fagverk-
sted etter dette tidspunkt.

Alarm

Les først og vær oppmerksom på  på side 52.

Alarmen utløses når en bil med aktivert alarmanlegg utsettes for en av følgen-
de uautoriserte handlinger.
▶Når panseret åpnes.
▶Når bakluken åpnes.
▶Når dørene åpnes.
▶Ved manipulering av tenningslåsen.
▶Ved sleping av bilen.
▶Ved bevegelse i bilen.
▶Plutselig og betydelig spenningsfall i det elektriske systemet.
▶Ved frakobling av tilhenger.

En alarmutløsning skjer også når førerdøren låses opp og åpnes med låsesylin-
deren.

Alarmen slås av ved å trykke på tasten  på nøkkelen, eller når tenningen
skrus på.

Kupéovervåkning og borttauingsbeskyttelse

Bilde 37
Knapp for kupéovervåking og
borttauingsbeskyttelse

Les først og vær oppmerksom på  på side 52.

Kupéovervåkingen utløser alarmen straks den registrerer en bevegelse i den
låste bilen.

Slepesperren utløser alarmen når det registreres en helling på den låste bilen.

Begge systemene skal deaktiveres hvis det er mulighet for at alarmen kan ut-
løses av bevegelser (f.eks. av personer eller dyr) i kupeen, eller når bilen skal
transporteres (for eksempel med tog eller båt) eller slepes. 
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Deaktivering
› Skru av tenningen og åpne førerdøren.
› Trykk på tasten  på midtkolonnen på førersiden » Bilde 37, symbolet 

tennes i tasten.
› Lås bilen innen 30 sekunder.

Ved deaktivering av begge systemene kobles tyverisikringen ut.

VÆR FORSIKTIG
Den åpne brilleholderen reduserer effektiviteten til kupéovervåkingen. Lukk
oppbevaringsrommet for briller før låsing av bilen for å sikre full funksjonalitet
for kupéovervåkingen.

Bakluke med manuell betjening

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Åpne/lukke bakluke 53
Stille inn automatisk låsing av bakluke 53

ADVARSEL
■ Kjør aldri med bakluken delvis eller helt åpen. Det kan da komme eksos
inn i kupeen. Det er fare for forgiftning!
■ Sjekk alltid at luken har gått helt i lås. Bakluken kan ellers åpnes under
kjøring, selv om den er låst – fare for ulykke!
■ Påse at ingen kroppsdeler kommer i klem når du lukker bakluken - fare
for personskade!
■ Ikke trykk på bakruten når du lukker bakluken, ruten kan bli knust – fare
for personskader!

Åpne/lukke bakluke

Bilde 38 Åpne/lukke bakluken

Les først og vær oppmerksom på  på side 53.

› For å åpne, trykker man på tasten A  i pilens retning 1  » Bilde 38.
› Lukk opp luken i pilens retning 2 .
› For å lukke, griper man håndtaket B  og trekker i pilens retning 3 .

Les dette
Tasten A  » Bilde 38 deaktiveres ved kjørestart eller en hastighet på mer enn
5 km/t. Når bilen stanses og en dør åpnes, aktiveres tasten igjen.

Stille inn automatisk låsing av bakluke

Les først og vær oppmerksom på  på side 53.

Hvis bakluken låses opp fra nøkkelen ved å trykke på tasten , vil døren låses
automatisk når den lukkes igjen.

Hvor lang tid det tar før bakluken låses automatisk etter at den lukkes kan stil-
les inn av et fagverksted.

VÆR FORSIKTIG
Før bagasjeromlokket låses automatisk er det fare for at uvedkommende kan
komme seg inn i bilen.
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Elektrisk bakluke

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Betjeningsbeskrivelse 54
Stille inn øvre lukeposisjon 55
Funksjonsfeil 55

Bakluken (heretter kalt luken) kan betjenes elektrisk og i nødsfall også manu-
elt » Side 55.

ADVARSEL
■ Sjekk alltid at luken har gått helt i lås. Bakluken kan ellers åpnes under
kjøring, selv om den er låst – fare for ulykke!
■ Kjør aldri med luken delvis eller helt åpen. Det kan da komme eksos inn i
kupeen. Fare for forgiftning!
■ Luken må kun åpnes og lukkes når det ikke befinner seg noen i dørområ-
det – fare for personskade!
■ Påse at ingen kroppsdeler kommer i klem når du lukker panseret – fare
for personskade!
■ Når du åpner bakluken, påse at det ikke er noen personer i lukens åp-
ningsområde – fare for personskader!

VÆR FORSIKTIG
Ikke forsøk å lukke bakluken under den elektriske lukkeprosessen manuelt –
fare for å skade elektrisk betjeningsystem for bakluken.

VÆR FORSIKTIG
■ Kontroller at det ikke befinner seg gjenstander i lukens åpne-/lukkeområdet
som kan hindre bevegelsen (f.eks. last på takstativet, på tilhenger osv.) – fare
for skader på luken!
■ Hvis lokket er belastet (f.eks. med snø), kan eventuelt åpning av lokket stan-
se. Fjern snøen for å aktivere den elektriske driften igjen.
■ Hvis luken lukkes automatisk (f.eks. ved snølast), vil du høre et periodisk lyd-
signal.
■ Bakluken må alltid lukkes før batteripolene kobles fra.

Betjeningsbeskrivelse

Bilde 39 Lukebetjening

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 54.

Måter å åpne luken på
▶Ved å trykke på håndtaket A  » Bilde 39.
▶Ved å holde inne tasten C .
▶Ved å holde inne tasten D  på nøkkelen.

Måter å lukke luken på
▶Ved å trykke på tasten B  » Bilde 39.
▶Ved å trykke på håndtaket A .

Måter å stoppe lukebevegelse på
▶Ved å trykke på tasten B  » Bilde 39.
▶Ved å trykke på tasten C .
▶Ved å holde inne tasten D  på nøkkelen.
▶Ved å trykke på håndtaket A .

Lydsignaler
Når du åpner luken med tasten C  eller D , avgis det lydsignaler. 
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Les dette
Ved rask innstigning i bilen mens bakluken åpnes/lukkes, kan det føre til en
bevegelse i bilen som dermed avbryter baklukebevegelsen.

Stille inn øvre lukeposisjon

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 54.

Lukens øvre posisjon kan justeres (f.eks. ved begrenset plass til lukeåpning på
grunn av garasjehøyden eller for mer komfortabel bruk, avhengig av person-
størrelse).

Endre lukens øvre posisjon
› Stoppe luken i ønsket posisjon.
› Trykk og hold tasten B  » Bilde 39 på side 54 til et lydsignal høres.

Stille inn lukens øvre posisjon
› Løft opp luken manuelt til den stopper.
› Trykk og hold tasten B  » Bilde 39 på side 54 til et lydsignal høres.

Les dette
Den øvre posisjonen som nås når lokket åpnes automatisk, er alltid lavere enn
maksimal øvre posisjon som kan nås når lokket åpnes manuelt.

Funksjonsfeil

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 54.

Eksempler på funksjonsfeil
Beskrivelse av feilen Mulige løsninger

Luken vil ikke åpne Opplåsing av luken » Side 263

Luken reagerer ikke på et
åpningssignal

Det å fjerne en eventuell hindring (f.eks. snø),
vil gjøre at luken åpnes igjen » Side 54
 
Trykk på håndtaket A  » Bilde 39 på side 54 og
trekk luken opp

Luken blir stående i øvre po-
sisjon

Manuell lukking av luken
Luken er åpen og bilbatteriet
er frakoblet





Lukke manuelt
Lukk bakluken langsomt ved å trykke midt på kanten, over ŠKODA-logoen.

Vindusbetjening

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Mekanisk vindusheis 56
Elektrisk vindusheis 56
Åpne/lukke vinduene i passasjerdør og bakdørene 56
Kraftbegrensning 57
Komfortbetjening for vinduer 57
Funksjonsfeil 57

Vinduet kan betjenes mekanisk ved hjelp av sveiven på det respektive dørpa-
nelet.

Man kan styre alle vinduene fra førersetet, i tillegg kan de enkelte vinduene
styres av sine respektive dørbrytere.

ADVARSEL
■ Lukk vinduer alltid forsiktig og kontrollert. Ellers kan fører eller passasje-
rer få betydelige klemskader.
■ Systemet er utstyrt med kraftbegrensning» Side 57. Hvis vinduet støter
mot en hindring (f.eks. en kroppsdel), stoppes lukkingen og vinduet går
noen centimeter tilbake. Vinduene må likevel lukkes forsiktig - det er en fa-
re for personskader!

VÆR FORSIKTIG
■ Hold vinduene rene (isfrie osv.) for å sikre korrekt funksjon for de mekaniske
og elektriske vindusheisene.
■ Elektrisk styrte vinduer skal alltid lukkes før batteripolene kobles fra.

Les dette
Hvis vinduene er åpne, kan det komme støv og annet smuss inn i bilen. I tillegg
kan det oppstå vindusus i enkelte hastigheter.
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Mekanisk vindusheis

Bilde 40 Vindusbetjening: venstre/høyre

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 55.

› For å åpne sveives sveiven i pilens retning A  » Bilde 40.
› For å lukke sveives sveiven i pilens retning B .

Elektrisk vindusheis

Bilde 41
Taster for vindusheis

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 55.

Alle vinduer kan betjenes fra førersetet. Vinduet på passasjerdøren og vindue-
ne i bakdørene betjenes også via tasten på hver dør.

Taster for elektrisk vindusheis » Bilde 41
Venstre dør foran
Høyre dør foran
Venstre bakdør





A

B

C

Venstre bakdør
Deaktivering/aktivering av tastene i bakdørene (deaktivering kan være en
fordel hvis du f.eks. transporterer barn i baksetet)

Åpne/lukke vindu
› For å åpne, trykk lett på tasten og hold den til vinduet har nådd ønsket posi-

sjon.
› eller: Trykk tasten til anslaget, så åpnes vinduet automatisk helt opp. Hvis du

trykker én gang til på tasten, stopper vinduet igjen.
› For å lukke, trekk lett i tastens overkant og hold den til vinduet har nådd øn-

sket posisjon.
› eller: Trykk tasten kort til anslaget, så lukkes vinduet automatisk helt. Hvis

du trekker én gang til i bryteren, stopper vinduet.

Deaktiver/aktiver tastene på bakdørene
› For deaktivering/aktivering av tastene i bakdørene, trykk på E -tasten. Når

tastene er deaktivert, lyser varsellampen  i E -tasten.

Les dette
■ Når du har slått av tenningen, kan vinduene fortsatt åpnes og lukkes i ca. 10
minutter.
■ Etter at fører- eller passasjerdøren åpnes, kan vindusbetjening bare skje ved
å holde eller skyve tasten A  » Bilde 41 i 2 sekunder.

Åpne/lukke vinduene i passasjerdør og bakdørene

Bilde 42
Bryter for vindusheis

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 55.

I passasjerdøren og i bakdørene er det en tast for det aktuelle vinduet.

› For å åpne, trykk tasten lett nedover og hold den til vinduet har nådd ønsket
posisjon. 

D

E
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› eller: Trykk tasten kort nedover, så åpnes vinduet automatisk helt opp. Hvis
du trykker én gang til på tasten, stopper vinduet igjen.

› For å lukke, trykk tasten lett oppover og hold den til vinduet har nådd ønsket
posisjon.

› eller: Trykk tasten kort oppover, så lukkes vinduet automatisk helt opp. Hvis
du trykker én gang til på tasten, stopper vinduet igjen.

Kraftbegrensning

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 55.

De elektriske vindusheisene er utstyrt med kraftbegrensning.

Hvis vinduet støter mot en hindring, stoppes lukkingen og vinduet går noen
centimeter tilbake.

Hvis hindringen stanser en lukking i løpet av de neste 10 sekundene, avbrytes
lukkingen på nytt og vinduet går noen cm. tilbake.

Hvis du ønsker å lukke vinduet igjen innen 10 sekunder etter at vinduet har
gått tilbake for andre gang selv om hindringen ikke har blitt fjernet, stanses
kun lukkingen. På denne tiden er det ikke mulig å lukke vinduet automatisk.
Kraftbegrensningen er fremdeles aktivert.

Kraftbegrenseren deaktiveres først når du prøver å lukke vinduet igjen i løpet
av de neste 10 sekundene – vinduet lukkes da med full kraft!

Hvis du venter mer enn 10 sekunder, er kraftbegrensningen aktivert igjen.

Komfortbetjening for vinduer

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 55.

Komfortbetjeningen for vinduet gir mulighet for å raskt åpne/lukke alle vind-
uene på en gang (eller bare vinduet i førerdøren). Funksjonen for komfortbe-
tjening kan stilles inn separat i Infotainment-menyen   →  → Åpne og lukke.

Åpne
› Trykk på tasten  på nøkkelen.
› eller: Slå av tenningen, åpne førerdøren og hold tasten A  i åpnestillingen til

anslag » Bilde 41 på side 56.
› eller: Hold nøkkelen i førerdørens låsesylinder i ulåst stilling til alle de elek-

trisk drevne vinduene er åpne.

Lukke
› Trykk på tasten  på nøkkelen.





› eller: Slå av tenningen, åpne førerdøren og hold tasten A  i låsestillingen til
anslag » Bilde 41 på side 56.

› eller: Hold nøkkelen i førerdørens låsesylinder i låst stilling til alle de elektrisk
drevne vinduene er lukket.

› For KESSY-systemet holdes fingeren på sensoren på utsiden av dørhåndta-
ket på førerdøren » Bilde 33 på side 49.

Forutsetning for riktig funksjon for komfortbetjening for vindu er at automa-
tisk åpning eller lukking av alle vinduer fungerer.

Komfortåpning/-lukking av vinduene med nøkkelen i førerdørens låsesylinder
er bare mulig innen 45 sekunder etter å ha låst bilen.

Vindubevegelsen stoppes ved å slippe tasten som er i bruk.

Funksjonsfeil

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 55.

Ved gjentatt åpning og lukking av vinduet, kan vindusheismekanismen bli
overopphetet og blokkeres midlertidig. Så snart betjeningsmekanismen er av-
kjølt, kan vinduet betjenes igjen.

Etter frakobling av bilbatteriet, kan automatisk åpning/lukking av vinduet bli
deaktivert. I så tilfelle aktiveres systemet som følger.

Vindu i førerdør
› Slå på tenningen.
› Trekk i overkanten av den aktuelle tasten for å lukke vinduet.
› Slipp tasten.
› Trekk den aktuelle tasten oppover igjen og hold i 1 sekund.

Vindu i de andre dører
› Skru på tenningen.
› Trekk i overkanten av den aktuelle tasten for å lukke vinduet.
› Slipp tasten.
› Trykk den aktuelle tasten oppover igjen og hold i 1 sekund.
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Panoramasoltak

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Betjening 58
Kraftbegrensning 58
Komfortbetjening av sol-/vippetak 59
Aktivere betjening av sol-/vippetaket 59
Rullegardin med manuell betjening 59
Rullegardin med elektrisk betjening 59
Aktivere betjening av rullegardin 60

Det elektriske panorama-sol-/vippetaket (heretter kalt sol-/vippetak) kan kun
betjenes når tenningen er på og ved en temperatur på over -20 °C.

Når du skrur av tenningen, kan du fortsatt betjene sol-/vippetaket i omtrent
10 minutter. Etter at fører- eller passasjerdøren åpnes kan sol-/vippetaket ikke
lenger betjenes.

ADVARSEL
Vær forsiktig når du betjener sol-/vippetaket og rullegardinene for å hindre
klemskader – fare for personskade!

VÆR FORSIKTIG
■ Om vinteren må du fjerne eventuell snø og is fra sol-/vippetaket før du åpner
det, for å forebygge skader på åpningsmekanismen.
■ Før batteripolene kobles fra må alltid sol-/vippetaket lukkes.

Betjening

Bilde 43 Betjening av sol-/vippetaket

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 58.

Betjening av sol-/vippetaket » Bilde 43
Åpne helt
Åpne til støysvak posisjon
Åpne delvis
Fullstendig lukking
Vippe opp (bryteren i stilling )
Tilbakestille (bryteren i stilling )

Etter først å vri bryteren til stillingen  (fjærspent stilling), stopper sol-/vippe-
taket i den stillingen der intensiteten på vindstøyen er lav. Etter ytterligere å
dreie bryteren til stillingen  går sol-/vippetaket helt opp.

Kraftbegrensning

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 58.

Sol-/vippetaket er utstyrt med en kraftbegrensning.

Hvis vinduet støter mot en hindring, stoppes lukkingen og ruten går noen cen-
timeter tilbake. 







A



1

2
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ADVARSEL
Hvis sol-/vippetaket lukkes ved å trekke i utsparingen på bryteren i pilret-
ning 2  » Bilde 43 på side 58, og lukkeprosessen hindres at noe, da blir ved
tredje lukkeforsøk kraftbegrensningen satt ut av funksjon (dersom det er
mindre enn 5 s mellom hvert lukkeforsøk). Sol-/vippetaket lukkes med full
kraft – fare for personskade.

Komfortbetjening av sol-/vippetak

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 58.

Komfortbetjeningen gjør det mulig å åpne eller lukke sol-/vippetaket med nøk-
kelen, eller for KESSY-systemet via sensoren i dørhåndtaket på førerdøren.

› For å åpne, trykk på tasten  på nøkkelen.
› eller: Hold nøkkelen i dørlåsen på førersiden i åpnestillingen.
› For å lukke, hold tasten  på nøkkelen (på KESSY-systemet holdes fingeren

på sensoren i dørhåndtaket på førerdøren).
› eller: Hold nøkkelen i dørlåsen på førersiden i lukkestillingen.

Ved å avbryte låsingen avbrytes også lukkeoperasjonen.

Aktivere betjening av sol-/vippetaket

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 58.

Hvis driften av sol-/vippetaket er ute av funksjon (f.eks. etter fra- og tilkobling
av bilbatteriet), må betjeningen aktiveres.

› Skru på tenningen og sett bryteren til posisjon  » Bilde 43 på side 58.
› Trekk bryteren nedover og framover mot utsparingen, og hold den der.

Etter omtrent 10 sekunder går sol-/vippetaket opp og deretter igjen.

› Slipp bryteren.





Rullegardin med manuell betjening

Bilde 44
Betjening av rullegardinen

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 58.

› For å åpne, trekk håndtaket i retning av pilen A  » Bilde 44.
› For å lukke, trekk håndtaket i pilens retning B .

Rullegardin med elektrisk betjening

Bilde 45
Tast for betjening av rullegardin

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 58.

Betjening av rullegardinen » Bilde 45
Åpne – ved å trykke på tasten (ny trykking – rullegardinen stopper)
Lukke – ved å trykke på tasten (ny trykking – rullegardinen stopper)

Rullegardinen kan også betjenes ved å holde inne den aktuelle tasten (rulle-
gardinen beveger seg) og slippe den i ønsket stilling.
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Aktivere betjening av rullegardin

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 58.

Hvis driften av rullegardinen er ute av funksjon (f.eks. etter fra- og tilkobling av
bilbatteriet), må betjeningen aktiveres.

› Skru på tenningen og sett bryteren til posisjon  » Bilde 45 på side 59.
› Trykk og hold inne tasten .

Etter omtrent 10 sekunder går solskjermen opp og deretter igjen.

› Slipp tasten.



Lys og sikt

Lys

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Betjening av lysfunksjon 61
Kjørelys (DAY LIGHT) 61
Blink- og fjernlys 62
Automatisk kjørelysstyring 62
Xenon-lykter 63
Fjernlysassistent (Light Assist) 63
Tåkelys/tåkebaklys 64
Tåkelys med CORNER-funksjon 64
Coming Home / Leaving Home 64
Nødblinklys 65
Parkeringslys 65
Innstigningsbelysning 65
Kjøring i utlandet 65

Lyset fungerer bare med tenningen på, med mindre annet er oppgitt.

På høyrestyrte biler kan plasseringen av betjeningselementene avvike noe fra
visningen på bildet » Bilde 46 på side 61.

ADVARSEL
Den automatiske kjørelysstyringen  er kun et hjelpemiddel, og bilføre-
ren fritas ikke for plikten til å kontrollere lysene og eventuelt slå på det ly-
set som lysforholdene krever.

Les dette
Lyktene kan dugge forbigående. Ved påslått lys vil lykteoverflaten være dugg-
fri etter kort tid.
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Betjening av lysfunksjon

Bilde 46
Lysbryter og dreiebryter for lys-
høyderegulering

Les først og vær oppmerksom på  på side 60.

For inn-/utkobling av belysningsfunksjonen, kan bryter A  » Bilde 46 vris til en
av følgende posisjoner (utstyrsavhengig).

Slå av lyset (unntatt kjørelys)
Automatisk inn-/utkobling av lys » Side 62

Slå på parkeringslys på en eller begge sider » Side 65
Slå på nærlys

For å regulere lyshøyden på halogenlyktene, vris hjulet B  » Bilde 46 avhen-
gig bilens vektbelastning » .

To personer foran i bilen, bagasjerommet er tomt
Passasjerer på alle sitteplasser, bagasjerommet er tomt
Passasjerer på alle sitteplasser, bagasjerommet er lastet
Bare fører i bilen, bagasjerommet er lastet

Xenon-lyktene har ingen manuell lyshøyderegulering. Når tenningen er slått
på, justeres de automatisk i forhold til bilens belastning og kjøreforholdene.

ADVARSEL
Lyshøydereguleringen må alltid stilles inn slik at følgende betingelser opp-
fylles - ellers er det fare for ulykke.
■ Bilen blender ikke andre trafikanter, spesielt ikke møtende biler.
■ Lyshøyden er tilstrekkelig for sikker kjøring.



















Les dette
■ Hvis tenningen slås av mens nærlyset er slått på, slås nærlys av automatisk 1)

og parkeringslyset tennes. Parkeringslyset slås først av etter at tenningsnøk-
kelen er trukket ut, og for biler med KESSY-systemet etter at førerdøren åp-
nes.
■ Hvis det foreligger en feil i lysbryteren slår nærlyset seg automatisk på.

Kjørelys (DAY LIGHT)

Les først og vær oppmerksom på  på side 60.

Kjørelysene (heretter kalt funksjon) belyser området både foran og ev. bak bi-
len (gjelder bare for enkelte land).

Lyset aktiveres automatisk når følgende betingelser er til stede.
Lysbryteren står i stilling  eller .
Tenningen må være slått på.
Funksjonen er aktivert.

Aktivere/deaktivere funksjoner på biler med Infotainment
Funksjonen kan aktiveres/deaktiveres i Infotainment-menyen   →  → Lys.

Deaktivere funksjon på biler uten Infotainment
› Skru av tenningen, trekk blinklys-/fjernlysspaken mot rattet, trykk nedover

og hold i denne posisjonen.
› Skru på tenningen og hold spaken i ovennevnte stilling til et lydsignal (ca. 3

sek) høres.

Aktivere funksjonen på biler uten Infotainment
› Skru av tenningen, trekk blinklys-/fjernlysspaken mot rattet, trekk oppover

og hold i denne posisjonen.
› Skru på tenningen og hold spaken i ovennevnte stilling til et lydsignal (ca. 3

sek) høres.

ADVARSEL
Slå alltid på nærlyset ved dårlige sikt.









1) Gjelder ikke for stillingen  så lenge vilkårene for funksjonen COMING HOME er oppfylt » Side 64.
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Blink- og fjernlys

Bilde 47
Betjeningshendel: Blink- og
fjernlyshendel

Les først og vær oppmerksom på  på side 60.

Spakeposisjoner » Bilde 47
Slå på høyre blinklys
Slå på venstre blinklys
Slå på fjernlys (fjæret stilling)
Slå av fjernlys / slå på lyshorn (fjæret stilling)

Fjernlyset kan kun slås på med nærlyset påslått.

Lyshornet kan også betjenes når tenningen er slått av.

Blinklyset slås på automatisk, avhengig av rattvinkelen i svinger.

Med betjeningsspaken kan man slå på/av fjernlysassistenten » Side 63.

Komfortblinking
Når betjeningsspaken trykkes lett opp- eller nedover, vil det aktuelle blinklyset
blinke tre ganger.

Hvis betjeningsspaken trykkes i motsatt retning ved bruk av komfortblinklys,
stoppes blinkingen i den opprinnelige retningen.

Komfortblinklys kan aktiveres/deaktiveres i Infotainment-menyen   →  →
Lys.

ADVARSEL
Bruk fjernlyset eller lyshornet kun hvis andre trafikanter ikke blir blendet.











Automatisk kjørelysstyring

Bilde 48
Lysbryter: AUTO-stilling

Les først og vær oppmerksom på  på side 60.

Hvis lysbryteren står i stillingen  » Bilde 48, vil det lyset som tilsvarer de
gitte lys- eller værforhold (regn) slås av/på automatisk. Dette er utstyrsavhen-
gig.

Hvis lysbryteren befinner seg i stillingen , lyser symbolet  ved siden av
lysbryteren. Hvis lyset kobles inn automatisk, lyser også symbolet  ved siden
av lysbryteren.

Automatisk kjørelysstyring ved regn (heretter kalt funksjonen)
Kjørelyset aktiveres automatisk når følgende betingelser er til stede.

Funksjonen er aktivert.
Lysbryteren står i stillingen .
Vindusviskerne foran er slått på lengre enn 30 sek.

Lyset slår seg automatisk av omtrent 4 minutter etter at du slår av viskerne.

Innstilling, aktivering/deaktivering
Følgende funksjoner kan angis eller aktiveres/deaktiveres i Infotainment-me-
nyen   →  → Lys.
▶Følsomhetsinnstilling av sensoren som angir lysforholdene for automatisk

kjørelysstyring
▶Automatisk kjørelyskontroll ved regn

VÆR FORSIKTIG
Dårligere sikt evalueres av en sensor montert under frontruten i det innvendi-
ge speilets holder. Ikke dekk til sensoren – systemet kan påvirkes.
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Xenon-lykter

Les først og vær oppmerksom på  på side 60.

Xenon-lyktene (heretter kalt system) gir automatisk best mulig belysning foran
bilen på grunnlag av kjøredata.

Systemet vil drives automatisk i følgende moduser: Bykjøring, landevei, motor-
vei, regn, tåke, tilpasse lysretning på frontlysene til veien i svinger.

Systemet fungerer så lenge lysbryteren står i stillingen .

ADVARSEL
Ved en systemfeil senkes hovedlyktene automatisk til nødposisjon, for å
forhindre at motgående trafikk blendes. Dermed blir lyskjeglene foran bilen
forkortet. Søk hjelp hos et fagverksted.

Fjernlysassistent (Light Assist)

Bilde 49 Sensorvindu for fjernlysassistent / slå systemet på/av

Les først og vær oppmerksom på  på side 60.

Fjernlysassistenten (heretter kun systemet) slår fjernlyset automatisk på/av i
samsvar med eksisterende trafikk- (andre kjøretøy) og omgivelseforhold (f.eks.
kjøring gjennom et belyst tettsted).

Inn-/utkoblingen av fjernlyset styres av en sensor » Bilde 49.

Aktivering/deaktivering av systemet skjer i Infotainment-menyen   →  →
Lys → Light Assist.





Betingelser for systemfunksjon
Systemet aktiveres.
Lysbryteren står i stillingen .
Kjørehastigheten er over 60 km/t (for noen land over 40 km/t).
Frontruten er ren i sensorområdet.

Inn-/utkobling
› For innkobling av systemet stilles betjeningsspaken til fjæret stilling A

» Bilde 49, på kombiinstrumentets skjerm tennes varsellampen .
› For utkobling av automatisk innkoblet fjernlys stilles spaken til fjæret stilling

B  » Bilde 49, varsellampen  slukkes.
› For manuell innkobling av fjernlys stilles spaken til fjæret stilling A  » Bil-

de 49, varsellampen  slukkes.

Fjernlyset kobles automatisk ut når hastigheten synker under 30 km/h.

Hvis det foreligger en systemfeil, vil kombiinstrumentet vise en feilmelding.
Søk hjelp hos et fagverksted.

ADVARSEL
Systemet skal kun brukes som støtte, og føreren er fortsatt forpliktet til å
justere fjern- eller nærlys manuelt i henhold til de gitte omgivelsesforhold
(f.eks. ved ugunstige lys- og værforhold, ved passering av tilstrekkelig opp-
lyste trafikanter eller når sensorens synsområde begrenses av en hindring).

VÆR FORSIKTIG
Ikke dekk til sensoren – systemet kan påvirkes.
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Tåkelys/tåkebaklys

Bilde 50
Lysbryter – slå på tåkelys/tåke-
baklys

Les først og vær oppmerksom på  på side 60.

Det å slå på tåkelys/tåkebaklys er mulig under følgende betingelser.
Lysbryteren står i posisjon ,  eller  » Bilde 50.

› For å slå på tåkelyset stilles lysbryteren i posisjon 1 , varsellampen  ten-
nes på kombiinstrumentet.

› For å slå på tåkebaklyset stilles lysbryteren i posisjon 2 , varsellampen 
tennes på kombiinstrumentet.

Hvis bilen ikke er utstyrt med tåkelys, slås tåkebaklysene på når lysbryteren
trekkes til eneste mulige posisjon.

Det å slå av tåkelys/tåkebaklys foregår i omvendt rekkefølge.

Les dette
Ved kjøring med tilbehør koblet til hengerkontakten (f.eks. tilhenger, sykkel-
stativ) vil tilbehøret belyses av tåkelysene. Hengerfestet må være fabrikkmon-
tert eller fra ŠKODA-originaltilbehør.

Tåkelys med CORNER-funksjon

Les først og vær oppmerksom på  på side 60.

CORNER-funksjonen slår automatisk på tåkelyset på den aktuelle bilsiden
(f.eks. i en sving) når følgende vilkår er oppfylt.

Blinklyset er på og forhjulene er dreid kraftig 1).
Bilens hastighet er under 40 km/t.











Nærlyset er slått på.
Tåkelyset er ikke slått på.

Når bilen settes i revers kobels begge tåkelysene inn.

Coming Home / Leaving Home

Les først og vær oppmerksom på  på side 60.

Funksjonen COMING HOME sikrer at bilens omgivelser belyses etter at tennin-
gen slås av og førerdøren åpnes.

Funksjonen LEAVING HOME sikrer at bilens omgivelser belyses etter at bilen
låses opp med fjernkontrollnøkkelen.

Funksjonen slår bare på lyset ved dårlige siktforhold og når lysbryteren står i
stillingen .

De to funksjonene kan angis og aktiveres/deaktiveres i Infotainment-menyen
  →  → Lys.

VÆR FORSIKTIG
■ Dårligere sikt evalueres av en sensor montert under frontruten i det innven-
dige speilets holder. Ikke dekk til sensoren – systemet kan påvirkes.
■ Det er en stor belastning på bilbatteriet hvis dette alternativet alltid er akti-
vert.







1) Dersom de to innkoblingsvariantene kommer i konflikt med hverandre, (f.eks. hvis rattet står mot ven-
stre og høyre blinklys er slått på) har blinklyset prioritet.
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Nødblinklys

Bilde 51
Bryter for nødblinklys

Les først og vær oppmerksom på  på side 60.

› For å slå på / slå av, trykker man på tasten  » Bilde 51.

Ved innkobling blinker alle blinklysene samt varsellampen  i tasten, samtidig
med varsellampene   på kombiinstrumentet.

Nødblinklysanlegget kan også betjenes når tenningen er slått av.

Ved utløsning av kollisjonsputer kobles nødblinklyset automatisk inn.

Automatisk innkobling av nødblinklyset kan følge en voldsom oppbremsing.
Etter at kjøretøyet har akselerert eller kjører videre, slås nødblinklyset auto-
matisk av.

Dersom blinklyset brukes med nødblinklyset innkoblet (f.eks. når du svinger),
slås nødblinklyset midlertidig av og bare blinklyset på den aktuelle bilsiden
blinker.

Parkeringslys

Les først og vær oppmerksom på  på side 60.

Parkeringslyset er beregnet for belysning av den parkerte bilen.

Skru på parkeringslyset  på én side
› Slå av tenningen.
› Trykk betjeningsspaken helt inn i stilling  eller  » Bilde 47 på side 62.

Parkeringslyset på den respektive siden av bilen slås på.

Skru på parkeringslyset  på begge sider
› Skru på tenningen og drei lysbryteren i posisjon  » Side 61, parkeringslyset

slås på.





› Skru av tenningen og lås bilen.

Når tenningsnøkkelen er dratt ut og førerdøren åpnes, høres et lydsignal. Etter
noen sekunder eller etter at førerdøren lukkes, skrur lydsignalet seg av.

VÆR FORSIKTIG
■ Det å slå på parkeringslyset belaster batteriet tungt.
■ Parkeringslysene kan slås av automatisk ved lavt batterinivå. Hvis parke-
ringslyset slås på tosidig når tenningen er slått av, vil det ikke slås av automa-
tisk!

Innstigningsbelysning

Les først og vær oppmerksom på  på side 60.

Lyset er plassert under utespeilet og lyser opp inngangssonen ved framdøren.

Belysningen slås på etter at førerdøren låses opp eller åpnes (avhengig av lys-
forholdene).

Belysningen slås av innen ca. 30 sekunder etter at fordøren er lukket eller når
tenningen skrus på.

Kjøring i utlandet

Les først og vær oppmerksom på  på side 60.

Når du kjører i land med omvendt trafikksystem (venstre-/høyretrafikk), kan
frontlyktene dine blende motgående trafikk. Det er derfor nødvendig at et fag-
verksted tilpasser halogen-frontlysene.

Innstillingen av Xenon-lyktene kan man gjøre selv ved å aktivere Reisemodus i
Infotainment-menyen   →  → Lys I denne modusen skjer det ingen auto-
matisk lyskjegletilpasning på bilen.

Innvendig belysning

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Kupélys foran 66
Kupélys bak 66

Kupélyset fungerer selv om tenningen er slått av. Med avskrudd tenning slås
lysene automatisk av etter omtrent 10 minutter.
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Kupélys foran

Bilde 52 Betjening av lys foran: Variant 1 / variant 2

Stilling for vippebryteren A . » Bilde 52
Innkobling
Automatisk betjening (midtstilling)
Utkobling

For biler med variant 2 finnes det ikke et symbol for midtstilling (automatisk
betjening).

Skru på/av (ved å trykke på den aktuelle bryteren) B ) » Bilde 52
Venstre leselampe
Høyre leselampe

Automatisk betjening – posisjon 
Lyset slås på når en av følgende forutsetninger er oppfylt.
▶Bilen låses opp.
▶En av dørene åpnes.
▶Tenningsnøkkelen fjernes.

Lyset slås av når en av følgende forutsetninger er oppfylt.
▶Bilen låses.
▶Tenningen blir slått på.
▶Omtrent 30 sekunder etter at alle dørene er lukket.











Kupélys bak

Bilde 53 Kupélys bak: Variant 1 / variant 2

Bilde 54
Kupélys bak: Variant 3

Variant 1 – Betjening (ved å trykke på bryteren) » Bilde 53
 Inn-/utkobling

Variant 2: Slå av/på (ved å trykke på den aktuelle bryteren) » Bilde 53
 Venstre leselampe
 Høyre leselampe

Variant 3 – Betjening (ved å bevege på skyvebryteren D ) » Bilde 54
Innkobling
Automatisk betjening1)

Utkobling 

A

B

C







1) I denne stillingen gjelder de samme reglene for lysene bak som for automatisk betjening av lysene foran
» Side 66.
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Lyset bak (variant 1 og 2) betjenes sammen med automatisk betjening av lyset
foran.
▶Med innkoblede kupélys foran slår også lyset bak seg på automatisk.
▶Med utkoblede kupélys foran kan lyset bak slås av og på etter behov.

Sikt

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Front- og bakruteoppvarming 67
Solskjerm foran 67
Rullegardin 68

ADVARSEL
Ingen gjenstander skal festes til solskjermen, da dette kan begrense sikten
eller skade bilens passasjerer under bråbremsing eller dersom bilen kollide-
rer.

Front- og bakruteoppvarming

Bilde 55 Taster for front- og bakruteoppvarming, Climatronic / manuelt
klimaanlegg, varmeapparat

Les først og vær oppmerksom på  på side 67.

Oppvarmingen brukes til avising og ventilasjon av front-/bakruten.

Varmeapparatet fungerer bare når motoren er i gang.



Taster for oppvarming (utstyrsavhengig) » Bilde 55
Inn-/utkobling av bakruteoppvarming
Inn-/utkobling av frontruteoppvarming

Når varmeapparatet er slått på, lyser en lampe inni eller under knappen.

Etter 10 minutter slås varmen av automatisk.

Dersom varmeapparatet er på og motoren stoppes og startes igjen innen 10
minutter, vil oppvarmingen fortsette.

Les dette
■ Hvis bilspenningen synker, slås oppvarmingen av automatisk » side 245, Au-
tomatisk forbrukerutkobling – utladingsbeskyttelse for bilbatteri.
■ Hvis lyset blinker inni eller under knappen, skjer det ingen oppvarming på
grunn av lavt batterinivå.
■ Hvis Climatronic mener at frontruten vil dugge, slås oppvarming automatisk
på. Denne funksjonen kan aktiveres/deaktiveres på Climatronic-kontrollpane-
let i menyen   → .

Solskjerm foran

Bilde 56 Vippe ned skjerm / vippe opp skjerm / sminkespeil og holder for
parkeringsbillett

Les først og vær oppmerksom på  på side 67.

Betjening og beskrivelse av solskjerm » Bilde 56
Svinge klaffen mot døren
Svinge klaffen mot døren
Sminkespeil med deksel (dekselet kan skyves i pilretningen)
Holder for parkeringsbillett







1

2

A

B
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Rullegardin

Bilde 57
Rullegardin

Les først og vær oppmerksom på  på side 67.

Rullen med solbeskyttelsen finnes i en holder på bagasjeromstildekningen.

› For å skjerme griper man rullegardinen i håndtaket B , trekker den ut av hu-
set og fester den i den magnetiske holderen A  » Bilde 57.

› For å rulle sammen griper man rullegardinen i håndtaket B  og tar den ut av
holderne A . Hold gardinen slik at den kan rulles inn langsomt og uten ska-
der.

Vindusvisker og -spyler

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Frontrutevisker og -spyler 68
Bakrutevisker og -spyler 69
Lyktespyleranlegg 69

Visker- og spyleanlegg fungerer bare når tenningen er på og panseret samt
bakluken er igjen.

ADVARSEL
Ikke bruk vindusspyleranlegget når det er kaldt, med mindre frontruten er
varmet opp. Spylervæsken kan ellers fryse på ruten og redusere sikten.



VÆR FORSIKTIG
■ Hvis vindusviskerne befinner seg i sin hvilestilling, kan de ikke vippes ut fra
frontruten. For å vippe viskeren fra frontruten skal vindusviskerne settes i ser-
vicestilling » Side 264.
■ Sjekk at viskerbladene ikke er frosset fast før tenningen skrus på når det er
kaldt og om vinteren. Hvis du slår på vindusviskerne når viskerbladene er fros-
set fast, kan dette føre til skade på både viskerbladene og viskermotoren.
■ Vindusviskere som er frosset fast i frontruten skal løsnes forsiktig, og frigjø-
res for snø og is.
■ Vær forsiktig med vindusviskerne – fare for skade på frontruten på grunn av
viskerarmene.
■ Med utvippede viskerarmer foran skal ikke tenningen slås på – fare for skade
på panseret på grunn av viskerarmene.
■ Ved en hindring på frontruten forsøker vindusviskeren å skyve bort hindrin-
gen fem ganger. Deretter stanser viskeren for å unngå skader. Ikke skru på vi-
skerne igjen før hindringen er fjernet.

Les dette
■ Etter hvert tredje gang tenningen slås av, veksler hvilestillingen til frontvin-
dusviskerne. Det motvirker tidlig tretthet i viskerbladene.
■ Spyledysen for frontruten varmes opp når motoren går og utetempereaturen
er under +10 °C.

Frontrutevisker og -spyler

Bilde 58
Betjening av vindusvisker og -
spyler foran

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 68.

Spaken kan flyttes til følgende stillinger » Bilde 58
Rask vindusvisking
Langsom vindusvisking 
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Avhengig av utstyr:
▶ Intervallvisking av ruten
▶ Automatisk rutevisking ved regn
Slå av visking og spyling
Engangsvisking av rute (fjæret stilling)
 Innstilling av viskerintervall for stillingen  – ved å stille bryteren i pi-
lens retning viskes vinduene oftere
Spyling og visking av rute (fjæret stilling)

 Spyling og visking av rute
Etter å ha sluppet betjeningsspaken, vil vindusviskerne viske 2 til 3 ganger til.

Ved en hastighet over 2 km/t visker vindusviskeren en gang til 5 sekunder et-
ter siste vindusviskerutslag for å viske bort de siste dråpene fra ruten. Denne
funksjonen kan aktiveres/deaktiveres av et fagverksted.

Automatiske rutevisking ved regn kan aktiveres/deaktiveres i Infotain-
ment/menyen   →  → Speil og viskere.

ADVARSEL
Automatisk visking ved regn er kun beregnet som et hjelpemiddel. Sjåføren
fritas ikke fra plikten til å stille inn vindusviskernes funksjon manuelt i hen-
hold til sikten.

Les dette
Hvis visking utføres uten avbrudd, varierer viskerhastigheten avhengig av bi-
lens hastighet.

Bakrutevisker og -spyler

Bilde 59
Betjening av vidusvisker og -spy-
ler







A



Les først og vær oppmerksom på  og  på side 68.

Spaken kan flyttes til følgende stillinger » Bilde 59
Spyling og visking av ruten (fjæret stilling) – etter at betjeningsspaken
slippes utfører viskeren 2 til 3 viskerslag til
Spyling av ryggekamera (fjæret stilling)
Rutevisking
Slå av visking og spyling

Automatisk bakrutevisking
Hvis frontrutevisking utføres uten avbrudd, utføres det også automatiske pe-
riodisk visking av bakvinduet.

Denne funksjonen kan aktiveres/deaktiveres i Infotainment-menyen   → 
→ Speil og viskere.

Les dette
Hvis du setter girkassen i revers mens frontruteviskerne er slått på, visker bak-
ruteviskeren automatisk.

Lyktespyleranlegg

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 68.

Lyktene rengjøres hver første og tiende gang frontruten spyles under følgende
betingelser.

Tenningen må være slått på.
Nærlyset er slått på.
Utetemperaturen er -12 °C til +39 °C.

For å sikre riktig systemfunksjon også om vinteren, skal man jevnlig fjerne snø
og is (f.eks. med en avisingspray).

Bakspeil

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Innespeilnedblending 70
Sidespeil 70
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ADVARSEL
Sidespeil forstørrer synsfeltet, men gjør at gjenstander virker mindre og
lenger borte. Man bruker derfor det innvendige speilet for å vurdere av-
standen til kjøretøyene bak.

ADVARSEL
■ Speil med automatisk nedblending inneholder en flytende elektrolytt,
som kan lekke ut fra knust speilglass – dette kan irritere hud, øyne og luft-
veier.
■ Hvis du får elektrolytt i øyne eller på huden må de aktuelle stedene skyl-
les noen minutter med store mengder vann. Skaff også legehjelp.

Innespeilnedblending

Bilde 60 Innvendig speil: Med manuell nedblending / med automatisk
nedblending – variant 1

Bilde 61
Innespeil med automatisk ned-
blending – variant 2

Les først og vær oppmerksom på  på side 70.

Speil med manuell nedblending » Bilde 60 – 
Grunnposisjon til speilet (ikke nedblendet)
Nedblending av speilet

Speil med automatisk nedblending – variant 1
Nedblendingen av speilet » Bilde 60 –  styres automatisk etter motorstart.

Når man slår på kupélyset eller setter giret i revers, går speilet tilbake i grunn-
stillingen (ikke nedblendet).

Speil med automatisk nedblending – variant 2 » Bilde 61
Varsellampe – lyser ved aktiv nedblending
Bryter for aktivering av automatisk speilnedblending
Lyssensor

ADVARSEL
■ Eksterne enheter (f.eks. navigasjonssystem) skal ikke festes i nærheten
av speil med automatisk nedblending. Den belyste skjermen på en ekstern
enhet kan forstyrre funksjonen på innespeil – fare for ulykke.
■ Speilets automatiske nedblending fungerer bare feilfritt hvis lysvinkelen
på sensorene ikke påvirkes (f.eks. av rullegardin bak). Sensorene er plassert
på forsiden og baksiden av speilet.

Sidespeil

Bilde 62
Betjening av sidespeil

Les først og vær oppmerksom på  på side 70.

Speilene kan (avhengig av bilens utstyr) ha en manuell eller elektrisk vippe-
funksjon, automatisk nedblending og minnefunksjon. 



1

2

A

B

C
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Dreieknotten kan flyttes til følgende stillinger (avhengig av bilens utrust-
ning)

Justere venstre sidespeil
Slå av speilbetjening
Justere høyre sidespeil
Speilvarme (kun når motor er i gang)
Vipp inn speil elektrisk (for utvipping stilles dreieknotten til en annen stil-
ling) » 

Innstilling av speilflaten
› Flytt dreiebryteren i pilenes retning » Bilde 62.

Dersom speiljusteringen er defekt, kan du justere speilflatene manuelt ved å
trykke forsiktig ytterst på speilflatene.

Synkron justering av speilflater
Denne funksjonen muliggjør samtidig justering av de to speilflatene. Funksjo-
nen kan aktiveres/deaktiveres i Infotainment-menyen   →  → Speil og viske-
re.

› Vri dreieknotten for speilbetjening til stillingen for førerspeilinnstilling.
› Still inn speilflaten i ønsket posisjon.

Manuelt innvippbare speil
Hele speilet kan manuelt vippes inn mot sidevinduene. Hvis du vil gå tilbake til
den opprinnelige posisjonen, kan du vippe speilet utover igjen til det klikker på
plass.

Vippe inn / vippe ut begge speilene automatisk
Sidespeilene vippes inn i parkeringsposisjonen når bilen låses. Etter opplåsing
av bilen, vippes de tilbake til kjørestilling » .

Denne funksjonen kan aktiveres/deaktiveres i Infotainment-menyen   → 
→ Speil og viskere.

Speil med automatisk nedblending
Nedblending av sidespeilet styres sammen med den automatiske nedblendin-
gen av innespeilet » Side 70.

Minnefunksjon for speil (biler med elektrisk justerbart førersete)
Det er mulig å lagre aktuell innstilling av sidespeilene ved lagring av førerse-
tets stilling med » side 73, Minnefunksjonen til det elektrisk justerbare setet
eller » side 74, Minnefunksjon på fjernkontrollen.











Vippe speilflaten på passasjerspeilet (biler med elektrisk justerbart
førersete)
Speilflaten på passasjersidespeilet kan vippes til lagret stilling for å bedre ut-
sikten til fortauskanten ved rygging.

Funksjonsbetingelser.
Funksjonen kan aktiveres i Infotainment-menyen   →  → Speil og viske-
re.
Innstillingen av speilflaten er lagret » side 73, Minnefunksjonen til det
elektrisk justerbare setet eller » side 74, Minnefunksjon på fjernkontrol-
len.
Revers er lagt inn.
Dreieknotten for speilbetjeningen er i stillingen for passasjerspeilinnstil-
ling.

Speilflaten går tilbake i utgangsposisjonen etter at dreiebryteren stilles til en
annen stilling eller når hastigheten er høyere enn 15 km/t.

ADVARSEL
Ikke berør overflatene til sidespeilene når sidespeiloppvarmingen er slått
på - forbrenningsfare.

VÆR FORSIKTIG
■ De elektrisk vippbare sidespeilene skal aldri vippes manuelt – fare for skade
på speilet!
■ Dersom speilet vippes ut pga. ytre påvirkninger (for eksempel på grunn av
støt under manøvrering), må først speilet vippes inn ved å dreie på bryteren og
man skal høre en høy vippelyd.
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Seter og hodestøtter

Forseter

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Manuell justering 72
Elektrisk justering 73
Minnefunksjonen til det elektrisk justerbare setet 73
Minnefunksjon på fjernkontrollen 74
Nedfellbar ryggpute i passasjersetet foran 74
Stille inn armlene foran 75

ADVARSEL
■ Førersetet skal kun stilles inn når bilen står stille – ellers er det fare for
ulykke!
■ Vær forsiktig når du justerer setet! Ved uforsiktig eller ukontroller innstil-
ling, kan oppstå skader på grunn av klemmer.

Manuell justering

Bilde 63
Betjeningselementer på setet

Les først og vær oppmerksom på  på side 72.

Setene kan stilles ved at det aktuelle betjeningselementet trekkes, trykkes el-
ler dreies i pilens retning » Bilde 63.

Stille inn setet i lengderetningen (skal låses hørbart etter at man slipper
betjeningsspaken)
Stille inn setehøyden1)

Stille inn vinkelen på seteryggen (ryggen skal ikke belastes mens den stil-
les inn)
Stille inn krumningsgraden for korsryggstøtten

Les dette
I innstillingsmekanismen for rygghelingen kan det oppstå slark etter lengre
tids bruk.



A

B

C

D

1) Gjelder bare for enkelte land.
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Elektrisk justering

Bilde 64 Betjeningselementer på setet

Les først og vær oppmerksom på  på side 72.

Setene kan stilles ved at det aktuelle betjeningselementet trykkes i pilens ret-
ning » Bilde 64.

Stille inn seteflaten
▶ 1 – Forflytte i lengderetningen
▶ 2 – Endre hellingsvinkel
▶ 3 – Endre høyde
Innstilling av ryggstøtte
▶ 4 – Endre hellingsvinkel
Stille inn korsryggstøtten
▶ 5 – Forflytte krumningsgraden
▶ 6 – Endre krumningsgraden

ADVARSEL
Den elektriske forseteinnstillingen fungerer selv med tenningen av. Forlat
aldri mennesker med nedsatt kapasitet (f.eks. barn) i bilen uten tilsyn – fare
for personskader!

Les dette
Hvis seteryggens hellingsvinkel i forhold til seteflaten er større enn omtrent
110°, er det av sikkerhetsmessige grunner ikke mulig å lagre denne innstillin-
gen i minnet for det elektrisk justerbare setet og fjernkontrollnøkkelen.



A

B

C

Minnefunksjonen til det elektrisk justerbare setet

Bilde 65
SET-tast og minnetaster

Les først og vær oppmerksom på  på side 72.

Under minnetasten B  på førersetet kan enhver justering av førersetet og si-
despeil lagres » Bilde 65.

Lagre innstillinger for førersete og sidespeil under kjøring fremover
› Slå på tenningen, juster setet og sidespeilene.
› Trykk på tasten  A  » Bilde 65 og trykk så i løpet av 10 sekunder på den

ønskede minnetasten B . Lagring bekreftes med et lydsignal.

Lagre innstillingen av sidespeilet på passasjersiden for kjøring i revers
Funksjonen for senking av sidespeil på passasjersiden ved rygging kan aktive-
res i Infotainment-menyen   →  → Speil og viskere.

› Skru på tenningen og trykk på ønsket minnetast B  » Bilde 65.
› Vri dreiebryteren for sidespeilbetjeningen til posisjonen for innstilling av pas-

sasjerspeilet » Side 70.
› Legg inn revers.
› Still inn speilet på passasjersiden i ønsket posisjon.
› Legg inn revers. Den innstilte posisjonen for sidespeilene lagres.

Hent fram lagret innstilling
› Med tenningen av og åpen førerdør trykker man på ønsket minnetast B .
› I andre tilfeller (f.eks. når tenningen er på eller førerdøren er lukket), holdes

tasten.

Avslutte innstilling som pågår
› Trykk på en vilkårlig tast på førersetet eller tasten  på fjernkontrollnøkke-

len. 
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Les dette
Ved hver nye lagring av stilling for sete og sidespeil for kjøring forover, må og-
så en stilling for sidespeil på passasjersiden ved rygging lagres på nytt.

Minnefunksjon på fjernkontrollen

Les først og vær oppmerksom på  på side 72.

Hver gang bilen låses lagres innstillingene for førersetet og sidespeilene til
den nøkkelen som låste bilen.

Når bilen låses opp igjen med den samme nøkkelen og førerdøren åpnes, vil fø-
rersetet og utespeilet justeres til den stillingen som er lagret for denne nøkke-
len.

Denne funksjonen kan aktiveres/deaktiveres i Infotainment-menyen   → 
→ Seter.

Lagre innstillingen av sidespeilet på passasjersiden for kjøring i revers
Funksjonen for senking av sidespeil på passasjersiden ved rygging kan aktive-
res i Infotainment-menyen   →  → Speil og viskere.

› Låse opp bilen med fjernkontrollnøkkelen og slå på tenningen.
› Vri dreiebryteren for sidespeilbetjeningen til posisjonen for innstilling av pas-

sasjerspeilet » Side 70.
› Legg inn revers.
› Still inn speilet på passasjersiden i ønsket posisjon.
› Legg inn revers. Den innstilte stillingen for sidespeilet lagres i denne fjern-

kontrollnøkkelens minne.

Avslutte innstilling som pågår
› Trykk på en vilkårlig tast på førersetet eller tasten  på fjernkontrollnøkke-

len.



Nedfellbar ryggpute i passasjersetet foran

Bilde 66
Vippe passasjersetelenet frem

Les først og vær oppmerksom på  på side 72.

Passasjerseteryggen kan (alt etter bilutstyr), vippes fremover i vannrett stil-
ling.

› For fremvipping, trekkes spaken i pilens retning 1  og seteryggen vippes
frem i pilens retning 2  » Bilde 66. Sperren må låses på plass med et klikk.

› For bakovervipping, trekkes spaken i pilens retning 1  og seteryggen vippes
mot pilens retning 2 . Sperren må låses på plass med et klikk.

› Sjekk ved å dra i setet og seteryggen.

ADVARSEL
■ Hvis seteryggen på passasjersetet er vippet frem, må kun sitteplassen
bak førersetet benyttes.
■ Dersom det transporteres gjenstander på den nedvippede seteryggen,
må kollisjonsputen på passasjersiden kobles ut » Side 20.
■ Ikke juster seteryggen mens du kjører – fare for skader og ulykker!
■ Ved justering av seteryggen må du ikke ha noen kroppsdelen mellom sit-
teflaten og seteryggen - det er fare for personskader!
■ Følgende gjenstander må aldri transporteres med nedvippet seterygg.

■ Gjenstander som kan begrense førerens sikt.
■ Gjenstander som gjør det vanskelig for føreren å betjene bilen (f.eks.
hvis de kan komme under pedalene eller stikke ut mot førerplassen).
■ Gjenstander som (f.eks. ved sterk akselerasjon, svinging eller nedbrem-
sing) kan føre til skader på bilens passasjerer.
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Stille inn armlene foran

Bilde 67
Juster armlenet

Les først og vær oppmerksom på  på side 72.

› For høydejustering av armlenet løftes det i pilens A  retning til en av låse-
stillingene » Bilde 67.

› For nedvipping heves armlenet til anslaget i pilens retning A  og vippes der-
etter ned igjen.

› For innstilling i lengderetning skyves armlenet til ønsket stilling i pilens ret-
ning B .

Baksete

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Seterygger 75
Vippe ned armlene 76



Seterygger

Bilde 68 Vippe frem seterygg fra kupeen / trekke setebeltet til sidepane-
let

Bilde 69 Vippe frem seteryggen fra bagasjerommet: Variant 1 / variant 2

Før du vipper seteryggen framover, tilpasser du framsetenes stilling slik at de
ikke skades av bakseteryggen. Hvis det er nødvendig, fjernes de bakre hode-
støttene » Side 77.

Vippe frem fra kupeen
› Trykk låsespaken A  i pilens retning 1  og vipp seteryggen fremover i pilens

retning 2  » Bilde 68.

For udelt seterygg trykkes låsehåndtakene A  på begge sider av seteryggen
på samme tid.

Vippe frem fra bagasjerommet
På biler med en nettdeling må først den venstre og deretter den høyre og mid-
tre seteryggen bak låses opp. Nettdelingen må rulles inn i huset først. 
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› Trekk spaken i pilens retning » Bilde 69. Seteryggen låses opp eller vippes
framover.

Vipp bakover
› Trekk det ytre setebeltet C  til sidepanelet i pilens retning 3  » Bilde 68.
› Løft seteryggen mot pilen 2  til låsehåndtaket A  klikker i lås. Sjekk ved å

dra i seteryggen.
› Forsikre deg om at den røde stiften B  ikke er synlig.

For udelt seterygg trekker man de to ytre setebeltene til sidepanelet. Etter at
seteryggen er vippet tilbake igjen, må låsehåndtakene A  på begge sider av
seteryggen klikke på plass og den røde tappen B  må ikke være synlig på noen
av de to sidene av seteryggen.

ADVARSEL
■ Når noen sitter i baksete, må seteryggene ha gått i lås.
■ Ved transport av gjenstander som er festet i et bagasjerom som er utvi-
det ved at baksetene er vippet fram, må du passe på sikkerheten for perso-
nene som sitter i de andre baksetene .
■ Hvis seteryggene ikke er fastlåst kan gjenstander fra bagasjerommet ka-
stes inn i kupéen ved bråbremsing – fare for personskader.

VÆR FORSIKTIG
Når man trykker på seteryggen, skal setebeltene ikke klemmes fast – fare for
skade på setebeltene.

Vippe ned armlene

Bilde 70
Vippe ned armlenet

Armlenet kan vippes ned ved å trekke sløyfen A  i pilens retning » Bilde 70.

Hodestøtter

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Stille inn høyden på hodestøttene foran 76
Stille inn høyden på hodestøttene bak 76
Ta ut / sette inn hodestøtter bak 77

Les dette
For sportsseter er hodestøtten integrert i seteryggene og kan derfor verken
høydejusteres eller tas ut.

Stille inn høyden på hodestøttene foran

Bilde 71
Stille inn høyden på hodestøtten
foran

› For høydejustering, holder man inne låseknappen A  og beveger støtten i
ønsket retning » Bilde 71.

Stille inn høyden på hodestøttene bak

Bilde 72 Stille inn høyden på nakkestøtten bak 
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› Grip støtten og trekk den oppover i pilens retning 1  » Bilde 72.
› For å skyve støtten nedover, hold inne låsetasten A  i pilens retning 2  og

trykk støtten i pilens retning 3 .

Ta ut / sette inn hodestøtter bak

Bilde 73 Ta ut / sette inn hodestøtte bak

Før hodestøttene tas ut/settes inn igjen, skal det aktuelle setet vippes delvis
fremover » Side 75.

› For å ta ut, trekk støtten ut av seteryggen til anslag.
› Hold låseknappen A  i pilens retning 1 , samtidig som du bruker en flat skru-

trekker (med maksimal bredde 5 mm) til å trykke låseknappen i åpningen B  i
pilens retning 2  og trekke hodestøtten i pilens retning 3 » Bilde 73.

› For å sette inn, skyv støtten inn i seteryggen i pilens retning 4  til låseknap-
pen klikker på plass.

Setevarme

Bilde 74 Taster for oppvarming av fram-/baksetene

Seteryggene og -putene i forsetene og begge de ytterste baksetene kan var-
mes opp elektrisk.

Bryter for setevarme » Bilde 74
Venstre setevarme
Høyre setevarme

› For innkobling av setevarmen med maksimal varme trykker man på tasten 
eller .

Ved å trykke gjentatte ganger på tasten stilles varmeeffekten nedover til den
kobles ut. Varmeeffekten indikeres av antallet varsellamper som lyser under
eller i tasten.

Seteoppvarmingen fungerer bare når motoren går.

Når tenningen slås av, slås også setevarmen av. Hvis motoren startes igjen in-
nen 10 minutter, starter setevarmen automatisk i henhold til innstillingen før
man skrudde av tenningen.

ADVARSEL
Hvis man har begrenset evne til å føle smerte og/eller har nedsatt tempe-
raturfølsomhet, f.eks. på grunn av bruk av medisiner, lammelser eller kroni-
ske sykdommer (f.eks. diabetes), anbefaler vi at setevarmen ikke brukes i
det hele tatt. Bruker du likevel setevarmen, må du ta lange og regelmessi-
ge pauser i kjøringen for at kroppen skal kunne hente seg inn igjen. Oppsøk
lege for å få vurdert situasjonen.

VÆR FORSIKTIG
Følgende instruksjoner må følges for å unngå skade på setet.
■ Ikke sett kneet eller andre punktbelastninger i setet.
■ Ikke skru på setevarmen i de setene som ingen sitter på.
■ Ikke skru på setevarmen i de setene der gjenstander er festet eller ligger
(f.eks. barnesete, veske o.l.).
■ Ikke skru på setevarmen på seter som har ekstra trekk eller beskyttelse-
strekk.

Les dette
Hvis bilspenningen synker, slås setevarmen av automatisk » side 245, Auto-
matisk forbrukerutkobling – utladingsbeskyttelse for bilbatteri.
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Praktisk utstyr

Kupéutstyr

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Billettholder 78
Oppbevaringsrom på førersiden 79
Oppbevaringsrom i dørene 79
Oppbevaringsrom i midtkonsoll foran 79
Telefonboks 79
USB- og AUX-inngang 80
Koppholder 80
Avfallsbeholder 81
Multimedieholder 81
Oppbevaringsrom under armlenet foran 82
Brillerom 82
Oppbevaringsrom på passasjersiden 82
Oppbevaringsrom for paraply 83
Kleskroker 83
Oppbevaringslommer på ryggen av forsetene 83
Oppbevaringsrom i midtkonsollen bak 83
Lasteluke 84
Avtakbar lastelukesekk 84

ADVARSEL
■ Ikke legg gjenstander på instrumentpanelet. Gjenstander som legges der
kan skli og distrahere deg fra trafikken – fare for ulykke!
■ Påse at gjenstander ikke kan komme inn i førerens fotbrønn under kjøring
– fare for ulykke!
■ I passasjersetet må det ikke transporteres andre gjenstander enn de til-
tenkte (f.eks. barnesete) - det er fare for ulykker!
■ Det skal ikke legges gjenstander i oppbevaringsrommene eller i kopphol-
derne som kan utgjøre en fare for bilens passasjerer ved bråbremsing eller
kollisjon.

ADVARSEL (fortsettelse)
■ Av sikkerhetsmessige årsaker må låsbare oppbevaringsrom være lukket
under kjøring – fare for skade på grunn det åpne lokket eller gjenstander i
oppbevaringsrommet.
■ Påse at gjenstander ikke stikker ut fra oppbevaringsrom – fare for per-
sonskader!
■ Den tillatte belastningen av oppbevaringsrom og lommer skal ikke over-
skrides – fare for skade på rom og lommer!
■ Aske, sigaretter, sigarer og lignende skal kun plasseres i askebeger –
brannfare!
■ Oppbevaringsrommene og avfallsbeholderen erstatter ikke askebegeret
og må ikke brukes som det – brannfare!

VÆR FORSIKTIG
Ikke plasser store eller skarpe gjenstander i oppbevaringsrom og lommer – fa-
re for skade på rom og lommer.

Billettholder

Bilde 75
Holder for parkeringsbillett

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 78.

Billettholderen » Bilde 75 er beregnet for feste av f.eks. parkeringsbilletter.
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Oppbevaringsrom på førersiden

Bilde 76
Åpne oppbevaringsrommet

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 78.

› For å åpne, løftes håndtaket og luken vippes opp i pilens retning » Bilde 76.
› For å lukke, svinges lokket mot pilens retning til det går hørbart i lås.

Oppbevaringsrom i dørene

Bilde 77 Oppbevaringsrom: i framdør / i bakdør

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 78.

Oppbevaringsrom » Bilde 77
Oppbevaringsrom
Flaskeholder for flaske på maks. 1,5 l
Flaskeholder for flaske på maks. 0,5 l





A

B

C

ADVARSEL
Oppbevaringsrommet A  » Bilde 77 i framdøren skal kun brukes til lagring
av gjenstander som ikke stikker utenfor – fare for begrenset effekt av side-
kollisjonsputer.

Oppbevaringsrom i midtkonsoll foran

Bilde 78 Åpne oppbevaringsrom / ikke lukkbart oppbevaringsrom

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 78.

› For å åpne, trykker man på dekselkanten i pilens retning » Bilde 78 – .
› For å lukke, trekker man i dekselkanten mot pilens retning.

Noen modellvarianter har ikke deksel på oppbevaringsrommene» Bilde 78 – .

Telefonboks

Bilde 79
Telefonboks

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 78.

Det låsbare oppbevaringsrommet i midtkonsollen foran kan utstyres med
telefonboks-funksjon. 
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Hvis en telefon legges i oppbevaringsrommet » Bilde 79 med ryggen vendt
nedover, forsterkes telefonsignalet av takantennen.

Telefoner som støtter Qi-standarden for trådløs lading, kan også lades trådløst
i oppbevaringsrommet.

Under trådløs lading skal det ikke finnes gjenstander mellom underlaget og
telefonen som lades.

ADVARSEL
■ Telefonen kan bli varm under trådløs lading og bør derfor fjernes forsiktig
fra oppbevaringsrommet.
■ Metallgjenstander som befinner seg mellom underlaget og telefonen som
lades kan bli varme p[ grunn av induksjonsfeltet – fare for personskade.
Hvis en varm metallgjenstand befinner seg i oppbevaringsrommet, skal
man ta ut telefonen og la den varme gjenstanden kjøle seg ned!

VÆR FORSIKTIG
■ Metallgjenstander som befinner seg mellom underlaget og telefonen som la-
des kan bli varme p[ grunn av induksjonsfeltet – fare for skade på telefonen.
■ På noen telefoner kan slik oppvarming komme til å avbryte ladeprosessen el-
ler å slå av telefonen.
■ Ikke legg elektroniske eller magnetiske lagringsmedier mellom underlaget og
telefonen som lades (f.eks. SD-kort, USB-minnepinner, kort med magnetstripe
eller chip) – fare for datatap og skade på mediet.
■ Om Infotainmentskjermen viser en melding om at telefonen ikke kan lades,
gjøres følgende.
■ Sjekk at det ikke finnes gjenstander mellom underlaget og telefonen som la-
des. Hvis slikt finnes, tar man ut gjenstanden og telefon. Legg telefonen tilba-
ke på underlaget midt på telefonsymbolet.
■ Sjekk at plasseringen av telefonen som lades ikke har endret seg under tu-
ren. Hvis dette er tilfelle, tar man ut telefonen og legger den så tilbake midt på
underlagets telefonsymbol.

Les dette
■ Ved starten av trådløs lading vises følgende melding på Infotainmentskjer-
men.
■ For optimal signalstyrke for telefonen og problemfri trådløs lading anbefaler
vi at telefonen, om mulig, legges i oppbevaringsrommet uten beskyttelsesdek-
sel.
■ Legg en telefon med en maksimal størrelse på 160 x 84 mm i rommet.

USB- og AUX-inngang

Bilde 80
USB- og AUX-inngang

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 78.

USB-inngangen (merket med ) og AUX-inngangen (merket med ) befinner
seg over oppbevaringsrommet i midtkonsollen foran » Bilde 80.

Bruksinformasjon » side 134, USB-inngang og » side 135, AUX-inngang.

Koppholder

Bilde 81 Koppholder foran/bak

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 78.

Koppholderen er plassert i midtkonsollen foran A  samt i armlenet bak B
» Bilde 81.

I koppholderen er det plass til to drikkebegre. 
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ADVARSEL
■ Du må heller ikke benytte kopper av skjørt materiale (f.eks. glass eller
porselen). Ved en ulykke kan det føre til personskade.
■ Sett aldri et varmt drikkebeger i holderen. Når bilen er i bevegelse, kan
det skvulpe over - det er fare for forbrenning!

VÆR FORSIKTIG
Ikke la åpne drikkebeger stå i koppholderne ved kjøring. Drikket kan skvulpe
over for eksempel ved bremsing og skade elektriske komponenter eller sete-
polstringen.

Avfallsbeholder

Bilde 82 Avfallsbeholder: Sette inn og forskyve / åpne

Bilde 83 Bytte pose

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 78.

Avfallsbeholderen kan settes inn i oppbevaringsrommet i framdøren.



Sette inn avfallsbeholderen
› Sett inn avfallsbeholderen i den fremre delen av oppbevaringsrommet.
› Sett inn avfallsbeholderen fra den bakre delen i pilens retning A  » Bilde 82.
› Etter ønske kan avfallsbeholderen forskyves i pilens retning B .

Ta ut avfallsbeholderen
› Ta ut avfallsbeholderen ved å skyve den i pilens retning A  » Bilde 82.

Åpne / lukke avfallsbeholderen
› Vipp dekselet opp i pilens retning C  » Bilde 82.

Lukking foregår i motsatt rekkefølge.

Bytte pose
› Ta avfallsbeholderen ut av oppbevaringsrommet.
› Trykk de to tappene på rammen i pilens retning 1  » Bilde 83.
› Trekk posen nedover sammen med rammen i pilens retning 2 .
› Fjern posen fra rammen.
› Trekk den nye posen gjennom rammen og brett posekanten i pilens retning

3  over rammen.
› Sett posen med rammen inn i beholderen i pilens retning 4 , slik at de to

tappene låses hørbart inn i rammen.

Les dette
Vi anbefaler at det brukes en pose med størrelse på 20x30 cm.

Multimedieholder

Bilde 84
Multimedieholder

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 78.

Multimedieholder » Bilde 84 er tiltenkt for plassering av f.eks. mobiltelefon,
MP3-spiller o.l.
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Oppbevaringsrom under armlenet foran

Bilde 85
Åpne oppbevaringsrommet

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 78.

› For å åpne, trekkes armlenets håndtak A  i pilens retning » Bilde 85.
› For å lukke løftes armlenet i pilens retning til anslaget og vippes deretter

ned mot pilens retning.

Brillerom

Bilde 86
Åpne brillerommet

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 78.

› For å åpne, trykker man på brillerommets lokk i området A  . Rommet vipper
opp i pilens retning » Bilde 86.

› For å lukke, vippes dekselet mot pilens retning til det klikker på plass.

VÆR FORSIKTIG
■ Ikke plasser gjenstander som er følsomme for varme i brillerommet – fare for
skader ved høy utetemperatur.
■ Oppbevaringsrommet må lukkes og låses før bilen forlates – fare for at tyve-
rialarmens funksjon hindres.





Oppbevaringsrom på passasjersiden

Bilde 87 Betjene oppbevaringsrom / lukke oppbevaringsrom og åpne fri-
sklufttilførsel

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 78.

Oppbevaringsrommet er utstyrt med et innvendig lys (dette tennes når du åp-
ner oppbevaringsrommet), en penn- og kartholder samt en ventilasjonsdyse.

Oppbevaringsrom
› For å åpne trekkes håndtaket A  i pilens retning 1  og dekslet vippes ned i

pilens retning 2  » Bilde 87.
› For å lukke, svinges lokket i pilens retning 3  til det går hørbart i lås.

Lufttilførsel
› For å åpne vris dreiebryteren til anslaget i posisjon  » Bilde 87.
› For å lukke vris dreiebryteren til anslaget i posisjon .

Temperaturen på luften som tilføres oppbevaringsrommet avhenger av kli-
maanleggets innstilling.
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Oppbevaringsrom for paraply

Bilde 88
Åpne oppbevaringsrommet

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 78.

Oppbevaringsrommet under passasjersetet brukes til lagring av en paraply.

› For å åpne trykker man håndtaket i pilens retning 1  og rommet vipper opp i
pilens retning 2  » Bilde 88.

› For å lukke, svinges lokket mot pilen 2  til det klikker på plass.

VÆR FORSIKTIG
Paraplyen skal ikke lagres fuktig i oppbevaringsrommet – fare for skade på pa-
raplyen.

Les dette
Vi anbefaler at du bruker paraplyen fra ŠKODA-originaltilbehør.

Kleskroker

Bilde 89
Kleskrok

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 78.

Kleskrokene er plassert på den midtre dørstolpen og på håndtakene i taket
over bakdørene » Bilde 89.





Maksimalt tillatt belastning på hver av krokene er 2 kg.

ADVARSEL
■ Det må ikke ligge skarpe eller tunge gjenstander i lommene på oppheng-
te klær – fare for skade.
■ Bruk ikke kleshengere til oppheng av klær – fare for begrenset effekt av
kollisjonsputene samt skader fra kleshengeren.
■ Pass på at sikten ikke hindres av klær som henger på kleskrokene.

Oppbevaringslommer på ryggen av forsetene

Bilde 90
Oppbevaringslomme

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 78.

Oppbevaringslommene » Bilde 90 kan benyttes til oppbevaring av f.eks. kart,
blader osv.

Oppbevaringsrom i midtkonsollen bak

Bilde 91
Åpne oppbevaringsrommet

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 78.

› For å åpne, trekker man i toppen av utsparingen og vipper lokket i pilens ret-
ning » Bilde 91. 
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› For å lukke, svinges lokket mot pilens retning.

Lasteluke

Bilde 92 Åpne dekslet: Fra kupeen / fra bagasjerommet

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 78.

Når armlenet og dekselet i baksetet vippes ned blir det en åpning i baksete-
ryggen som det kan stikkes f.eks. ski gjennom bakfra.

› For å åpne fra kupeen, felles armlenet bak delvis ned » Side 76.
› Trekk håndtaket A  i pilens retning 1  og vippe ned dekslet i pilens retning

2  » Bilde 92.
› For å åpne fra bagasjerommet flyttes festetappen B  i pilens retning og

dekslet vippes forover med armlenet.
› For å lukke, vippes dekselet og armlenet bak oppover til det går tydelig i lås.

Dekslet må sitte godt fast når det er lukket. Påse at det røde feltet over låse-
tappen B  ikke er synlig.

ADVARSEL
Åpningen for lange gjenstander er beregnet til transport av ski som er skik-
kelig sikret i lastestrømpen.



Avtakbar lastelukesekk

Bilde 93 Trekk til bånd / sikre lastelukesekk

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 78.

Den avtakbare lastestrømpen (heretter kalt lastestrømpe) brukes utelukkende
til transport av ski og staver (maks. 4 par ski).

Stue bort oppbevaringspose og ski
› Vipp ned de bakre armlenene og dekslet i seteryggen » Bilde 92 på side 84.
› Legg den tomme lastestrømpen inn i luken slik at enden med borrelås ligger i

bagasjerommet.
› Legg skiene med tuppene frem og stavene med piggene bakover i laste-

strømpen og lukk den.

Sikre oppbevaringspose og ski
› Fest trekkbåndet A  rundt skiene foran bindingene » Bilde 93. Trekkbåndet

må ligge stramt rundt skiene.
› Vipp seteryggen litt forover » Side 75.
› Før sikringsbåndet B  gjennom åpningen i seteryggen rundt den øvre delen

av seteryggen.
› Legg så seteryggen bakover til låseknappen klikker på plass. Sjekk ved å dra i

seteryggen.
› Stikk sikringsbåndet B  inn i låsen C  til du hører at det går i lås.

ADVARSEL
■ Totalvekten til de skiene som skal transporteres, må ikke overstige 24 kg.
■ Oppbevar både ski og lastestrømpe sikkert – det er ellers fare for skade
eller ulykke! 
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VÆR FORSIKTIG
Lastestrømpen skal aldri brettes og stues bort når den er våt – fare for skade
på strømpen.

Strømuttak

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

12-volts strømuttak 85
230-volts strømuttak 85

ADVARSEL
■ Ikke legg gjenstander på instrumentpanelet. Gjenstander som legges der
kan skli og distrahere deg fra trafikken – fare for ulykke!
■ Påse at gjenstander ikke kan komme inn i førerens fotbrønn under kjøring
– fare for ulykke!
■ Alt utstyr må oppbevares trygt, så det ikke kastes gjennom kupeen ved
bråbremsing eller trafikkulykker – livsfare!
■ Utstyret kan bli varmt under bruk – fare for personskader og brannfare!
■ Feil bruk av strømuttak og elektrisk utsyr kan føre til brann, brannskader
og andre alvorlige skader.
■ 12-volts strømuttakene fungerer selv om tenningen er skrudd av. Forlat
aldri mennesker med nedsatt kapasitet (f.eks. barn) i bilen uten tilsyn.

VÆR FORSIKTIG
Når du bruker 12-volts strømuttaket må du være oppmerksom på følgende.
■ Du skal kun bruke strømuttakene for tilkobling av godkjent elektrisk tilbehør
med et totalt effektforbruk på opptil 120 watt, ellers kan bilens elektriske an-
legg ta skade.
■ Når motoren er slått av og strømforbrukere står på, lades bilens batteri.
■ Slå av enheter tilkoblet uttakene før tenningen skrus av eller på samt før
motorstart – fare for skade på utstyret som følge av spenningsvariasjoner.

12-volts strømuttak

Bilde 94 Deksel på 12-volts strømuttak: i midtelforan / i baggasjerom

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 85.

› For å bruke strømuttaket, tar man av dekslet » Bilde 94 –  eller åpner deks-
let på strømuttaket » Bilde 94 – .

› Sett pluggen fra den elektriske forbrukeren inn i strømuttaket.

230-volts strømuttak

Bilde 95
Vipp opp dekselet på 230-volts
strømuttak

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 85.

230-volts strømuttaket har barnesikring. Når støpselet settes inn, låses barne-
sikring opp, strømuttaket aktiveres og varsellampen over kontakten lyser
grønt (hvis dette blinker rødt, er kontakten deaktivert).

› For bruk vippes dekselet på strømuttaket i pilens retning » Bilde 95 og den
elektriske enhetens støpsel settes inn i uttaket. 
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Automatisk deaktivering av stikkontakten skjer for eksempel av følgende
grunner.
▶For høy strømstyrke.
▶Lav ladetilstand på bilbatteriet.
▶Høy kontakttemperatur.

Når utkoblingsårsaken blir borte, kobles strømuttaket automatisk inn igjen.

ADVARSEL
■ Påse at ingen væske eller fuktighet kommer inn i kontakten – livsfarlig!
Hvis det søles væske i kontakten, må kontakten tørkes ut fullstendig før
den brukes igjen.
■ Barnesikringen for strømuttaket utløses ved bruk av adapter og skjøte-
ledninger som står under spenning – fare for personskade!
■ Ikke stikk ledende gjenstander (f.eks. strikkepinner) i strømuttaket – livs-
fare!

VÆR FORSIKTIG
■ Kontakten kan kun brukes for tilkobling av elektrisk tilbehør med et 230 V
støpsel og et totalt effektforbruk på opp til 150 Watt.
■ Støpselet på den elektriske enheten må være stukket helt inn, ellers kan
barnesikringen låses opp og uttaket aktiveres, uten at den elektriske enheten
forsynes med strøm.
■ Koble aldri lamper med neonlys til kontakten – fare for skade på lampen.
■ For enheter med uavhengig strømkilde (f.eks. bærbare datamaskiner) kobler
man først til selve strømkilden, og deretter til enheten.

Askebeger og sigarettenner

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Askebeger 86
Sigarettenner 86

Askebegeret kan brukes til aske, sigaretter, sigarer og liknende

ADVARSEL
Legg aldri varme eller brennbare gjenstander i askebegeret – brannfare!

Askebeger

Bilde 96 Ta ut askebeger foran / ta ut askebeger bak

Les først og vær oppmerksom på  på side 86.

Uttagbart askebeger
› Grip askebegeret A  (ikke i lokket) og ta det ut i pilens retning » Bilde 96.

Det settes inn i motsatt rekkefølge.

Askebeger med uttagbar innsats
› For å ta ut askebegerets innsats, gripes innsatsen i området B og tas ut i pi-

lens retning » Bilde 96.

Det settes inn i motsatt rekkefølge.

Sigarettenner

Bilde 97
Sigarettenner

Les først og vær oppmerksom på  på side 86.

› For å bruke tenneren, press den inn så langt det går og vente til den gløden-
de sigarettenneren spretter ut » Bilde 97. 
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› Ta ut den glødende sigarettenneren med en gang, bruk den og sett den inn
igjen i kontakten.

ADVARSEL
■ Sigarettenneren fungerer selv om tenningen er slått av. Forlat aldri men-
nesker med nedsatt kapasitet (f.eks. barn) i bilen uten tilsyn – fare for
brannskader og skader på bilen!
■ Vær forsiktig når du bruker sigarettenneren – kan føre til brannskader.

Les dette
Sigarettennerens strømuttak kan også benyttes som 12-volts strømuttak for
elektrisk utstyr.

Nettbrettholder

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Montere bak hodestøttene 87
Betjene holderen 88

I holderen kan man feste eksterne enheter (f.eks. nettbrett, smarttelefon osv.)
med en størrelse på minst 122 mm og maks. 195 mm.

Maksimalt tillatt belastning på holderen er 750 g.

VÆR FORSIKTIG
Holderens maksimale tillatte belastning skal aldri overstiges – fare for skade
eller funksjonsfeil.

Montere bak hodestøttene

Bilde 98 Sette inn: Adapter/holder

Bilde 99 Ta av: Holder/adapter

Les først og vær oppmerksom på  på side 87.

› For å sette inn, festes den åpne adapteren foran på hodestøttens styresten-
ger og klips den fast i pilens retning 1  » Bilde 98 » .

› Holderen klemmes inn i adapteren i pilens retning 2 .
› For å ta av, trekkes låsetappen A  i pilens retning 3  og holderen tas av

adapteren i pilens retning 4  » Bilde 99.
› Trykk på adapteren og ta den av stangen på hodestøtten i pilens retning 5 .

ADVARSEL
Omgås adapteren forsiktig – ellers er det fare for klemming av fingre.
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Betjene holderen

Bilde 100 Vippe og rotere holderen

Bilde 101
Justere holderstørrelse

Les først og vær oppmerksom på  på side 87.

Holderen kan vippes 30° i pilens retning 1  og dreies 360° i pilens retning 2
» Bilde 100.

› For tilpasning av holderstørrelse trekkes låsetappen A  ut i pilens retning 3
og del B  skyves i pilens retning 4  til ønsket posisjon » Bilde 101.

Les dette
Hvis ingen ekstern enhet befinner seg i holderen, anbefaler vi at del B  forsky-
ves helt ned. Ellers kan det forekomme ubehagelig støy ved visse hastigheter



Lastetransport

Bagasjerom og transport

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Festeelementer 89
Festenett 90
Multifunksjonslomme 90
Nedfellbare dobbeltkroker 90
Nedfellbare kroker 91
Feste gulvbelegg 91
Tosidig gulvbelegg 91
Nett på bagasjeromstrekk 91
Bagasjeromstrekk 92
Sammenrullbart trekk 92
Oppbevaringshylle med cargo-element 93
Oppbevaringsrom under gulvbelegget 94
Multifunksjonsveske 94
Biler i klasse N1 95

Ved transport av tunge gjenstander endres kjøreegenskapene på grunn av en
forskyvning av tyngdepunktet. Hastighet og kjøremåte må derfor tilpasses
dette.

Ved lastetransport må følgende merknader etterfølges
▶Fordel lasten jevnt i bagasjerommet og fest den i surrekroker med egnede

festeremmer eller ved hjelp av festenettet, slik at de ikke kan skli.
▶Tung bagasje bør plasseres så langt frem som mulig
▶Dekktrykket må tilpasses belastningen.

Ved en ulykke får små og lette gjenstander en så høy kinetisk energi at de kan
forårsake alvorlige skader.

Omfanget av den kinetiske energien er avhengig av bilens hastighet og gjen-
standens vekt.

Bagasjeromlampe
Lyset skrur seg på eller av når bakluken åpnes og lukkes. 
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Hvis bakluken åpnes og tenningen er skrudd av, slukkes lyset automatisk etter
10 minutter.

ADVARSEL
■ Den maksimale tillatte belastningen for hvert av festene, nettet, krokene
osv. skal aldri overstiges. Tyngre gjenstander er ikke tilstrekkelig festet –
fare for personskader!
■ Ikke overskrid tillatt aksellast eller totalvekten for bilen – fare for ulykker!
■ Løs eller feilaktig festet last kan skli under en plutselig manøver eller en
bilulykke – fare for personskader!
■ Slik løs last kan treffe en kollisjonspute som utløses og skade passasjerer
– livsfare!
■ Ved transport av last i et bagasjerom som er utvidet ved at baksetene er
vippet fram, må du passe på sikkerheten for personene som sitter i de an-
dre baksetene .

VÆR FORSIKTIG
■ Den maksimale tillatte belastningen for hvert av festene, nettet, krokene
osv. skal aldri overstiges – fare for skade.
■ Påse at varmetrådene i bakruten eller antennen i bakre sidevindu ikke ska-
des av slipende gjenstander.
■ Plasser aldri skarpe gjenstander i nett og oppbevaringsrom i bagasjerommet
– fare for skade på nett og rom.
■ Legg gjenstander forsiktig inn i oppbevaringsrom og belast dem ikke punkt-
vis – fare for skade på rommet.

Festeelementer

Bilde 102 Festene: variant 1 / variant 2 (G-TEC)

Bilde 103 Festene: variant 3 / variant 4

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 89.

Festeelementene er plassert på begge sider av bagasjerommet.

Oversikt over festeelementene » Bilde 102 og » Bilde 103
Festeelementer for festing av festenett og multifunksjonslomme
Surrekroker kun til å feste festenett
Surrekroker for festing av last og festenett (på variant 1 brukes den bakre
og midtre kroken til festing av multifunksjonslommen)
Festekroker til festing av last og festenett
Festekroker til festing av last og festenett

Surrekroken B  er plassert bak den bakre nedfellbare seterygg.

Maksimalt tillatt statisk belastning på de enkelte surrekrokene C  og E  er
350 kg.

Maksimalt tillatt statisk belastning på de enkelte surrekrokene D  er 150 kg.



A

B

C

D

E
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Festenett

Bilde 104 Festeeksempler for nett

Bilde 105
Feste langsgående lomme

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 89.

Festeeksempler for nett » Bilde 104 og » Bilde 105
Tverrlomme
Gulvnett
Langslomme

Maksimalt tillatt belastning på festenettet er 1,5 kg.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med et variabelt lastegulv og det er i den øvre stillin-
gen, kan surrekroken E  » Bilde 103 på side 89 brukes til å feste nettet.

VÆR FORSIKTIG
På biler med surrekroker D  » Bilde 102 på side 89 kan bare tverrlommen fe-
stes bak setene og gulvnettet (nettet kan festes på de bakre festeanordninge-
ne A  » Bilde 102 på side 89).



A

B

C

Multifunksjonslomme

Bilde 106
Feste multifunksjonslomme

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 89.

Lommen » Bilde 106 kan festes til festeelementene A  samt i bakre og midtre
festekrok C  » Bilde 102 på side 89.

Lommens maksimale tillatte belastning når den er festet i festeelementene er
3 kg.

VÆR FORSIKTIG
I biler med variabelt lastegulv kan lommen ikke festes i festeelementene.

Nedfellbare dobbeltkroker

Bilde 107
Nedfellbare dobbeltkroker

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 89.

Avhengig av bilens utstyr, er det på én eller begge sider av bagasjerommet en
nedfellbar dobbeltkrok » Bilde 107 der man kan henge opp små gjenstander
(f.eks. vesker o.l.).

På hver sdie av kroke kan man henge bagasje med en vekt opp til 5 kg.
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Nedfellbare kroker

Bilde 108
Nedfelling av kroker

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 89.

På begge sider av bagasjerommet er det uttrekkbare kroker hvor man kan
henge små gjenstander (f.eks. vesker o.l.).

› For å bruke trykker man på den nedre delen A  av kroken og vipper denne så
i pilens retning » Bilde 108.

Maksimalt tillatt belastning på krokene er 7 kg.

Feste gulvbelegg

Bilde 109 Feste gulvbelegg: Variant 1 / variant 2

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 89.

Festealternativer for gulvbelegg » Bilde 109
På en krok på bagasjeromstrekket ved hjelp av løkken
På baklukens ramme ved hjelp av krokene









VÆR FORSIKTIG
For variant 1 gjelder følgende merknader.
■ Krokene på bagasjeromstrekket er kun beregnet for festing av gulvbelegget,
det skal ikke henges gjenstander på det – fare for skade på kroken.
■ Gulvet skal kun festes på kroker når bakluken er åpen, så før bakluken lukkes
må man sjekke at gulvbelegget ikke er festet til kroken – fare for skade på kro-
ken.

VÆR FORSIKTIG
Med variant 2 kan gulvbelegget kun festes når det variable lastegulvet er slått
sammen i øvre stilling » Bilde 121 på side 96.

Tosidig gulvbelegg

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 89.

Det kan være tosidig gulvbelegg i bagasjerommet. Den ene siden består av
stoff, mens den andre siden lett kan skylles av (egnet for transport av våte el-
ler skitne gjenstander).

VÆR FORSIKTIG
Begge sider av gulvbelegget kan bare brukes i biler uten det variable lastegul-
vet » Side 95 – det er fare for å skade det variable lastegulvet.

Nett på bagasjeromstrekk

Bilde 110
Nett på bagasjeromstrekk

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 89.

Nettet på undersiden av bagasjeromstrekket » Bilde 110 er ment for transport
av lette og myke gjenstander.

Maksimalt tillatt belastning på nettet er 1,5 kg.
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Bagasjeromstrekk

Bilde 111 Ta av bagasjeromstrekket

Bilde 112
Bagasjeromstildekning oppbe-
vart bak baksetene

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 89.

Hvis holdestroppene A  » Bilde 111 er hektet på bakluken, vil bagasjeromstrek-
ket (heretter kalt trekk) løftes når du åpner luken.

Trekket kan, om nødvendig, tas ut av bilen eller stues bak bakseteryggen
» Bilde 112. Før trekket tas ut, må rullegardinen rulles inn » Side 68.

Ta ut
› Hekt ut festestroppene A  i pilens retning 1  på begge sider av bakluken

» Bilde 111.
› Hold det løftede trekket fast og trykk i området ved festet C  på begge sider

av trekkets underside.
› Ta av trekket i pilens retning 2 .

Sette inn
› Festene B  » Bilde 111 på trekket må settes på holderne C  på sidepanelet.



› Trykk i området ved holderen C  på begge sider av trekkets overside. Feste-
ne B  må låses fast i festene C  på begge sider av bagasjerommet.

› Før festestroppene A  inn på begge sider av bakluken.

ADVARSEL
Det skal ikke ligge gjenstander på trekket under kjøring – ved plutselig
oppbremsing eller kollisjon utgjør disse en fare for personskader!

VÆR FORSIKTIG
■ Følgende instrukser må overholdes for å unngå kanting og påfølgende ska-
der på dekselet eller sidepanelene.

■ Trekket må settes inn riktig og lasten kan ikke overstige trekkhøyden.
■ Bagasjeromstrekket må ikke komme i klem mot tetningen til bakluken i he-
vet stilling.
■ Det må ikke befinne seg noen gjenstander i åpningen mellom bagasjerom-
strekket i hevet stilling og seteryggen.

Sammenrullbart trekk

Bilde 113 Sammenrullbart trekk: Trekke ut / rulle sammen / ta ut 
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Bilde 114 Ta ut sidepaneler / stue bort sammenrullbart gulvtrekk

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 89.

Trekke ut
› Grip trekket i håndtaket A  og trekk det i pilens retning 1  til det klikker på

plass » Bilde 113.

Rulle inn
› Trykk på trekket i gripeområdet A  i pilens retning 2  » Bilde 113. Trekket rul-

les opp automatisk. Den sammenrullede trekket kan så tas ut.

Ta ut / sette inn
› Trykk på siden av tverrstangen i pilens retning 3  og fjern trekket i pilens

retning 4  » Bilde 113.

Monteringen foregår i motsatt rekkefølge.

Stue bort
Hvis bilen er utstyrt med en variabel lastebunn, kan det sammenrullbare baga-
sjeromtrekket stues bort i en fordypning i bagasjerommets sidepanel.

› Slå sammen det variable lastegulvet i øvre stilling » Side 96.
› Ta ut sidepanelene i pilens retning 1  » Bilde 114.
› Skyv den fremre delen av det sammenrullbare bagasjeromtrekket til venstre

inn under en del av sidekledningen A  .
› Brett den bakre delen av det sammenrullbare bagasjeromtrekket inn i pilens

retning 2 .
› Sett sidepanelet inn igjen mot pilens retning 1 .
› Brett ut det variable lastegulvet i øvre stilling.



ADVARSEL
Det skal ikke ligge gjenstander på det sammenrullbare trekket – fare for
skade på trekket samt personskader ved bråstopp eller kollisjon!

Les dette
Hvis man vil stue bort det sammenrullbare bagasjeromtrekket og takstativet
samtidig, må den bakre delen av det sammenrullbare trekket dekke over bak-
delen av takstativet.

Oppbevaringshylle med cargo-element

Bilde 115
Ta ut oppbevaringshyllen

Bilde 116 Ta ut Cargo-element / festeeksempel for last

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 89.

Oppbevaringshyllen med cargo-element kan være montert på den ene eller
den andre siden i bagasjerommet, dette er utstyrsavhengig

Rommet bak oppbevaringsrommet er beregnet på oppbevaring av små gjen-
stander på opptil 2,5 kg. 
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Cargo-elementet er beregnet til festing og sikring av gjenstander med en to-
talvekt på opptil 8 kg.

Oppbevaringsrom
› Ta av dekselet i retning av pilen » Bilde 115. Det settes inn i motsatt rekkeføl-

ge.

Cargo-element
› Før bruk, tar man Cargo-elementet ut i pilens retning » Bilde 116 – .
› Fest lasten med Cargo-elementene nærmest mulig bakseteryggen » Bil-

de 116 – .
› Etter bruk skal Cargo-elementene festes på sin opprinnelige plass.

Oppbevaringsrom under gulvbelegget

Bilde 117 Løft gulvbelegget / oppbevaringsrom under gulvbelegget

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 89.

For biler som ikke er utstyrt med et nødhjul, finnes oppbevaringsrommene B
» Bilde 117 under gulvbelegget i bagasjerommet.

Hvert oppbevaringsrom B  er beregnet på oppbevaring av gjenstander med en
vekt på opptil 15 kg.

Bruk av oppbevaringsrom
› Dele opp bagasjerommet med den variable lastebunnen » Side 96.
› Løft gulvbelegget i pilens retning » Bilde 117 og fest kroken A  på overkanten

av det variable lastegulvet.
› Last gjenstandene i oppbevaringsrommene.
› Hekt av kroken A  og brett gulvbelegget tilbake mot pilens retning (ev. set-

tes variabelt lastegulv i utgangsposisjon).



Ved transport av høye gjenstander i rommene må kroken A  hektes fast i over-
kanten av det variable lastegulvet.

VÆR FORSIKTIG
Før bakluken lukkes må man kontrollere at den transporterte lasten ikke tref-
fer bagasjeromstrekket – fare for skade på trekket.

Multifunksjonsveske

Bilde 118 Multifunksjonslomme: Trekke ut / sette inn / skyve inn / ta ut

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 89.

Multifunksjonslommen (heretter kalt lomme) er beregnet på oppbevaring av
klær og lette gjenstander uten skarpe kanter.

Maksimalt tillatt belastning på multifunksjonsvesken er 3 kg.

Trekke ut og sette inn
› Fold de fremre krokene på begge sider ned i pilens retning 1  » Bilde 118.
› Grip den bakre listen A  med begge hender og trekk vesken ut i pilens ret-

ning 2 .
› Sett den bakre listen på de to utfelte krokene i pilretningen 3  til anslaget. 
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Skyve inn
› Ta den bakre listen av kroken i pilens retning 4  og skyv inn lommen i pilens

retning 5  » Bilde 118.
› Legg den bakre listen på den fremre listen og trykk den sammen i begge en-

der B .
› Fold de fremre krokene på begge sider av bagasjerommet mot pilens retning

1 .

Ta ut / sette inn
› Ta ut det sammenrullbare bagasjeromstrekket » Side 92.
› Ta vesken av holderne i pilens retning 6  » Bilde 118.

Montering foregår i motsatt rekkefølge.

› Sett inn enden på listen som er merket med   i høyre holder og enden mer-
ket med   i venstre holder. Pilene må peke fremove .

Biler i klasse N1

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 89.

For biler i klasse N1 som ikke er utstyrt med et beskyttelsesgitter, må det bru-
kes et surresett som overholder normen EN 12195 (1 - 4) til å feste lasten.

At den elektriske installasjonen er feilfri, er avgjørende for sikker bildrift. Det
er viktig å sikre at den ikke blir skadet ved tilpasninger samt ved lasting og los-
sing av bagasjerommet.

Variabel lastebunn i bagasjerommet

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Posisjoner for variabelt lastegulv 95
Brette sammen / brette ut variabelt lastegulv 96
Dele opp bagasjerommet 96



Posisjoner for variabelt lastegulv

Bilde 119 Stille det variable lastebunnen til øvre posisjon / variabel laste-
bunn i øvre posisjon

Bilde 120 Stille det variable lastebunnen til nedre posisjon / variabel la-
stebunn i nedre posisjon

Den variable lastebunnen kan stilles inn i øvre eller nedre posisjon.

Sett i øvre posisjon
› Hev det variable lastegulvet etter håndtaket A  » Bilde 119 ca. 20 cm opp og

trekk det mot deg.
› Hev lastegulvet til det sammenrullbare bagasjeromstrekket i pilens retning

1  til det høres en klikkelyd, og trykk fremover.

Rommet under det variable lastegulvet kan brukes til stuing av gjenstander,
f.eks. det demonterte sammenrullbare bagasjeromtrekket » Side 92, takstativ
» Side 98 o.l. 
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Maksimal tillatt belastning på det variable lastegulvet i denne posisjonen er
75 kg. For transport av tung last må den variable lastebunnen settes i nedre
posisjon » Bilde 120.

Sett i nedre posisjon
› Sjekk om rommet under det variable lastegulvet er tomt.
› Løft det variable lastegulvet etter håndtaket A  » Bilde 120 over lastekanten

i pilens retning 2 .
› Trekk lastegulvet så langt mot deg i pilens retning 3  at det det senkes ned

til bunnposisjonen, og trykk det fremover.

Brette sammen / brette ut variabelt lastegulv

Bilde 121 Brette sammen variabel lastebunn / sammenbrettet variabel la-
stebunn i øvre posisjon

› For å brette sammen, grip det variable lastegulvet i håndtaket A  og brett
det sammen i pilens retning 1  » Bilde 121.

› Slå sammen den variable lastebunnen med en bevegelse i pilretningen 2 .

Utbretting foregår i motsatt rekkefølge.

Det variable lastegulvet brettes ut/sammen på samme måte i både den øvre
og nedre posisjonen.

Dele opp bagasjerommet

Bilde 122
Dele inn bagasjerom med varia-
bel lastebunn

› For oppdeling løftes det variable lastegulvet med håndtaket A  og den bakre
kanten av det variable lastegulvet skyves inn i sporene B  i pilens retning
» Bilde 122.

Når den variable lastebunnen er plassert i sporene B , er den sikret mot å be-
vege seg.

Utbretting foregår i motsatt rekkefølge.

Det variable lastegulvet deles opp og brettes ut på samme måte i både øvre og
nedre posisjon.

Nettskillevegg

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Bruke nettskilleveggen 97
Montere/demontere nettskilleveggens hus 97
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Bruke nettskilleveggen

Bilde 123 Brett opp del av sammenrullbart bagasjeromstrekk / utløser-
spak

Bilde 124 Riktig festet nettskillevegg bak baksetene i utrullet tilstand

Nettskilleveggen kan trekkes ut og festes bak baksetene eller bak forsetene.

Trekk ut og fest nettskilleveggen bak rygglenet
› Slå opp del A  av det sammenrullbare bagasjeromstrekket i pilens retning

» Bilde 123.
› Trekk nettskilleveggen ut fra tverrstangen C  og fest den i en av holderne D

» Bilde 124.
› Trykk på den andre siden av tverrstangen i pilens retning og hekt fast i den

aktuelle holderen D .
› Påse at tverrstangen sitter riktig i begge festene D .

› Slå opp del A  av det sammenrullbare bagasjeromstrekket mot pilens retning
» Bilde 123.

Rull sammen nettskillevegg bak baksetene
› Slå opp del A  av det sammenrullbare bagasjeromstrekket i pilens retning

» Bilde 123.
› Trykk på tverrstangen og ta den ut av holderen D  » Bilde 124, først på den

ene siden og deretter på andre siden.
› Hold tverrstangen C  slik at nettskilleveggen kan rulles inn langsomt og

uten skader.
› Slå opp del A  av det sammenrullbare bagasjeromstrekket mot pilens retning

» Bilde 123.

Nettskilleveggen trekkes ut og rulles opp bak forsetene
Fremgangsmåten er lik den for bak baksetene. Vipp bakseteryggene fremover
før du trekker ut nettskilleveggen. Etter å ha rullet nettskilleveggen inn i hu-
set, kan bakseteryggene vippes tilbake » Side 75.

VÆR FORSIKTIG
Hvis nettskilleveggen blokkeres når du trekker den ut, trykker du utløserspa-
ken B  i pilens retning » Bilde 123.

Montere/demontere nettskilleveggens hus

Bilde 125
Demontere nettskillevegghuset

› For å demontere vippes bakseteryggene forover og høyre bakdør åpnes.
› Skyv huset A  i pilens retning 1  og ta den ut av holderne i pilens retning 2

» Bilde 125.
› For å montere settes utsparingene på huset A  inn i festene på bakseteryg-

gene og huset skyves i pilens retning 1  til anslag.
› Vipp bakseteryggene tilbake til utgangsstilling.
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Transport på takstativ

Bilde 126 Festepunkter

Bilde 127 Ta ut sidepanelene i bagasjerommet / stue bort takstativ

Festepunktene A  og B  er plassert på begge sider av bilen » Bilde 126.

Montering og demontering av stativbøylene skal utføres i henhold til de ved-
lagte instruksjoner.

Taklast
Den maksimalt tillatte vekten av lasten inkl. stativ er 75 kg.

Stue takstativ
For biler med variabel lastebunn kan takstativet stues bort i en fordypning i
bagasjerommets sidepanel.

› Slå sammen det variable lastegulvet i øvre stilling » Side 96.
› Ta ut sidepanelene i bagasjerommet i pilens retning 1  » Bilde 127.
› Ta nøkkelen ut av takstativet »  og stue den i utsparingen C .

› Sett den fremre delen av takstativet A  i fordypningene foran i sidepanelet
og den bakre delen av takstativet B  i fordypningene bak i sidepanelet.

› Sett på plass sidepanelene i bagasjerommet mot pilens retning 1  igjen.
› Brett ut det variable lastegulvet i øvre stilling » Side 95.

ADVARSEL
For trafikksikkerhet ved transport av taklast skal følgende instruksjoner
følges.
■ Fordel alltid lasten jevnt på taket og sikre den riktig med egnede feste-
stropper eller spennremmer.
■ Ved transport av store hhv. omfangsrike gjenstander på lastebøylene kan
det endre kjøreegenskapene ved at tyngdepunktet løftes. Derfor skal kjø-
restilen og hastigheten tilpasses til situasjonen.
■ Tillatt taklast, aksellast og totalvekten på bilen må aldri overskrides - det
er fare for ulykke!

VÆR FORSIKTIG
■ Før takstativet lastes, skal nøkkelen trekkes ut av stativet – ellers er det fare
for nøkkelskade.
■ Hvis man vil stue bort det sammenrullbare bagasjeromtrekket og takstativet
samtidig, må den bakre delen av det sammenrullbare trekket dekke over den
bakre delen av takstativet.

VÆR FORSIKTIG
■ Påse at sol-/vippetaket og bakluken ikke kolliderer med taklasten når disse
åpnes.
■ Pass på at takantennen ikke hindres av lasten på taket.

Les dette
Vi anbefaler at du bruker takstativ fra ŠKODA-originaltilbehør.
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Oppvarming og ventilasjon

Varmeapparat, manuelt klimaanlegg, Climatronic

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Varmeapparat og manuelt klimaanlegg 99
Climatronic (automatisk klimaanlegg) 100
Betjene Climatronic på Infotainment 101
Climatronic – Automatisk drift 101
Omluftdrift 102
Luftdyser 102

Varmeapparatet varmer opp og lufter kupeen. Klimaanlegget kjøler og avfukter
også kupeen.

Varmeeffekten avhenger av kjølevæsketemperaturen. Derfor oppnås full var-
meeffekt først når motoren er driftsvarm.

Kjøleanlegget fungerer under følgende forhold.
Kjøleanlegget er innkoblet.
Motoren går.
Utetemperaturen er over 2 °C.
Viften er slått på.

Med innkoblet kjølesystem forhindres dugg på rutene.

Omluftdrift kan slås på en liten stund for å øke effekten til kjøleanlegget » Si-
de 102.

Helsevern
For å redusere helsefarer (f.eks. forkjølelse) skal følgende instruksjoner for
bruk av kjølesystemetoverholdes.
▶Forskjellen mellom utetemperaturen og innetemperaturen må ikke være mer

enn 5 °C.
▶Kjøleanlegget skal slås av omtrent 10 minutter før kjøreturens slutt.
▶Én gang i året skal klimaanlegget desinfiseres av et fagverksted.









ADVARSEL
■ Viften bør alltid være på for å hindre dugg på vinduene. Ellers er det fare
for ulykke.
■ Når kjølefunksjonen er slått på, kan luften som strømmer ut av dysene
under visse omstendigheter holde en temperatur på ca. 5 °C.

Les dette
■ For at varme- og kjølefunksjonen skal fungere optimalt, må luftinntaket for-
an frontruten holdes fritt for f.eks. is, snø og løv.
■ Når kjølefunksjonen slås på, kan det dryppe kondensvann fra fordamperen i
klimaanlegget som danner en liten dam under bilen. Det handler ikke om en
lekkasje!
■ Kjøleanlegget slås av ved for høy kjølevæsketemperatur, dette for å sikre til-
strekkelig motorkjøling.

Varmeapparat og manuelt klimaanlegg

Bilde 128 Betjeningselementer for varmeapparat/klimaanlegg

Les først og vær oppmerksom på  på side 99.

Enkelte funksjoner kan slås av eller på ved å vri på dreieknotten eller ved å
trykke på den respektive tasten » Bilde 128.

Stille inn temperaturen
▶  Senke temperatur /  heve temperatur
Innstilling av viftehastighet (trinn 0: vifte av, trinn 6: høyeste viftehastig-
het)
Innstilling av retningen på luftstrøm » Side 102 



A

B

C
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Avhengig av utstyr:
▶  Inn-/utkobling av kupévarmer og -ventilasjon » Side 103
▶  Inn-/utkobling av frontruteoppvarming » Side 67
Inn-/utkobling av kjølefunksjon
Inn-/utkobling av bakruteoppvarming » Side 67
Inn-/utkobling av omluftdrift » Side 102

Ved påslått funksjon lyser varsellampen under tasten.

Informasjon om kjølefunksjonen
Etter å ha trykket på tasten  tennes varsellampen under knappen, også selv
om ikke alle kjøleanleggets vilkår er oppfylt. Kjøleanlegget slås kun på så snart
følgende betingelser er oppfylt » Side 99.

Hvis luftfordelingsbryteren vris til stillingen , slås kjøleanlegget på.

Les dette
For å sikre tilstrekkelig varmekomfort, kan det oppstå en økning i motorens
tomgangsturtall under driften av det manuelle klimaanlegget.

Climatronic (automatisk klimaanlegg)

Bilde 129 Betjeningselementer for Climatronic

D







Les først og vær oppmerksom på  på side 99.

Enkelte funksjoner kan slås av eller på ved å vri på dreieknotten eller ved å
trykke på den respektive tasten » Bilde 129.

Visning av innstilt temperaturen for venstre side
Visning av innstilt temperaturen for høyre side
Innstilling av retningen på luftstrøm » Side 102
Stille inn viftehastighet (innstillingen vises av antallet tente varsellampen i
dreiebryteren)
Innstilling av temperatur for venstre side (ev. begge sider)1)

▶  Senke temperatur /  heve temperatur
Innstilling av temperatur for høyre side (ev. begge sider)2)

▶  Senke temperatur /  heve temperatur
Avhengig av utstyr:
▶  Inn-/utkobling av kupévarmer og -ventilasjon » Side 103
▶  Slå av Climatronic
Sensor for innetemperatur
Inn-/utkobling av omluftdrift » Side 102

Slå på/av intens luftstrøm mot frontruten (ved innkobling slås også
luftstrømmen mot rutene  og  på)
Inn-/utkobling av bakruteoppvarming » Side 67
Inn-/utkobling av frontruteoppvarming » Side 67
Stille inn Climatronic via Infotainment (noen funksjoner kan også betje-

nes)
Synkronisere temperaturen i hele kupeen etter temperaturinnstillingen

for førersiden
Slå på automatisk drift » Side 101

Inn-/utkobling av kjølefunksjon

Når funksjonen er slått på, lyser en varsellampe enten inni eller under tasten.

Stille inn temperaturen
Temperaturen kan stilles inn på Climatronic-frontpanelet eller i Infotainment
» Side 101. I området fra 16 °C til 29,5 °C skjer det automatisk temperaturre-
gulering. 
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1) Gjelder for biler med venstrestyring.
2) Gjelder for biler med høyrestyring.
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Ved en temperaturinnstilling under 16 °C tennes  på temperaturdisplayet, og
Climatronic avgir maksimal kjøleeffekt.

Ved en temperaturinnstilling over 29,5 °C tennes  på temperaturdisplayet og
Climatronic avgir maksimal varmeeffekt.

VÆR FORSIKTIG
Kupeens temperatursensor B  » Bilde 129 skal ikke tildekkes – funksjonen til
klimaanlegget kan påvirkes.

Les dette
For å sikre tilstrekkelig varmekomfort, kan det oppstå en økning i motorens
tomgangsturtall under driften av Climatronic.

Betjene Climatronic på Infotainment

Bilde 130
Infotainment Columbus, Amund-
sen, Bolero: Hovedmeny for Cli-
matronic

Bilde 131
Infotainment Swing: Hovedmeny
for Climatronic

Les først og vær oppmerksom på  på side 99.

› For å vise hovedmenyen, trykker man på tasten  på Climatronic-betje-
ningsdelen.



Funksjonsflater og skjermvisning » Bilde 130 eller » Bilde 131

A Viser gjeldende driftsmodus (eller angir driftsmodus) for Climatronic

B Innstilling av ønsket temperatur, foran – venstre side

C Innstilling av ønsket temperatur, foran – høyre side

D Innstilling av drifteffekt i -modus

 Fargevisning av luftstrømmen fra luftventilene
(blå farge – temperatursenking / rød farge – temperaturøkning)

 Inn-/utkobling av Climatronic

 Innstilling av kupévarmer og ventilasjon

 Inn-/utkobling av frontruteoppvarminga)

 Flere innstillinger av Climatronic

a) Ved innkoblet funksjon er symbolet på funksjonsflaten grønt.

Flere innstillinger av Climatronic
Trykk på tasten  på Climatronic sitt betjeningspanel berør så funksjonsfla-
ten  på Infotainmentskjermen.
■ Klimaprofil – Innstilling av driftsytelse i -drift (gjelder for Infotainment

Swing)
■ Automatisk omluftfunksjon - Inn-/utkobling av automatisk luftresirkulering
■ Automatisk tilleggsvarmer - Inn-/utkobling av rask kupéoppvarming
■ Automatisk frontruteoppvarming – Inn-/utkobling av automatisk frontruteoppvar-

ming

Climatronic – Automatisk drift

Les først og vær oppmerksom på  på side 99.

Autodrift brukes for å holde temperaturen konstant og fjerne fuktighet på inn-
siden av rutene.

› For å slå på, trykker man på tasten  » Bilde 129 på side 100 .
› For å slå av, trykker man på en tast for luftfordeling eller for å endre vifteha-

stigheten. Temperaturreguleringen vil fortsette.

Hvis du trykker lenge på  slås  på automatisk.

Driftsmodus
Automatisk drift har tre driftsfunksjoner - svak, middels, intensiv. Innstilling av
ulike driftsmodus gjøres via funksjonsflaten D  » Bilde 130 på side 101 eller
» Bilde 131 på side 101. 
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Etter innkobling av automatisk modus arbeider Climatronic i den modusen som
ble valgt sist. Aktuell driftsmodus vises på Infotainmentskjermen.

Omluftdrift

Les først og vær oppmerksom på  på side 99.

Omluftdrift hindrer at forurenset luft utenfra suges inn i kupeen. Ved omluftre-
gulering suges luften ut av kupeen og sendes inn i kupeen igjen.

› For å slå på trykker man på tasten . Varsellampen under tasten tennes.
› For å slå av trykker man på tasten . Varsellampen under tasten slukkes.

Varmeapparat og manuelt klimaanlegg
Hvis luftfordelingsbryteren vris til stillingen  mens omluftdrift er på, slås om-
luftdrift av. Ved å trykke på tasten  kan omluftdrift også slås på igjen i den-
ne posisjonen.

Hvis temperaturreguleringen "stilles mot venstre" med påslått kjøleanlegg
(tast ), vil omluftdrift slås på.

Climatronic
Climatronic kan ha en sensor som automatisk slå på omluftdriften dersom den
måler økt konsentrasjon av forurensende stoffer i inntaksluften.

Hvis skadestoffkonsentrasjonen synker til normalt nivå, slås omluftdrift auto-
matisk av igjen.

Automatisk inn-/utkobling av omluftdrift stilles inn ved å trykke på tasten 
på Climatronic og deretter på funksjonsflatene  → Automatisk omluftfunksjon på
Infotainmentskjermen. Automatiske inn-/utkobling skjer ved temperatur over
2 °C

Avstenging av omluftdriften skjer ved å trykke på tasten , ev. automatisk
avhengig av fuktighetsforholdene i kupeen.

ADVARSEL
Ikke ha omluftsdrift påslått i en lengre periode, siden det ikke tillater tilfør-
sel av frisk luft fra utsiden. Den "brukte" luften kan gjøre føreren og passa-
sjerene trøtte og ukonsentrerte og det kan dugge på rutene. Så snart vind-
uene dugger skal omluftdrift slås av umiddelbart – fare for ulykke!



VÆR FORSIKTIG
Vi anbefaler ikke å røyke i bilen når omluftdrift er i bruk. Røyken som suges ut
av kupeen setter seg fast i klimaanleggets fordamper. Det fører til at det set-
ter seg en varig lukt i bilen som det er dyrt og arbeidskrevende å bli kvitt (for-
damperen må byttes).

Luftdyser

Bilde 132 Luftdyser foran

Bilde 133 Luftdyser bak

Les først og vær oppmerksom på  på side 99.

Ved ventilasjonsdysene 3, 4 » Bilde 132 og 6 » Bilde 133 kan luftstrømmens
retning endres, i tillegg kan dysene lukkes og åpnes enkeltvis. 
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Innstillingen av luftretning gjøres ved å flytte justeringselementet A  » Bil-
de 132 eller » Bilde 133 i ønsket retning.

› For å åpne, vris bryteren B  » Bilde 132 eller » Bilde 133 oppover.
› For å lukke, vris bryteren B  » Bilde 132 eller » Bilde 133 nedover.

Avhengig av innstillingen for luftfordeling, vil luften strømme inn fra følgende
luftdyser.

Innstilling av retningen på
luftstrøm

Ventilasjonsdyse » Bilde 132 og » Bilde 133

 1, 2, 4

 1, 2, 4, 5, 7

 3, 4, 6

 4, 5, 7

 3, 4, 5, 6, 7

VÆR FORSIKTIG
Ikke dekk til lufteventilene – luftfordelingen kan begrenses.

Tilleggsvarmer (stillstandsoppvarming og -ventilasjon)

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Slå på/av 103
Betjening i Infotainment 104
Fjernkontroll 104

Kupévarmeren varmer opp kupeen og motoren. Oppvarmingen forbruker driv-
stoff fra drivstofftanken.

Kupéventilasjonen gjør det mulig å lede frisk luft inn i kupeen når motoren er
skrudd av, slik at innetemperaturen senkes effektivt (f.eks. for biler som er
parkert i solen).

Tilleggsvarmeren (kupévarmer og -ventilasjon) (heretter kun kalt kupévarmer)
sikrer varme/ventilasjon, alt etter innstillinger av klimaanlegg og ventilasjons-
dyser før tenningen skrus av.

ADVARSEL
■ Kupévarmeren må aldri brukes i lukkede rom (som f.eks. garasjer) – fare
for forgiftning!
■ Kupévarmeren må ikke stå på under fylling av drivstoff - brannfare.
■ Eksosrøret for kupévarmeren befinner seg på undersiden av kjøretøyet.
Hvis du ønsker å bruke kupévarmeren, skal bilen ikke parkeres på steder
hvor eksosen kan komme i kontakt med brennbare materialer (tørt gress,
kratt, blader, sølt drivstoff eller lignende) – dette skaper brannfare.

VÆR FORSIKTIG
For at kupévarmeren skal fungere optimalt, må luftinntaket foran frontruten
holdes fritt for f.eks. is, snø og løv.

Les dette
■ Kupévarmeren slår på viften først når kjølemiddeltemperaturen har nådd
50 °C.
■ I motorrommet kan det dannes vanndamp under drift av varmeapparatet.

Slå på/av

Bilde 134 Tast for inn-/utkobling (Climatronic / manuelt klimaanlegg)

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 103.

Funksjonsforhold for tilleggsvarmeren.
Batteriet er tilstrekkelig oppladet.
Drivstoffbeholdningen er tilstrekkelig (varsellampen  lyser ikke på kom-
biinstrumentet). 
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Slå enheten på/av manuelt
▶Med tasten  på klimaanleggets frontpanel » Bilde 134.
▶Med tasten  (på) /  (av) på den trådløse fjernkontrollen.

Slå enheten automatisk på/av
▶På en innstilt og aktivert forhåndsinnstilt tid i Infotainment.
▶ I henhold til gjeldende omgivelsesforhold.

Tilleggsvarmeren slås av automatisk ved drivstoffmangel (varsellampe  på
kombiinstrumentet tennes).

Etter utkobling vil kjølemiddelpumpen samt tilleggsvarmeren gå en kort tid for
å forbrenne resten av drivstoffet i varmeapparatet.

Innstilling av automatisk på/av
Climatronic: Trykk på tasten  på Climatronic → berør funksjonsflaten  på
Infotainmentskjermen. Sist innstilte driftsmodus vil vises, med mulighet til å
endre dette.

Manuelt klimaanlegg: Trykk på tasten   i Infotainment berør deretter funk-
sjonsflaten .

Følg deretter instruksjonene på Infotainmentskjermen.

Ved aktivert automatisk innkobling lyser varsellampen i tasten  i 10 sekunder
etter at tenningen skrus av » Bilde 134.

Betjening i Infotainment

Bilde 135 Kupévarmer: Hovedmeny / innstilling av forvalgstid

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 103.

Åpne hovedmeny
› Trykk på tasten  på Climatronic → berør funksjonsflaten  på Infotain-

mentskjermen.



Eller for biler med manuelt klimaanlegg

› Trykk på tasten   i Infotainment berør deretter funksjonsflaten .

Funksjonsflater og skjermvisning » Bilde 135
Starttid: Ukedag og klokkeslett da bilen skal være klar for bruk
Innstilling av driftsmodus (varme/ventilasjon)
Liste over forvalgstider, aktivering/deaktivering av forvalgstid
Innstilling av forvalgstid 1–3 og løpetid (10–60 minutter)
Ved oppvarming vises et rødt vindu / ved lufting vises et blått vindu
Gjeldende forvalgstid
Innkobling av gjeldende forvalgstid
Innstilling av avreisetid: Dag, time, minutt

Kun en programmert tidsinnstilling kan være aktiv til enhver tid. Den innkoble-
de tidsinnstillingen kobles ut igjen ved automatisk oppstart. Før neste start må
en av forvalgstidene kobles inn.

Les dette
■ Ved valg av dag for forvalgsinnstilling, er det en stilling mellom søndag og
mandag uten angitt dag. Hvis denne stillingen velges, vil bilen være klar for
bruk på det valgte tidspunkt uavhengig av ukedag.
■ Hvis det stilles inn en annen tid, kobles den aktive forvalgstiden automatisk
ut. Forvalget må kobles inn på nytt.

Fjernkontroll

Bilde 136
Fjernkontroll

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 103.

Beskrivelse av fjernkontroll » Bilde 136
Varsellampe
Antenne 

A

B

C

D

E

F

G

H



A

B
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Kúpevarmer innkoblet
Kúpevarmer utkoblet

Hold fjernkontrollen loddrett med antennen B  » Bilde 136 opp for inn-/utkob-
ling. Ikke dekk til antennen med fingrene eller håndflaten.

Kupévarmeren kan inn-/utkobles med fjernkontrollen hvis avstanden mellom
fjernkontrollen og bilen er minst 2 m.

Visning av varsellampe A Betydning

Lyser grønt i 2 sekunder. Kupévarmeren er innkoblet.

Lyser rødt i 2 sekunder. Kupévarmeren er utkoblet.

Blinker sakte grønt i 2 sekunder. Aktiveringssignalet ble ikke mottatt.

Blinker raskt grønt i 2 sekunder.
Kupévarmeren er sperret (f.eks. fordi
tanken er nesten tom eller det fore-
ligger en feil på kupévarmeren).

Blinker rødt i 2 sekunder. Utkoblingssignalet ble ikke mottatt.

Lyser oransje i 2 sekunder, deretter
grønt eller rødt.

Batteriet er svakt, men inn-/utko-
blingssignalet ble mottatt.

Lyser oransje i 2 sekunder, og blinker
deretter grønt eller rødt.

Batteriet er svakt, inn-/utkoblingssig-
nalet ble ikke mottatt.

Blinker oransje i 5 sekunder.
Batteriet er utladet, inn-/utkoblings-
signalet ble ikke mottatt.

Skift batteri » Side 262.

VÆR FORSIKTIG
■ Fjernkontrollen må beskyttes mot fuktighet, støt og direkte sollys – ellers er
det fare for skade på den trådløse fjernkontrollen.
■ Med oppladet batteri er rekkevidden på fjernkontrollen et par hundre meter
(avhengig av hindringer mellom den trådløse fjernkontrollen og bilen, værfor-
hold, batteriets tilstand osv.).
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Infotainment

Innledende informasjon

Viktig informasjon

Introduksjon til emnet

ADVARSEL
■ Bruk bare Infotainment slik at du har full kontroll over bilen i alle trafikksi-
tuasjoner (f.eks. skriv aldri tekstmeldinger mens du kjører, ikke koble til te-
lefonen, ikke arbeid med kontaktlisten, ikke angi en mottakeradresse osv.)
– ellers er det fare for ulykke!
■ Legg alltid tilkoblingskabelen til den eksterne enheten slik at den ikke er
til hindring for deg når du kjører.

ADVARSEL
■ Still inn lydstyrken slik at lydsignaler fra utsiden (f.eks. utrykningskjøretøy
som politi-, rednings- og brannbiler osv.) ikke overdøves.
■ For høy lyd kan skade hørselen!

VÆR FORSIKTIG
I enkelte land er enkelte Infotainment-funksjoner ikke lenger mulig å velge
over en bestemt hastighet. Dette er ingen funksjonsfeil, men er i henhold til
lovpålagte forskrifter.

Mobiltelefoner og apper

Bilde 137
QR-kode med henvisning til
nettsidene hvor man kan sjekke
enhetskompatibiliteten

Tilgjengeligheten av enkelte funksjoner beskrevet i denne bruksanvisningen
avhenger av enhetstypen som skal tilkobles samt programmene som er in-
stallert på den.

Mobiltelefoner
ŠKODA-nettsidene lar deg teste om Infotainment er kompatibel med gjelden-
de mobiltelefon. Denne kontrollen skjer ved å avlese QR-koden » Bilde 137 el-
ler ved å skrive inn følgende adresse i nettleseren.

http://go.skoda.eu/compatibility

På grunn av mangfoldet av mobiltelefoner samt den pågående utviklingen av
disse enhetene, kan selskapet ŠKODA AUTO ikke alltid garantere kompatibili-
tet med Infotainment. Det anbefales alltid at funksjonalitet testes på gjelden-
de bil, gjerne hos ŠKODA-forhandleren.

Bare de offisielle versjonene av de utvalgte telefonene er testet og støttes.
Det samme gjelder også for fastvaren og programvaren.

Funksjonene på den testede mobiltelefonen kan avvike fra den samme type
mobiltelefon, avhengig av landsspesifikasjoner eller den spesifikke tjenestele-
verandøren.

Mobiltelefoner har blitt testet med det operativsystem og i den versjonen som
er tilgjengelig på testtidspunktet. Det kan derfor ikke utelukkes at en mobilte-
lefon med en annen versjon av operativsystemet kan ha annen funksjonalitet
enn den som ble testet.

Selskapet ŠKODA AUTO aksepterer ikke noe ansvar for kontinuerlige endringer
utført av mobiltelefonprodusenter og applikasjonsleverandører.

Selskapet ŠKODA AUTO kan ikke påføres ansvar for bruk av feile eller ulovlige
programmer, ev. uriktig eller uautorisert bruk av mobiltelefoner, som kan forår-
sake skade på Infotainment eller kjøretøyet.

Apper
Applikasjoner kan installeres på eksterne enheter (f.eks. mobil, nettbrett), noe
som gjør det mulig å vise tilleggsinformasjon på Infotainmentskjermen eller
betjene enheten.

På grunn av det store antallet applikasjoner samt den stadige utviklingen, vil
tilgjengelige applikasjoner ikke fungere på alle eksterne enheter. Selskapet
ŠKODA AUTO kan ikke påta seg ansvar for riktig funksjon.

Applikasjoner, bruken av disse og nødvendig datatilkobling kan være avgifts-
belagt. 
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Utvalget av tilgjengelige applikasjoner og deres funksjonalitet avhenger av In-
fotainment-type, bil og region.

Funksjonen til mobilapplikasjoner kan påvirkes av kvaliteten på nettilkoblin-
gen.

Enkelte apper er avhengig av tilgjengeligheten av tjenester som leveres av
tredjeparter.

Oversikt over Infotainment

Beskrivelse – Infotainment Columbus

Bilde 138 Infotainment Columbus

Dreieknott for å skru av/på Infotainment / justere volumet
Dreieknott for anrop og bekreftelser
  – Radio-meny » Side 127
  – Medier-meny » Side 130
  – Telefon-meny » Side 143
  – Stemmestyring » Side 113
  – Navigasjon-meny » Side 162
  – Trafikkinformasjon » Side 178
  – Innstilling av bilsystemer » Side 179
  – Oversikt over Infotainment-menyer » Side 112
Berøringsskjerm » Side 109





1

2

3

4

5

6

7

8

9

Beskrivelse – Infotainment Amundsen

Bilde 139 Infotainment Amundsen

Dreieknott for å skru av/på Infotainment / justere volumet
Dreieknott for anrop og bekreftelser
  – Radio-meny » Side 127
  – Medier-meny » Side 130
  – Telefon-meny » Side 143
  – Stemmestyring » Side 113
  – Navigasjon-meny » Side 162
  – Målførende trafikkinformasjon » Side 178
  – Innstilling av bilsystemer » Side 179
  – Oversikt over Infotainment-menyer » Side 112
Berøringsskjerm » Side 109





1
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9
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Beskrivelse – Infotainment Bolero

Bilde 140 Infotainment Bolero

Dreieknott for å skru av/på Infotainment / justere volumet
Dreieknott for anrop og bekreftelser
  – Radio-meny » Side 127
  – Medier-meny » Side 130
  – Telefon-meny » Side 143
  – Stemmestyring » Side 113
  – Infotainment-innstillinger » Side 116
  – Lydinnstillinger » Side 116
  – Innstilling av bilsystemer » Side 179
  – Oversikt over Infotainment-menyer » Side 112
Berøringsskjerm » Side 109





1

2

3

4
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6

7

8

9

Beskrivelse – Infotainment Swing

Bilde 141 Infotainment Swing

Dreieknott for å skru av/på Infotainment / justere volumet
Dreieknott for anrop og bekreftelser
  – Radio-meny » Side 127
  – Medier-meny » Side 130
Avhengig av utstyr:
▶   – Telefon-meny » Side 143
▶   – Utkobling av lyd
  – Infotainment-innstillinger » Side 124
  – Lydinnstillinger » Side 124
  – Innstilling av bilsystemer » Side 179
Berøringsskjerm » Side 109
SD-kortspor » Side 134





1

2

3

4

5

6

7

8
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Ekstern modul

Bilde 142 Ekstern Modul: Infotainment Columbus med SIM-kortspor / In-
fotainment Columbus uten SIM-kortspor

Bilde 143 Ekstern Modul: Infotainment Bolero / Infotainment Amundsen

Den eksterne modulen er plassert i hanskerommet på passasjersiden.

SD1-kortspor
SD2-kortspor
  – CD/DVD-utmatingsknapp
CD/DVD-åpning
SIM-kortspor

Berøringsskjerm

Gjelder for Infotainment Columbus, Amundsen og Bolero.

Infotainment er utstyrt med en berøringsskjerm som kan betjenes med lett
fingerberøring.

1

2

3

4

5

Skjermens lysstyrke kan stilles inn » Side 117.

VÆR FORSIKTIG
■ Skjermen kan ikke betjenes med hansker på eller ved berøring med neglene.
■ For å beskytte skjermen, kan det benyttes en egnet beskyttelsesfolie for be-
røringsskjermer som ikke hindrer skjermfunksjonen.
■ Bruk en myk klut eventuelt med ren sprit for å fjerne smuss fra skjermen.

Berøringsskjerm

Gjelder ikke for Infotainment Swing.

Infotainment er utstyrt med en berøringsskjerm som kan betjenes med lett
fingerberøring på skjermens overflate.

Skjermens lysstyrke kan stilles inn » Side 124.

VÆR FORSIKTIG
■ Skjermen betjenes kun med lett fingertrykk. Ved for stort trykk er det fare for
skade på skjermen!
■ For å beskytte skjermen, kan det benyttes en egnet beskyttelsesfolie for be-
røringsskjermer som ikke hindrer skjermfunksjonen.
■ Bruk en myk klut eventuelt med ren sprit for å fjerne smuss fra skjermen.
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Betjening av Infotainment

Infotainment-betjening

Betjeningsprinsipper og skjermområder

Bilde 144 Infotainment Columbus, Amundsen og Bolero: Skjermområ-
der/skjermvisning

Bilde 145 Infotainment Swing: Skjermområder/skjermvisning

Beskrivelse av skjermvisning » Bilde 144 eller » Bilde 145
Statuslinje med tid, utetemperatur og annen informasjon
Informasjon om og betjening av den aktuelle menyen
Funksjonsflater på gjeldende meny
Navn på gjeldende meny
Gå tilbake til menyen over
Skyvebryter

A

B

C

D

E

F

Menypunkt med "avmerkingsfelt"
▶  – Funksjonen er innkoblet
▶  – Funksjonen er utkoblet
 /  Åpne en undermeny for menypunktet med "popup-vindu"

Funksjonsflater
Skjermbildeområder som bekrefter en funksjon eller en meny, kalles "funk-
sjonsflater".
▶Hvit skrift – Flaten er aktiv og kan velges
▶Grå skrift – Flaten er inaktiv og kan dermed ikke velges
▶Grønn ramme – Den valgte flaten

Velg meny / menypunkt / funksjon
▶Ved å bevege fingeren over skjermen i ønsket retning (gjelder for Infotain-

ment Columbus, Amundsen og Bolero).
▶Ved berøring av funksjonsflaten  eller  » Bilde 145 (gjelder for Infotain-

ment Swing).
▶Ved å vri på bryteren på skjermen.

Bekreft meny / menypunkt / funksjon
▶Ved berøring av funksjonsflaten.
▶Ved å trykke på bryteren på skjermen.

Gå tilbake til overordnet meny
▶Ved berøring av funksjonsflaten på skjermen.
▶Ved å berøre skjermen utenfor "popup-vinduene".
▶Ved å trykke på aktuell tast ved siden av skjermen (f.eks. i Medier-menyen

ved å trykke på tasten  ).

Velg menypunkt/funksjonsverdi
▶ – Valgt menypunkt/funksjonsverdi
▶ – Bortvalgt menypunkt/funksjonsverdi

Verdiinnstilling
▶Ved å trykke på funksjonsflaten med ett av følgende symboler      på

skjermen.
▶ved å berøre eller bevege fingeren over skalaen.
▶Ved å vri på bryteren på skjermen.

Les dette
Utstyrsavhengig kan Infotainment betjenes med tastene på den høyre betje-
ningsspaken eller på multifunksjonsrattet. Nærmere informasjon » Side 40.

G

H
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Betjening av menyer

Bilde 146 Betjening av menyer

Betjening av menyer » Bilde 146
Skjule/vise menyvindu
Bla gjennom meny, listeelementer
Åpne/lukke menyvindu

Lukke menyvindu

Alfanumerisk tastatur

Bilde 147
Eksempel på tastaturfremstilling

Det alfanumeriske tastaturet brukes for bokstav, tall og andre tegn.

Beskrivelse av alfanumerisk tastatur » Bilde 147
Inntastingsfelt
Avhengig av sammenhengen:
▶  – Skifte til store bokstaver
▶  – Skifte til spesialtegn
▶  – Skifte til tall

  
  
  


A

B

Avhengig av sammenhengen:
▶  – Skifte til tall
▶  – Skifte til latinske bokstaver
▶  – Skifte til kyrilliske bokstaver
– Visning av søkte oppføringer (antallet funne oppføringer vises på funk-
sjonsflaten)
Sletting av angitte tegn
Ved å holde vises variantene av hver bokstav.
Bytte mellom tastaturer med bestemte tegn i valgt språk » Side 117 eller
» Side 124
Mellomrom
Flytte markøren mot venstre i inntastingsfeltet
Flytte markøren mot høyre i inntastingsfeltet
Bekreftelse av angitte tegn

Søk
Mens du skriver inn tegn, vil det søkes etter passende oppføringer.

Oppføringen som det søkes etter (f.eks. en telefonkontakt) skal angis med
eventuelle spesialtegn (diakritiske tegn) inkludert.

Ved berøring av funksjonsflaten  åpnes en liste over samsvarende oppførin-
ger.

Slå Infotainment på/av

› For å slå av/på Infotainment, trykker man på  .

Slå på Infotainment automatisk
Hvis Infotainment ikke slås av ved å trykke på bryteren   før du skrur av ten-
ningen, vil den slå seg på automatisk etter at du skrur på tenningen.

Slå av Infotainment automatisk
Hvis tenningen skrus av og nøkkelen tas ut mens Infotainment står på, slår
den seg automatisk av.

Hvis bilen din er utstyrt med startknapp, slår Infotainment seg automatisk av
når motoren er stoppet og førerdøren åpnes.

Med tenningen av, vil Infotainment automatisk slå seg av etter omtrent 30 mi-
nutter.

Infotainment kan slå seg av automatisk under visse omstendigheter. Infotain-
ment gir deg beskjed om dette via en tekstmelding på Infotainmentskjermen. 

C
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Gjenstart av Infotainment
Hvis Infotainment ikke reagerer (den "fryser", som det kalles), kan den gjen-
startes ved å holde   inne i mer enn 10 sek.

Justere volumet

Enhver volumendring vil vises på skjermen.

› For å øke lydstyrken, dreies bryteren   mot høyre.
› For å redusere lydstyrken, dreies bryteren   mot venstre.
› For utkobling av lyd, dreies bryteren   til 0 mot venstre.
› eller: Trykk på tasten   (gjelder for Infotainment Swing).

Etter utkobling av lyden (muting) vises dette symbolet på skjermen på skjer-
men.

Hvis det foregår kildeavspilling i Medier-menyen når lyden kobles ut, vil avspil-
lingen pauses 1).

VÆR FORSIKTIG
■ For høy lyd kan føre til resonans i bilen.
■ Når du endrer eller kobler til en lydkilde, kan dette føre til plutselige volu-
mendringer. Senk volumet før du bytter eller kobler til en lydkilde.

Infotainment-menyer

Gjelder for Infotainment Columbus, Amundsen og Bolero.

Bilde 148
Oversikt over Infotainment-me-
nyer

› For å vise oversikten over Infotainment-menyer, trykker man på tasten  .

Oversikt over Infotainment-menyer » Bilde 148
Radio-meny » Side 127
Medier-meny » Side 130
Bilder-meny » Side 138
Lydinnstillinger » Side 116
Infotainment-innstillinger
Innstilling av bilens systemer » Side 179
Liste over trafikkmeldinger (TMC) » Side 178 (gjelder for Infotainment Co-
lumbus, Amundsen)
Navigasjon-meny » Side 162 (gjelder for Infotainment Columbus, Amund-
sen)
Telefon-meny » Side 143
Media Command-meny » Side 141 (gjelder for Infotainment Amundsen)
SmartLink-meny » Side 158
Ved tilkobling av en støttet ekstern enhet brukes, i stedet for symbolet
 , et symbol for den spesifikke forbindelsen
▶  – Android Auto » Side 159
▶  – Apple CarPlay » Side 159
▶  – MirrorLink® » Side 160

Konfigurasjonsassistent

Bilde 149
Infotainment Columbus, Amund-
sen og Bolero: Konfigurasjonsas-
sistent 























1) Gjelder ikke for AUX.
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Bilde 150
Infotainment Swing: Konfigura-
sjonsassistent

Konfigurasjonsassistenten vises automatisk hvis minst to menypunkter ikke
er innstilt når Infotainment slås på, eller hvis det velges en ny brukerkonto for
personlig tilpasning.

Automatisk visning av konfigurasjonsassistenten kan deaktiveres ved å trykke
på funksjonsflaten Ikke vis.

› For manual visning i Infotainment Columbus, Amundsen og Bolero, trykker
man på tasten   og så funksjonsflaten  → Konfigurasjonsassistent.

› For manuell visning i Infotainment Swing trykker man på tasten  , og så
berøres funksjonsflaten Konfigurasjonsassistent.

Konfigurasjonsassistenten lar deg stille inn følgende menypunkter.

Endre navn på brukerkontoen for personlig tilpasning
Tids- og datoformat (gjelder for Infotainment Columbus, Amundsen, Bo-
lero)
Tidsformat (gjelder for Infotainment Swing)
Datoformat (gjelder for Infotainment Swing)
Lagring av radiostasjoner med aktuelt sterkest mottakssignal i den før-
ste minnegruppen for hvert kringkastingsområde
Tilkobling og forbindelse av en telefon til Infotainment
Hjemmeadresse (gjelder for Infotainment Columbus, Amundsen)

Det innstilte menypunktet er merket med symbolet  eller .

Menypunktene kan stilles inn ved å berøre den respektive funksjonsflaten i
området A  » Bilde 149 eller » Bilde 150.















Betjening ved hjelp av program på ekstern enhet

Gjelder for Infotainment Columbus, Amundsen.

Enkelte Infotainment-funksjoner kan betjenes ved hjelp av en app i støttet ek-
stern enhet.

› Aktiver dataoverføring på Infotainment. Trykk på   og deretter  → Data-
overføring mobile enheter → Aktiver dataoverføring for ŠKODA-apper.

› Frigi Infotainment-betjening ved hjelp av applikasjonen. Trykk på   og der-
etter  → Dataoverføring mobile enheter → Betjening med apper: → Bekreft/godta.

› Koble Infotainment til en ekstern enhet via WLAN » Side 156.
› Starte et program for Infotainment-betjening (f.eks. ŠKODA Media Command)

på ekstern enhet.

Les dette
Beskrivelsen av Infotainment-betjening ved hjelp av ŠKODA Media Command
er en del av programmet.

Stemmestyring

Introduksjon til emnet

Gjelder for Infotainment Columbus, Amundsen og Bolero.

Menyene navigasjon, telefon, radio og medier kan betjenes med talekomman-
doer.

Stemmestyring kan brukes av både fører og forsetepassasjer.

Funksjonsbetingelser for stemmestyring
Infotainment er slått på.
Det pågår ingen telefonsamtale ved hjelp av en telefon koblet til Infotain-
ment.
Parkeringshjelpen er ikke i bruk.

Merknader om optimal oppfattelse av talekommandoer
▶Snakk med normal styrke, uten betoning og overdrevne talepauser.
▶Unngå utydelig uttale.
▶Lukk dører og vinduer, dette hindrer forstyrrelser fra omgivelsene og sikrer at

talekommandoene oppfattes.
▶Snakk høyere hvis du kjører fort, slik at du overdøver kjørestøyen.
▶Under dialogen må man begrense støyen i bilen (f.eks. at passasjerer snakker

samtidig). 
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ADVARSEL
Nødtelefonnummeret skal alltid velges manuelt. I stressituasjoner vil dine
talekommandoer kanskje ikke gjenkjennes. I visse situasjoner kan det fore-
komme at en oppringning ikke kan fullføres eller at det tar for lang tid å
opprette forbindelsen.

VÆR FORSIKTIG
■ Meldinger genereres av Infotainment. Det kan ikke garanteres at meldinger
(f.eks. vei eller bynavn) alltid vil være helt forståelige.
■ Stemmestyringsfunksjonen er ikke tilgjengelig for enkelte Infotainment-
språk. Infotainment vil gjøre deg oppmerksom på dette med en tekstmelding
som vises etter at du har angitt språk på enhetsskjermen.

Les dette
Ved bruk av stemmestyring vil det ikke gjengis navigasjons- eller trafikkmel-
dinger gjennom enheten.

Slå stemmestyring på/av

Bilde 151
Stemmestyring: Hovedmeny

Innkobling
› Trykk på tasten   på Infotainment eller tasten  på multifunksjonsrattet.

Hovedmenyen vises » Bilde 151.

Utkobling
› Trykk på tasten   på Infotainment eller to ganger på tasten  på multi-

funksjonsrattet.
› eller: Uttal talekommandoen "Avslutt stemmestyring".

Betjeningsprinsipp

Bilde 152
Eksempel på skjermvisning

I hovedmenyen for stemmestyring » Bilde 151 på side 114 finnes de grunnleg-
gende talekommandoer for hver meny.

Andre talekommandoer vises når den respektive funksjonsflaten berøres, ev.
uttales navnet på den aktuelle kommandoen (f.eks. Navigasjon). På skjermen
vises følgende » Bilde 152.

Avhengig av sammenhengen:

▶ Systemet venter på en talekommando

▶ Systemet registrerer på en talekommando

▶ Systemet spiller av en melding

▶ Innlegging av talekommando stoppes

Tilgjengelige listeoppføringer
Mulige talekommandoer
Vis flere mulige talekommandoer

Talekommandoer som kan uttales vises i "anførselstegn".

Les dette
Visningen av stemmestyringssymbolene A  » Bilde 152 skjer utstyrsavhengig
også på kombiinstrumentets skjerm.

Talekommandoer

Innlesing
Talekommandoer skal bare uttales når Infotainmentskjermen viser symbolet
 og inngangslyden er ferdig. Inngangslyden kan kobles inn/ut. Trykk på 
og deretter  → Stemmestyring. 

A

B

C
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Når Infotainment spiller av en melding, er det ikke nødvendig å vente til mel-
dingsavspillingen er fullført. Infotainment-meldingen kan avsluttes ved å tryk-
ke på tasten   eller tasten  på multifunksjonsrattet. Deretter kan man an-
gi en talekommando. Stemmestyringen blir slik mye raskere.

Stoppe
Slik får du mer tid til innlesing av talekommandoen.

Prosessen for talekommando kan stanses ved å vri på knotten  .

Ved stans endres symbolet fra  til på skjermen.

Gjenopprette
Prosessen med innlesing av talekommando kan gjenopprettes på én av føl-
gende måter.
▶Ved berøring av funksjonsflaten på skjermen.
▶Ved å trykke kort på tasten   på multifunksjonsrattet.
▶Ved å trykke på tasten  på multifunksjonsrattet.

Talekommando gjenkjennes ikke
Hvis Infotainment ikke gjenkjenner en talekommando tre ganger på rad, av-
sluttes stemmestyringen.

Rettelse av en talekommando
En talekommando kan rettes, endres eller angis på nytt ved å trykke kort på
 -tasten eller på tasten  på multifunksjonsrattet. Dette er imidlertid bare
mulig hvis symbolet  vises på skjermen.

Det er dermed ikke nødvendig å vente til talekommandoen er gjenkjent av In-
fotainment.

Talekommandoer som kan brukes når som helst mens stemmestyring er
aktiv

Talekommando Funksjon

"Tilbake" Gå tilbake til overordnet meny

"Hjelp" Gjengivelse og visning av mulige talekommandoer

Talekommandoer som kan brukes mens man blar i listeoppføringer
Talekommando Funksjon

"Neste side"

Bla gjennom meny / liste / katalog
"Forrige side"

"Første side"

"Siste side"

Ekstra inormasjon

Navigasjon – gjelder for Infotainment Columbus
Hvis Infotainment-språket samsvarer med språket tidspunktet for målangivel-
se, kan måladressen legges inn i ett trinn.

Man kan da uttale talekommandoen "navigere" og så umiddelbart byen, gaten
og gatenummer (hvis det er inkludert i navigasjonsdata), spesialmålet (POI), el-
ler en kontakt med tidligere lagret adresse.

Navigasjon – gjelder for Infotainment Amundsen, Bolero
For å angi målet, må man først uttale "angi adresse" og så følge Infotainment-
instruksjonene.

Man kan angi husnummer og eventuell ytterligere adresseinformasjon i form
av et tall. Hvis husnummeret og eventuelt tilleggsinformasjonen finnes for den
angitte gateadressen, vil Infotainment vise tallkombinasjonene det har funnet.

Det er ikke mulig å angi måladresse med talekommando hvis det angitte målet
ligger i et land som ikke har stemmestyring tilgjengelig for språket.

Radio
For at en radiostasjon kan velges ved hjelp av talekommando, må stasjonen
være lagret i listen over tilgjengelige stasjoner » Side 128.

Oppdatering av Infotainment-programvare

Bilde 153
Tilgjengelige programvareoppda-
teringer på ŠKODA-nettsidene

Programvareoppdateringen sikrer optimal Infotainment-drift (som kompatibili-
tet med nye telefoner, oppdatering av stasjonslogoer).

Aktuell informasjon om tilgjengelige programvareversjoner for Infotainment
finner man på ŠKODA-nettsidene. Dette skjer ved å avlese QR-koden » Bil-
de 153 eller ved å skrive inn følgende adresse i nettleseren.

http://go.skoda.eu/updateportal 
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Gjelder for Infotainment Columbus, Amundsen og Bolero
▶For å vise programvareversjonen, trykker man på tasten   og så berøres

funksjonsflaten  → Systeminformasjon.
▶For å starte programvareoppdateringen, trykker man på tasten   og så

berøres funksjonsflaten  → Systeminformasjon → Oppdatere programvare.

Gjelder for Infotainment Swing
▶For å vise programvareversjonen, trykker man på tasten   og så berøres

funksjonsflaten Systeminformasjon.
▶For å starte programvareoppdateringen, trykker man på tasten   og så

berøres funksjonsflaten Systeminformasjon Oppdater programvare.

Infotainment-innstillinger – Columbus, Amundsen,
Bolero

Infotainment-innstillinger

Lydinnstillinger

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  .

■ Volum – Innstilling av volum
■ Melding – Innstilling av volumet på trafikkmeldinger (TP)
■ Navigasjonsmeldinger – Innstilling av navigasjonsmeldinger
■ Stemmestyring – Volum for talekommandoer
■ Maks. innkoblingsvolum – Innstilling av maksimalt volum når Infotainment slås

på
■ Volumregulering – Økning av volum ved hastighetsøkning
■ AUX-volum: – Innstilling av volum for lydkilde som er tilkoblet via AUX

■ Dempet – Lav lydstyrke
■ Middels – Middels lydstyrke
■ Høyt – Høy lydstyrke

■ Bluetooth audio: – Innstilling av volum for Bluetooth® -lydprofilen på tilkoblet
enhet

■ Entertainmentdemping (parkering) – Reduksjon av lydstyrken (f.eks. radiovolum)
ved aktivert parkeringshjelp

■ Entertainmentdemping (navig.meldinger) – Reduksjon av lydstyrken (f.eks. radio-
volum) ved navigasjonsmelding

■ Bass-mellom-diskant – Innstilling av equalizer
■ Balanse - fader – innstilling av lydforholdet mellom venstre og høyre, foran og

bak
■ CANTON equalizer – Innstilling av equalizer

■ Individuell – Justering av diskant, mellomtone og bass
■ Profil – Innstilling av profilen (f.eks. Rock, Klassisk osv.)

■ CANTON optimering – Innstilling av romoptimert tone
■ Alle – Innstilling som er optimalisert for hele kupeen
■ Foran – Innstilling som er optimalisert for forsetene
■ Fører – Innstilling som er optimalisert for fører

■ CANTON surround – Innstilling av lydnivåer for surround ("-9" stereo / "+9" full
surround)

■ Subwoofer – Innstilling av volum for subwoofer 
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■ Sound-fokus – Innstilling av klangbilde for romtype
■ Alle – Innstilling som er optimalisert for hele kupeen
■ Fører – Innstilling som er optimalisert for fører

■ Berøringsskjermlyd – Inn-/utkobling av lydsignal ved tastaturbetjening
■ Ingen navigasjonsmeld. ved anrop – Inn-/utkobling av navigasjonsmeldinger under

telefonsamtale (gjelder ikke for Infotainment Bolero)

Skjerminnstillinger

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Skjerm.

■ Skjerm av (om 10 s) – Aktivere/deaktivere automatisk skjermutkobling
■ Lysstyrke: – Innstilling av lysstyrke på skjerm
■ Berøringsskjermlyd – Inn-/utkobling av lydsignal ved tastaturbetjening
■ Nærhetssensor – Aktivere/deaktivere nærhetssensor (ved påslått funksjon vil

f.eks. hovedmenyen Navigasjon blende sammen bunnlinjen med funksjons-
flaten når en finger nærmer seg)

■ Vis tid i standbymodus – Dato- og klokkevisning på skjermen når tenningen er på
og Infotainment er slått av

Innstilling av tid og dato

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Tid og dato.

■ Tidskilde: – Innstilling av tidskilde: Manuell / GPS (gjelder for Infotainment Co-
lumbus, Amundsen)

■ Tid: – Tidsinnstillinger
■ Sommertid – Inn-/utkobling av sommertid (gjelder for Infotainment Columbus,

Amundsen)
■ Still inn sommertid automatisk – Slå på/av automatisk overgang til sommertid
■ Tidssone: – Valg av tidssone
■ Tidsformat: – Innstilling av tidsformat
■ Dato: – Datoinnstillinger
■ Datoformat: – Innstilling av datoformat

Stille inn Infotainment-språk

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Språk/Language.
› Velg Infotainment-språk.

For noen språk vil man kunne velge Infotainment-stemmen ved hjelp av funk-
sjonsflaten Dame eller Mann.

Les dette
■ Infotainment viser en melding på skjermen dersom man velger et språk som
ikke støtter stemmestyring.
■ Meldinger genereres av Infotainment. Det kan ikke garanteres at meldinger
(f.eks. vei eller bynavn) alltid vil være helt forståelige.

Innstilling av ekstra tastaturspråk

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Ekstra tastatur-
språk.

I denne menyen kan man legge til et tastaturspråk for å kunne angi andre tegn
enn de som er tilgjengelig for det aktuelle språket (funksjonsflaten ).

Innstilling av måleenheter

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Enheter.

■ Avstand: – Avstandsenheter
■ Hastighet: – Fartsenheter
■ Temperatur: – Temperaturenheter
■ Volum: – Volumenheter
■ Forbruk: – Forbruksenheter
■ Forbruk CNG: – CNG-forbruksenheter
■ Trykk: – Trykkenheter for dekktrykk

Innstilling av dataoverføring

En aktiv dataoverføring muliggjør dataoverføring mellom Infotainment og en
ekstern enhet (f.eks. MirrorLink®-program) eller betjening av enkelte Infotain-
ment-funksjoner ved hjelp av et program på den eksterne enheten (f.eks.
ŠKODA Media Command).

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Dataoverføring mo-
bile enheter.

■ Aktiver dataoverføring for ŠKODA-apper – Inn-/utkobling av dataoverføring
■ Betjening med apper: – Innstilling av Infotainment-betjening via app på den ek-

sterne enheten (gjelder for Infotainment Columbus)
■ Deaktiver – Deaktivering av Infotainment-betjening via en ekstern enhet
■ Bekreft – Infotainment-betjening med bekreftelse
■ Godta – Infotainment-betjening uten bekreftelse
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Innstillinger for stemmestyring

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Stemmestyring.

■ Eksempelkommandoer (Infotainment-system) – Inn-/utkobling av menyvisning med
talekommandoer ved innkoblet stemmestyring

■ Startlyd for stemmestyring – Inn-/utkobling av lydsignal ved innkobling av stem-
mestyring

■ Sluttlyd for stemmestyring – Inn-/utkobling av lydsignal ved utkobling av stem-
mestyring

■ Inntastingslyd for stemmestyring – Inn-/utkobling av lydsignal for talekommando
■ Sluttone for stemmestyring – Slå på/av lydsignal etter uttalt talekommando

Trygg fjerning av ekstern enhet

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Trygg fjerning:,
velg så den eksterne enheten som skal fjernes.

Nullstill til fabrikkinnstilling

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Fabrikkinnstillin-
ger.

I denne menyen kan man gjenopprette utvalgte innstillinger.

Bluetooth®-innstillinger

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Bluetooth.

■ Bluetooth - inn-/utkobling av Bluetooth®- funksjon
■ Synlighet: – Inn-/utkobling av Bluetooth®-enhetens synlighet for andre Blue-

tooth®-enheter
■ Navn: – Endre navnet på Bluetooth®-enheten
■ Tilkoblede enheter – Viser listen over tilkoblede Bluetooth®-enheter
■ Søk etter enheter – Søk etter tilgjengelige Bluetooth®-enheter
■ Bluetooth audio (A2DP/AVRCP) – Slå på/av tilkoblingsmuligheten for en Blue-

tooth®-enhet (f.eks. MP3-spiller, nettbrett osv.)

WLAN-innstillinger

Gjelder for Infotainment Columbus, Amundsen.

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → WLAN.

■ WLAN – Liste over tilgjengelige hotspoter på eksterne enheter
■ WLAN – Inn-/utkobling av WLAN på Infotainment
■ WPS-hurtigtilkobling (WPS-knapp) – Etablering av sikker forbindelse til hotspot

på ekstern enhet via WPS (gjelder for Infotainment Amundsen)
■ Manuelle innstillinger – Innstilling av parametere for søk og forbindelse til

hotspot på ekstern enhet
■ Nettverksnavn – Angi hotspot-navn
■ Nettverksnøkkel – Still inn tilgangskode
■ Sikkerhetsnivå: – Still inn kryptering

■ WPA2 – WPA2-kryptering
■ WPA – WPA-kryptering
■ Ingen sikkerhet – Usikret (uten krav om tilgangskode)

■ Koble til – Tilkobling
■ Søk – Søk/gjenopprett listen over tilgjengelige hotspoter

■ Mobil hotspot – Innstilling av Infotainment-hotspot (funksjonsflaten viser sym-
bolet  med antall tilkoblede eksterne enheter)
■ Mobil hotspot – Slå av/på Infotainment-hotspot
■ WPS-hurtigtilkobling (WPS-knapp) – Etablering av sikker forbindelse til Infotain-

ment-hotspot via WPS (gjelder for Amundsen)
■ Innstillinger hotspot – Innstilling av parametre for tilkobling til Infotainment-

hotspot
■ Sikkerhetsnivå: – Innstilling av tilkoblingskryptering

■ WPA2 – WPA2-kryptering
■ WPA – WPA-kryptering
■ Ingen sikkerhet – Usikret (uten krav om tilgangskode)

■ Nettverksnøkkel – Angi tilgangskode
■ SSID: ... – Navn på Infotainment-hotspot
■ Ikke send nettverksnavn (SSID) – Aktivere/deaktivere synligheten av Infotain-

ment-hotspot
■ Lagre – Lagring av parametrene for Infotainment-hotspot

Innstillinger

Gjelder for Infotainment Columbus med SIM-kortet i ekstern modul.

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Nettverk.

■ Nettverksinnstillinger – Innstillinger av dataforbindelsen iht. den respektive tele-
fonoperatøren (APN-innstillinger)
■ Navn på tilgangspunkt: ... – Angi navnet på tilgangspunktet
■ Brukernavn: ... – Innstilling av brukernavn
■ Passord: ... – Passordinnstilling 
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■ Autentisering – Innstilling av verifikasjonstype
■ Normal – Uten verifisering
■ Sikker – Verifisering kreves

■ Nullstill tilgangspunkt (APN) – Slett parametrene for nettverksinnstilling
■ Lagre – Lagring av parameterne for nettverksinnstilling

■ Nettoperatør: ... – Valg av dataleverandør (menypunktet er synlig når datatjene-
ster er aktive på SIM-kortet i den eksterne modulen)

■ Dataroaming – Aktiver/deaktiver bruk av dataroaming
■ Informasjon om gjeldende forbindelse – Viser informasjon om nedlastet data (data-

informasjonen slettes ved å berøre funksjonsflaten Nullstill)
■ Dataforbindelse: – Innstillinger av datatjenester for SIM-kortet i ekstern modul

■ Av – Datatjenester slås av
■ Spør meg først – Datatjenester aktiveres etter bekreftelse
■ På – Datatjenester slås på

Systeminformasjon

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Systeminforma-
sjon.

› For Programvareoppdatering (f.eks. Bluetooth® eller stasjonslogo), trykk på
funksjonsflaten Oppdater programvare.

Vist systeminformasjon.
▶Delenr. for enhet: ... – Delenummer for Infotainment
▶Maskinvare: – Maskinvareversjon
▶Programvare: ... – Programvareversjon
▶Navigasjonsdatabase: ... – Versjon av navigasjonsdata
▶ "Gracenote"-database ...: – Versjon av multimediedatabasen Gracenote (gjel-

der for Infotainment Columbus)
▶Medie-kodek: ... – Versjon av medie-kodek
▶Bluetooth-versjon: ... – Versjon av Bluetooth®-programvare

Informasjon om tilgjengelige programvareoppdateringer kan fås fra en ŠKODA-
forhandler, eller se følgende ŠKODA-nettsted.

http://go.skoda.eu/updateportal

Innstillinger i Radio-menyen

Innstillinger for alle kringkastingsområder

› I hovedmenyen for Radio, trykker man på funksjonsflaten  .

■ Tone – Lydinnstillinger
■ Søk – Automatisk avspilling av litt av alle tilgjengelige kanaler i det aktuelle

frekvensområdet
■ Piltaster: – Innstilling av funksjonen av funksjonsflater  

■ Minneliste – Skifte mellom stasjonene lagret på stasjonstastene
■ Stasjonsliste – Skifte mellom alle tilgjengelige stasjoner for det valgte kring-

kastingsområdet
■ Trafikkradio (TP) – Inn-/utkobling av TP-trafikkmeldinger
■ Slett minnet – Sletter stasjonstasten
■ Stasjonslogoer – Manuell håndtering av stasjonslogoer
■ Radiotekst – Slå på/av radiotekstvisningen (FM og DAB)
■ Avanserte innstillinger – Innstillinger som avhenger av det valgte kringkastings-

område (FM og DAB)

Avanserte Innstillinger (FM)

› Velg FM-båndet i hovedmenyen Radio og berør så funksjonsflaten  → Av-
anserte innstillinger.

■ Automatisk lagring av stasjonslogoer – Automatisk lagring av stasjonslogoer
■ Region for stasjonslogo – Innstilling av stasjonslogoens region
■ Automatisk frekvensbytte (AF) – Inn- / utkobling av søk etter alternativ frekvens

for den aktuelle stasjonen
■ Radiodatasystem (RDS) – Aktivere/deaktivere RDS-funksjonen (motta tilleggsin-

formasjon fra stasjonen)
■ RDS Regional: – Inn-/utkobling av automatisk søk etter lignende stasjoner lo-

kalt
■ Fast – Den valgte lokalstasjonen beholdes kontinuerlig. Hvis signalet blir

borte må man velge en annen stasjon manuelt.
■ Automatisk – Automatisk valg av stasjonen med det beste mottakssignalet.

Ved tap av mottakssignal i den aktuelle regionen, kobler Infotainment au-
tomatisk inn en annen tilgjengelig region.

Avanserte innstillinger (DAB)

› Velg DAB-området i hovedmenyen Radio og berør så funksjonsflaten  →
Avanserte innstillinger.

■ Automatisk lagring av stasjonslogoer – Automatisk lagring av stasjonslogoer
■ DAB-trafikkmeldinger – Inn-/utkobling av DAB-trafikkmeldinger
■ Andre DAB-meldinger – Inn-/utkobling av andre meldinger (f.eks. advarsler, vær-

melding, sportsreportasjer, finansnyheter) 
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■ Følgefunksjon (DAB - DAB) – Inn-/utkobling av automatisk DAB-programfølging på
annen frekvens eller i andre stasjonsgrupper

■ Skifter automatisk DAB - FM – Inn-/ utkobling av automatisk skifte fra DAB til FM-
kringkastingsområdet når DAB-signalet mangler

■ Bytter til lignende stasjon – Inn-/utkobling av automatisk veksling til en annen
stasjon med lignende innhold ved tap av signal (gjelder for Infotainment Co-
lumbus)

■ L-bånd – Aktiver/deaktiver tilgjengeligheten av L-bånd

Automatisk skifte fra DAB til FM
Ved dårlig DAB-mottak prøver Infotainment å finne en FM-sender.

Mens stasjonen mottas over FM-båndet, vises () bak stasjonsnavnet. Når den
tilsvarende DAB-stasjon blir tilgjengelig igjen, slår systemet automatisk fra FM
til DAB.

Når en DAB-stasjon med dårlig mottak ikke kan finnes i FM-området, blir Info-
tainment stille.

L-bånd
For DAB-mottaket brukes forskjellige kringkastingsområder i ulike land. I noen
land er DAB-radio bare tilgjengelig i det såkalte L-båndet.

Hvis det ikke finnes DAB radiomottak i L-båndet i et land, anbefales det koble
L-båndet ut. Dette gjør stasjonssøket raskere.

Innstillinger av Medier-meny

› I hovedmenyen Radio berører man funksjonsflaten  .

■ Tone – Lydinnstillinger
■ Administrere jukeboks – Administrering (legge til / slette) av støttede filer (au-

dio/video) i internt Infotainment-minne (gjelder for Infotainment Columbus)
■ Miks/Repeter inklusive undermapper – Inn-/utkobling av valgt type sporavspilling,

inkludert undermapper
■ Bluetooth – Innstilling av Bluetooth®-funksjon
■ WLAN – WLAN-innstillinger (gjelder for Infotainment Columbus)
■ Videoinnstillinger (DVD) – Innstilling av parametre for DVD-er (gjelder for Info-

tainment Columbus)
■ Trygg fjerning: – Trygg fjerning av ekstern enhet
■ Trafikkradio (TP) – Inn-/utkobling av trafikkmeldinger

Innstillinger for menybilder

› I hovedmenyen for Bilder, trykker man på funksjonsflaten  .

■ Bildevisning: – Innstilling av bildevisning
■ Fullstendig – Visning av maksimal bildestørrelse med riktig format
■ Automatisk – Fullbildevisning

■ Visningsvarighet: – Innstilling av varighet for bildevisning i slideshow
■ Gjenta slide show – Inn-/utkobling av gjentagelse av slideshow

Innstillinger for video-DVD-meny

Gjelder for Infotainment Columbus.

› I hovedmenyen for Video-DVD, trykk på funksjonsflaten  .

Avhengig av innsatt DVD kan noen av følgende menypunkter vises.

■ Format: – Innstilling av formatet på skjermbildet
■ Audiokanal: – Valg av lydkanal
■ Undertekst: – Valg av undertekst
■ Legg inn / endre PIN for barnesikring – Administrering av PIN-koden for barnesik-

ring
■ Barnesikring: – Innstillinger for barnesikring

Innstillinger for Telefon-meny

› I hovedmenyen Telefon, trykk på funksjonsflaten  .

■ Håndfri – Sette et anrop over til telefonen / tilbake til Infotainment (meny-
punktet vises under en samtale)

■ Velg telefon – Søk etter tilgjengelige telefoner / liste over tilkoblede telefo-
ner / valg av telefon

■ Bluetooth – Bluetooth®-innstillinger
■ Profil – Innstillinger for brukerprofil

■ Administrer favoritter – Innstilling av funksjonsflatene for foretrukne kontakter
■ Talepostkasse-nr.: – Tast inn telefonnummer for talepostkasse
■ Nettverksvalg – Valg av telefonoperatør for SIM-kortet i ekstern modul (gjel-

der for Infotainment Columbus med SIM-kortspor i ekstern modul)
■ Prioritering: – Valg av prioritet for telefontjenestene for SIM-kortet som sitter

i ekstern modul (gjelder for Infotainment Columbus med SIM-kortspor i ek-
stern modul)
■ Automatisk – Avhengig av telefonoperatør
■ Telefonsamtale – Telefonsamtaler foretrekkes
■ Dataoverføring – Datatilkobling foretrekkes

■ Sorter etter: – Rekkefølge i telefonens kontaktliste
■ Navn – Rekkefølge etter kontaktnavn
■ Fornavn – Rekkefølge etter kontaktens fornavn 
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■ Profilnavn: – Endre profilnavn for SIM-kortet som sitter i ekstern modul (gjel-
der for Infotainment Columbus med SIM-kortspor i ekstern modul)

■ Importer kontakter: – Import av telefonkontakter
■ Velg enhetskontakter – Åpne menyen på tilkoblet telefon (gjelder for Infotain-

ment Columbus med SIM-kortspor i ekstern modul – hvis SIM-kortet er satt
inn i ekstern modul)

■ Velg ringetone – Velg ringetonen
■ Påminnelse: Ikke glem mobiltelefon – Slå på/av varsel om telefon som er glemt i

bilen (dersom telefonen var koblet til Infotainment)
■ Vis bilder for kontakter – Inn-/utkobling av visning av kontaktbilde

■ Telefonmøte – Inn-/utkobling av funksjonen konferansesamtaler
■ Anropinnstillinger – Innstilling av telefonfunksjonene for SIM-kortet som er satt

inn i den eksterne modulen under en samtale (gjelder for Infotainment Co-
lumbus med SIM-kortspor i ekstern modul)
■ Samtale venter: – Slå på/av visning av muligheten for å svare på innkommen-

de anrop under telefonsamtale, visning av gjeldende viderekoblingsinnstil-
lingen
■ På – Slår på skjermen
■ Av – Slår av skjermen
■ Forespør status – Kontroller innstillingene av SIM-kortets funksjon

■ Send eget nummer: – Innstilling av telefonnummer som vises for innringer
■ På – Slår på skjermen
■ Av – Slår av skjermen
■ Nettverksavhengig – Visning basert på telefonens tjenesteleverandør
■ Forespør status – Kontroller innstillingene av SIM-kortets funksjon

■ Slett anrop – Slette valgte anropstyper for SIM-kort som er satt inn i ekstern
modul (gjelder for Infotainment Columbus med SIM-kortspor i ekstern modul)
■ Alle – Sletter alle anrop
■ Ubesvart anrop – Sletter ubesvarte anrop
■ Oppringte numre – Sletter utgående anrop
■ Mottatte – Sletter mottatte anrop

■ SMS-innstillinger – Innstilling av tekstmeldinger for SIM-kortet som sitter i ek-
stern modul (gjelder for Infotainment Columbus med SIM-kortspor i ekstern
modul)
■ Standardkonto – Innstilling for bruk av tekstmeldinger på SIM-kortet eller den

tilkoblede telefonen
■ Ingen standard – Uten prioritet (du velger SIM-kortet eller den tilkoblede te-

lefonen)
■ SIM – En liste over tekstmeldingene på SIM-kortet
■ MAP – En liste over tekstmeldingene på den tilkoblede telefonen

■ Servicesenter-nr.: – Innstilling av nummeret til telefonoperatørens SMS-tjene-
ste

■ Lagre sendte SMS – Aktivere/deaktivere lagring av SMS på SIM-kortet
■ Gyldighetsperiode: – Innstilling av tidsperioden hvor telefonoperatøren vil prø-

ve å sende tekstmeldingen (f.eks. ved avslått Infotainment)
■ Slett SMS – Sletter tekstmeldinger som er lagret på SIM-kortet

■ Alle – Sletter alle tekstmeldinger
■ Innboks – Sletter mottatte tekstmeldinger
■ Utboks – Sletter sendeklare tekstmeldinger
■ Sendt – Sletter sendte tekstmeldinger

■ Telefongrensesnitt "Business" – Slå på/av telefonfunksjonen for ekstern modul
(gjelder for Infotainment Columbus med SIM-kortspor i ekstern modul)

■ Bruk SIM-kort kun for dataforbindelse – Innkobling – Aktivering av kun datatjene-
ster / Utkobling – Aktivering av data- og telefontjenester på SIM-kortet i ek-
stern modul (gjelder for Infotainment Columbus med SIM-kortspor i ekstern
modul)

■ Nettverk – Innstilling av tjenestenettverket for SIM-kortet som sitter i ekstern
modul (gjelder for Infotainment Columbus med SIM-kortspor i ekstern modul)
» Side 118

■ Innstillinger for PIN – Innstilling av PIN-koder for SIM-kortet som sitter i ekstern
modul (gjelder for Infotainment Columbus med SIM-kortspor i ekstern modul)
■ Automatisk PIN-inntasting – Aktivere/deaktivere lagring av SIM-kortets PIN-ko-

de
■ Endre PIN – Endre PIN-koden på SIM-kortet
■ Legg til 2. PIN – Angir SIM-kortets andre PIN-kode (når funksjonen Automatisk

PIN-inntasting er aktivert, for eksempel hvis SIM-kortet støtter datatilkobling
via en annen telefonoperatør)

■ Viderekoble anrop – Innstilling av viderekobling av innkommende samtaler (gjel-
der for Infotainment Columbus med SIM-kortspor i ekstern modul)
■ Alle anrop – Viderekobler alle innkommende anrop
■ Hvis opptatt –Viderekobler innkommende anrop under en pågående telefon-

samtale
■ Hvis ikke tilgj. – Viderekobler innkommende anrop når bilen er utenfor telefo-

noperatørens rekkevidde
■ Hvis ikke svar – Viderekobler innkommende anrop når det innkommende an-

ropet ikke besvares

Innstillinger for Smartlink-meny

› I hovedmenyen SmartLink, trykk på funksjonsflaten  . 
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■ Aktiver dataoverføring for ŠKODA-apper – Inn-/utkobling av dataoverføring for
ŠKODA-apper

■ MirrorLink® – Innstillinger av systemet MirrorLink®

■ Skjermorientering: – Innstilling av skjermbildets orientering
■ Liggende visning – Landskapsvisning
■ Stående visning – Portrettvisning

■ Rotert 180 grader – Inn-/utkobling av 180°-bildedreiing
■ Tillat visning av MirrorLink®-meldinger – Slå på/av visning av meldinger fra Mirror

Link®-apper på Infotainmentskjermen

Innstillinger for Navigasjon-meny

Rutealternativer

› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Rutealterna-
tiver.

■ 3 alternative ruter – Inn-/utkobling av menyen for alternative ruter (økonomisk,
rask, kort)

■ Rute: – Innstilling av foretrukket rute
■ Hyppigste ruter – Vis/skjul menyen for hyppigste ruter i tilleggsvinduet
■ Dynamisk rute – Inn-/utkobling av dynamisk ruteendring på grunn av TMC-tra-

fikkmeldinger
■ Unngå motorveier – Inn-/utkobling av unngåelse av motorveier ved rutebe-

regning
■ Unngå ferger og biltog – Inn-/utkobling av unngåelse av ferger og biltog ved

ruteberegning
■ Unngå bomveier – Inn-/utkobling av unngåelse av bomveier
■ Unngå tunnel – Inn-/utkobling av unngåelse av tunnel med bompenger ved

ruteberegning
■ Unngå vignettpliktige veier – Inn-/utkobling av unngåelse av vignettpliktige

veier ved ruteberegning
■ Vis tilgjengelige vignetter – Valg av land som man har en gyldig vignett for (vig-

nettpliktige bomveier brukes til ruteberegning)
■ Inkluder tilhenger – Inn-/utkobling av å ta tilhengeren med i betraktning for

ruteberegning » Side 172

Kart

› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Kart.

■ Vis trafikkskilt – Inn-/utkobling av visning av trafikkskilt
■ Feltanbefaling – Inn-/utkobling av visning av kjørefeltanbefaling

■ Vis favoritter – Inn-/utkobling av visning av favoritter
■ Vis spesialmål – Inn-/utkobling av visning av spesialmål

■ Velg kategorier for spesialmål – Valg av kategorier for viste spesialmål
■ Vis merker for spesialmål – Inn-/utkobling av visning av tilgjengelige firmalogo

for spesialmål

Rediger minne

› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Rediger min-
ne.

■ Sorter kontakter: – Innstilling av telefonbokens rekkefølge
■ Etter etternavn – Sortering etter kontaktens etternavn
■ Etter fornavn – Sortering etter kontaktens fornavn

■ Definer hjemmeadresse – Angivelse av hjemmeadresse
■ Slett mine spesialmål – Slett kategorien egne spesialmål (personlig POI)
■ Oppdater mine spesialmål (SD/USB) – Import/oppdatering av egne spesialmålkate-

gorier (personlig POI)
■ Importer mål (SD/USB) – Import av mål i vCard-format
■ Slett brukerdata – Slette brukerdata (ved å trykke på funksjonsflaten Slett og

bekrefte slettingen)
■ Siste mål – Slett det siste målet
■ Målminne – Slett listen over lagrede mål
■ Ruter – Slett lagrede ruter
■ Mine spesialmål (personlig POI) – Sletter liste over egne spesialmål
■ Historikk steder – Slett historikken for steder som allerede er angitt med en

adresse
■ Hjemmeadresse – Slett lagret hjemmeadresse
■ Flaggmål – Slett flaggmål
■ Veipunkttur – Slett punktene i menyen veipunktmodus (gjelder for Infotain-

ment Columbus)
■ Hyppigste ruter – Slett de hyppigst brukte rutene

Navigasjonsmeldinger

› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Navigasjons-
meldinger.

■ Volum – Volumkontroll for navigasjonsmeldinger
■ Entertainmentdemping (navig.meldinger) – Innstilling av demping av lydstyrken

(f.eks. radiovolum) ved navigasjonsmeldinger 
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■ Navigasjonsmeldinger – Innstilling av type navigasjonsmeldinger
■ Fullstendig – Alle navigasjonsmeldinger
■ Forkortet – Forkortede navigasjonsmeldinger
■ Kun ved probl. – Navigasjonsmelding kun ved ruteendring

■ Ingen navigasjonsmeld. ved anrop – Inn-/utkobling av manglende navigasjonsmel-
dinger i løpet av telefonsamtale

■ Melding: "Mine spesialmål" – Inn-/utkobling av lydsignal som indikasjon på eget
spesialmål i nærheten (hvis det støttes av importert egne mål) (gjelder for In-
fotainment Columbus)

Topphastigheter

› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Topphastig-
het.

Det maksimale fartsgrensene for gjeldende land vises.

Ved innkoblet funksjon Merk: grensepassering » side 123, Avanserte innstillinger
vises landspesifikke fartsgrenser etter kryssing av landegrenser.

Tankalternativer

› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Tankalterna-
tiver.

■ Velg prioritert bensinstasjon – Valg av prioriterte bensinstasjoner (viser foretruk-
ket bensinstasjonstype i de første tre posisjonene på listen ved søk)

■ Drivstoffvarsling – Inn-/utkobling av en advarsel med mulighet til å kjøre til
nærmeste bensinstasjon når drivstoffnivået når reservetanken

Versjonsinformasjon

› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Versjonsin-
formasjon.

Det vises en liste over land som det finnes navigasjonsdata for, sammen med
dato for siste oppdatering.

Navigasjonsdata kan oppdateres ved å trykke på funksjonsflaten Oppdatering
(SD/USB).

Informasjon om oppdatering av navigasjonsdata kan fås fra en ŠKODA-for-
handler eller se følgende ŠKODA-nettsted.

http://go.skoda.eu/updateportal

Avanserte innstillinger

› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Avanserte
innstillinger.

■ Tidsvisning: – Velg tidsvisning i statuslinjen
■ – Beregnet ankomsttid til mål
■ – Beregnet kjøretid til mål

■ Statuslinje: – Valg av måltypen som statuslinjen viser kjøreavstand og kjøretid
for (angir også hvilken måltype som vises på kartet etter valg av  →  )
■ – Rutemål
■ – Neste veipunkt

■ Merk: grensepassering – Inn-/utkobling av visning av landsspesifikke fartsgren-
ser ved kryssing av landegrenser

■ Demomodus – Inn- /utkobling av demomodus
■ Definer startpunkt for demomodus – Angi startpunkt for veivisningen i demomodus

ved å taste inn adressen eller bruke gjeldende bilposisjon
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Infotainment-innstillinger – Swing

Infotainment-innstillinger

Lydinnstillinger

› Trykk på tasten  .

■ Volum – Innstilling av volum
■ Maks. innkoblingsvol. – Innstilling av maksimal lydstyrke ved innkobling av Info-

tainment
■ Melding – Innstilling av volumet på trafikkmeldinger (TP)
■ Volumregulering – Oppjustering av lydstyrke ved fartsøkning
■ Entertainm. demping – Reduksjon av lydstyrken (f.eks. radiovolum) ved aktivert

parkeringshjelp
■ AUX-volum: – Innstilling av volum for lydkilde som er tilkoblet via AUX
■ BT audio: – Innstilling av volum for Bluetooth® -lydprofilen på tilkoblet enhet

■ Balanse - fader – innstilling av lydforholdet mellom venstre og høyre, foran og
bak

■ Bass-mellom-diskant – Innstilling av equalizer
■ Kvitteringslyd – Inn-/utkobling av lydsignal ved tastaturbetjening

Skjerminnstillinger

› Trykk på tasten  , og berør så funksjonsflaten Skjerm.

■ Skjerm av (om 10 s) – Aktivere/deaktivere automatisk skjermutkobling1)

■ Lysstyrke: – Innstilling av lysstyrke på skjerm
■ Kvitteringslyd – Inn-/utkobling av lydsignal ved tastaturbetjening
■ Vis tid i standbymodus – Dato- og klokkevisning på skjermen når tenningen er på

og Infotainment er slått av

Innstilling av tid og dato

› Trykk på tasten  , og berør så funksjonsflaten Tid og dato.

■ Tid: – Tidsinnstillinger
■ Tidsformat: – Innstilling av tidsformat
■ Sommertid – Inn-/utkobling av sommertid
■ Automatisk sommertid – Slå på/av automatisk overgang til sommertid

■ Dato: – Datoinnstillinger
■ Datoformat: – Innstilling av datoformat

Stille inn Infotainment-språk

› Trykk på tasten   og berør så funksjonsflaten Språk/language.
› Velg Infotainment-språk.

Innstilling av flere tastaturspråk

› Trykk på tasten  , og berør så funksjonsflaten Ekstra tastaturspråk.

I denne menyen kan man legge til et tastaturspråk for å kunne angi andre tegn
enn de som er tilgjengelig for det aktuelle språket.

Innstilling av måleenheter

› Trykk på tasten   og berør så funksjonsflaten Enheter.

■ Avstand: – Avstandsenheter
■ Hastighet: – Fartsenheter
■ Temperatur: – Temperaturenheter
■ Volum: – Volumenheter
■ Forbruk: – Forbruksenheter for drivstoff
■ Forbruk CNG: – CNG-forbruksenheter
■ Trykk: – Trykkenheter for dekktrykk

Trygg fjerning av ekstern kilde

› Trykk på tasten  , og berør så funksjonsflaten Fjern SD-kortet trygt / Fjern USB
trygt.

På skjermen vises melding om trygg fjerning av kilden.

Nå kan den eksterne kilden fjernes trygt.

Tilbakestilling til fabrikkinnstilling

› Trykk på tasten  , og berør så funksjonsflaten Fabrikkinnstillinger.

I denne menyen kan man gjenopprette enkelte innstillinger eller alle innstillin-
ger samtidig.

1) Infotainment slår av skjermen når berøringsskjermen ikke brukes eller ingen av tastene trykkes/vris på i
mer enn 10 sekunder.
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Bluetooth®-innstillinger

› Trykk på tasten  , og berør så funksjonsflaten Bluetooth.

■ Bluetooth - inn-/utkobling av Bluetooth®- funksjon
■ Synlighet: – Inn-/utkobling av Bluetooth®-enhetens synlighet for andre Blue-

tooth®-enheter
■ Fornavn – Endre navnet på Bluetooth®-enheten
■ Tilkoblede enheter – Viser listen over tilkoblede Bluetooth®-enheter
■ Søk etter enheter – Søk etter tilgjengelige Bluetooth®-enheter
■ BT audio (A2DP/AVRCP) – Slå på/av tilkoblingsmuligheten for en Bluetooth®-en-

het (f.eks. MP3-spiller, nettbrett osv.)

Systeminformasjon

› Trykk på tasten  , og berør så funksjonsflaten Systeminformasjon.

■ Oppdater programvare – Programvareoppdatering (f.eks. Bluetooth®)
■ Bluetooth: ... – Versjonsnummer for Bluetooth®-programvaren
■ Delenr. for enhet: ... – Delenummer for Infotainment
■ Maskinvare: – Maskinvareversjon
■ Programvare: ... – Programvareversjon

Informasjon om tilgjengelige programvareoppdateringer kan fås fra en ŠKODA-
forhandler, eller se følgende ŠKODA-nettsted.

http://go.skoda.eu/infotainment

Innstillinger i Radio-menyen

Innstillinger for alle kringkastingsområder

› I hovedmenyen for Radio, trykker man på funksjonsflaten  .

■ Søk – Automatisk avspilling av litt av alle tilgjengelige kanaler i det aktuelle
frekvensområdet

■ Piltaster: – Innstilling av funksjonen av funksjonsflater  
■ Minne – Skifte mellom stasjonene lagret på stasjonstastene
■ Stasjoner – Skifte mellom alle tilgjengelige stasjoner for det valgte kringka-

stingsområdet
■ Trafikkradio (TP) – Inn-/utkobling av trafikkmeldinger
■ Radiotekst – Slå på/av radiotekstvisningen (FM og DAB)

■ Stasj.typeliste: – Sorteringsmåte for radiostasjoner i stasjonslisten (DAB)
■ Global – Alfanumerisk stasjonssortering filtrert i henhold til den sendte pro-

gramtypen
■ Hierarkisk – Stasjonssortering i henhold til de tildelte stasjonsgruppene (en-

semble) – trestruktur for liste
■ Stasjonslogoer – Manuell håndtering av stasjonslogoer
■ Slett minnet – Slett stasjonen som er lagret under stasjonstasten
■ Avanserte innstillinger – Innstillinger som avhenger av det valgte kringkastings-

område (FM og DAB)

Avanserte Innstillinger (FM)

› Velg FM-båndet i hovedmenyen Radio og berør så funksjonsflaten  → Av-
anserte innstillinger.

■ RDS Regional: – Inn-/utkobling av automatisk søk etter lignende stasjoner lo-
kalt
■ Automatisk – Automatisk valg av stasjonen med det beste mottakssignalet.

Ved tap av mottakssignal i den aktuelle regionen, kobler Infotainment au-
tomatisk inn en annen tilgjengelig region.

■ Fast – Den valgte lokalstasjonen beholdes kontinuerlig. Hvis signalet blir
borte må man velge en annen stasjon manuelt.

■ Alternativ frekvens (AF) – Inn-/utkobling av søk etter alternativ frekvens for aktu-
ell stasjon

■ Radiodatasystem (RDS) – Aktivere/deaktivere RDS-funksjonen (motta tilleggsin-
formasjon fra stasjonen)1)

■ Stasjonsliste: – Sorteringsmåte for radiostasjoner i stasjonslisten
■ Gruppe – Gruppesortering etter kringkastet programtype
■ Alfabet – Alfabetisk sortering etter stasjonsnavn

Avanserte innstillinger (DAB)

› Velg DAB-området i hovedmenyen Radio og berør så funksjonsflaten  →
Avanserte innstillinger.

■ DAB-trafikkmeldinger – Inn-/utkobling av DAB-meldinger
■ Andre DAB-meldinger – Inn-/utkobling av andre meldinger (f.eks. advarsler, vær-

melding, sportsreportasjer, finansnyheter) 

1) Gjelder bare for enkelte land.
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■ DAB-følgefunksjon – Inn-/utkobling av automatisk DAB-programfølging på an-
nen frekvens eller i andre stasjonsgrupper

■ Skifter automatisk DAB - FM – Inn-/ utkobling av automatisk skifte fra DAB- til FM-
båndet når DAB-signalet blir borte

Automatisk skifte fra DAB til FM
Ved dårlig DAB-mottak prøver Infotainment å finne en FM-sender.

Mens stasjonen mottas over FM-båndet, vises () bak stasjonsnavnet. Når den
tilsvarende DAB-stasjon blir tilgjengelig igjen, slår systemet automatisk fra FM
til DAB.

Når en DAB-stasjon med dårlig mottak ikke kan finnes i FM-området, blir Info-
tainment stille.

Innstillinger for Medier-meny

› I hovedmenyen Radio berører man funksjonsflaten  .

■ Tone – Lydinnstillinger
■ Miks/repet. inkl. submapper – Inn-/utkobling av tittelavspilling inkludert under-

mappe
■ Bluetooth – Innstilling av Bluetooth®-funksjon
■ Trafikkradio (TP) – Inn-/utkobling av trafikkmeldinger
■ Aktiver AUX – Aktiverer/deaktiverer AUX-inngang
■ Fjern SD-kortet trygt – Trygt uttak av SD-minnekort
■ Fjern USB trygt – Trygg fjerning av ekstern enhet som er koblet til USB-port

Innstillinger for Telefon-meny

› I hovedmenyen Telefon, trykk på funksjonsflaten  .

■ Håndfri – Sette et anrop over til telefonen / tilbake til Infotainment (meny-
punktet vises under en samtale)

■ Velg telefon – Søk etter tilgjengelige telefoner / liste over tilkoblede telefo-
ner / valg av telefon
■ Søk – Søk etter tilgjengelige telefoner

■ Bluetooth – Bluetooth®-innstillinger
■ Profil – Innstillinger for brukerprofil

■ Administrer favoritter – Innstilling av funksjonsflatene for foretrukne kontakter
■ Sorter etter: – Rekkefølge i telefonens kontaktliste

■ Navn – Rekkefølge etter kontaktnavn
■ Fornavn – Rekkefølge etter kontaktens fornavn

■ Imp. kontakter – Import av telefonkontakter
■ Velg ringetone – Velg ringetonen

■ Mobiltelefon påminnelse på – Slå på/av varsel om telefon som er glemt i bilen
(dersom telefonen var koblet til Infotainment)

■ Parallelle samtaler – Aktivere/deaktivere muligheten til å utføre to samtaler
samtidig
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Radio

Betjening

Introduksjon til emnet

Infotainment muliggjør analogt radiomottak av AM- og FM-frekvensbåndene
samt DAB digitalt radiomottak.

VÆR FORSIKTIG
■ På biler med vindusantenne skal vinduene ikke være påført folie eller metal-
lbelagte klistremerker – dette kan føre til mottaksforstyrrelser.
■ Parkeringshus, tunneler, høyhus eller fjell kan forstyrre radiosignaler så mye
at det kan føre til fullstendig bortfall.

Hovedmeny

Bilde 154
Infotainment Columbus, Amund-
sen, Bolero: Hovedmeny for radio
(DAB)

Bilde 155
Infotainment Swing: Hovedmeny
for radio (FM)

› For visning av hovedmenyen, trykker man på tasten  .

Hovedmeny » Bilde 154 eller » Bilde 155
Den valgte stasjonen (navn eller frekvens)
Radiotekst (FM) / gruppenavn (DAB)
Stasjonstaster for dine favorittstasjoner
Valg av kringskastingsområde (FM / AM / DAB)
Valg av minnegruppe for foretrukne stasjoner
Skifte av stasjon

Liste over tilgjengelige stasjoner
Manuelt/halvautomatisk stasjonssøk
Radiotekstvisning/bildepresentasjon (DAB) (gjelder ikke for Infotainment
Swing)
Innstillinger i Radio-menyen

Informasjonssymboler på statuslinjen

Symbol Forklaring

 Trafikksignal er tilgjengelig

  Trafikksignal er ikke tilgjengelig

  RDS-funksjonen er utkoblet (FM)

  Alternativ frekvens AF er utkoblet (FM)

 Signalet er ikke tilgjengelig (DAB)

Hvis det skjer en kontinuerlig endring av et vist stasjonsnavn, er det mulig å
beholde den nåværende teksten ved å holde med en finger på enhetsskjermen
ved stasjonsnavnet. Hele stasjonsnavnet vises ved å holde i stasjonsnavnom-
rådet.

Vis DAB-hovedmeny (gjelder ikke for Infotainment Swing)
I DAB-kringkastingsområdet kan man vise tilleggsinformasjon og bilder (slide-
show), så lenge den innstilte stasjonen kringkaster denne informasjonen.

Visningsvarianten kan velges fra menyen, dette vises som følger.

▶ I hovedmenyen Radio i DAB-området, trykk på funksjonsflaten  .

Søk etter stasjon og velg frekvens

Søk etter stasjon
› I hovedmenyen for Radio, trykker man på funksjonsflaten  eller  . 

A

B

C

D

E
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Avhengig av innstillingen  → piltastene: stilles det inn en tilgjengelig kanal fra
stasjonslisten eller lagrede stasjoner fra stasjonstastene for det valgte kring-
kastingsområdet.

Velg frekvens
› For å vise verdien på valgt frekvens, trykker man i hovedmenyen Radio på

funksjonsflaten  .
› For å stille inn ønsket frekvensverdi på Infotainment Columbus, Amundsen

og Bolero, bruker man skyvebryteren eller funksjonsflatene,   ev. vrir man
på knotten  .

› For å stille inn ønsket frekvensverdi på Infotainment Swing, bruker man sky-
vebryteren eller funksjonsflatene,   nederst på skjermen, eller vrir på knot-
ten  .

Frekvensvalget avsluttes når man trykker på bryteren  .

Avspille stasjoner etter hverandre (søk)
Denne funksjonen spiller av alle tilgjengelige stasjoner i det valgte frekvens-
området i noen sekunder hver.

› For å starte automatisk avspilling av tilgjengelige kanaler på Infotainment
Columbus, Amundsen og Bolero, skal man i hovedmenyen Radio trykke på
funksjonsflaten  → søk.

› For å avslutte automatisk avspilling, trykker man på funksjonsflaten  .
› For å starte/avslutte automatisk avspilling av tilgjengelige kanaler på Info-

tainment Swing, skal man i hovedmenyen Radio trykke på bryteren  .

Liste over tilgjengelige stasjoner

Bilde 156 Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero: Eksempel på liste
over tilgjengelige FM/DAB-stasjoner

Bilde 157 Infotainment Swing: Eksempel på liste over tilgjengelige
FM-/DAB-stasjoner (hierarkisk sortering)

Gjelder for Infotainment Columbus, Amundsen og Bolero
› For visning av listen over tilgjengelige stasjoner for det valgte kringkastings-

området, skal man i hovedmenyen Radio berøre funksjonsflaten  .
› For avspilling, trykker man på funksjonsflaten for den ønskede stasjonen.
› For sortering (FM) av stasjoner i alfabetisk rekkefølge, gruppe eller sjanger,

trykker man på funksjonsflaten A  » Bilde 156 » .

Gjelder for Infotainment Swing
› For visning av listen over tilgjengelige stasjoner for det valgte kringkastings-

området, skal man i hovedmenyen Radio vri på bryteren  . 
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› For avspilling, trykker man på funksjonsflaten for den ønskede stasjonen.
› For filtrering av stasjoner etter programtype (f.eks., musikk, sport osv.) i FM1)-

Og DAB2)-stasjonslisten, trykker man på funksjonsflaten  » Bilde 157 – .

Informasjonssymboler
Symbol Forklaring

 Stasjon som er lagret på en stasjonstast

 Gjeldende stasjon

 Trafikkinformasjon

(f.eks.) 
Type program som kringkastes (FM) (gjelder ikke for Infotain-
ment Swing)

(f.eks.)  Type regionalsending (FM)

 (f.eks.)
Type program som kringkastes (FM, DAB) (gjelder for Infotain-
ment Swing)

 Stasjonsmottaket er ikke tilgjengelig (DAB)


Stasjonsmottak er ikke sikkert (DAB) (gjelder for Infotainment
Amundsen, Bolero, Swing)


Sender med bildekringkasting (DAB) (gjelder ikke for Infotain-
ment-Swing)

Oppdater liste
Avhengig av Infotainment vil stasjonslisten oppdateres som følger:

frekvens Columbus Amundsen, Bolero Swing

FM automatisk automatisk automatisk

AM automatisk manuelt manuelt

DAB automatisk manuelt manuelt

▶For manuell oppdatering, trykk på funksjonsflaten  » Bilde 156 eller » Bil-
de 157.

VÆR FORSIKTIG
For å sortere stasjonene i henhold til sjanger, må funksjonene RDS og AF slås
på. Disse funksjonene kan slås på/av i hovedmenyen radio i FM-båndet ved å
trykke på funksjonsflaten  → Avanserte innstillinger.

Stasjonstaster for favorittstasjoner

For hvert kringkastingsområde kan man lagre favorittstasjonene C  under sta-
sjonstastene, disse er hver delt inn i tre grupper E  » Bilde 154 på side 127 eller
» Bilde 155 på side 127.

› For å lagre en stasjon i hovedmenyen Radio holder man inne den ønskede
funksjonsflaten C  til det høres et lydsignal.

› For å lagre en stasjon i stasjonslisten holder man inne funksjonsflaten på
ønsket stasjon, velger minnegruppe, og trykker deretter på ønsket stasjons-
tast.

Når en stasjon er lagret på en allerede brukt stasjonstast, vil denne stasjonsta-
sten bli overskrevet.

Stasjonslogoer – Columbus, Amundsen, Bolero

Stasjonslogoer er lagret i Infotainment-minnet og disse tildeles automatisk når
stasjoner lagres under stasjonstaster.

Tilordne stasjonslogo automatisk
› For å deaktivere/aktivere, trykker man i hovedmenyen Radio på funksjons-

flaten  → Avanserte innstillinger → Automatisk lagring av stasjonslogoer.

Tilordne stasjonslogo manuelt
› I hovedmenyen for Radio, trykker man på funksjonsflaten  → Stasjonslogoer.
› Berør en brukt stasjontast og velg datakilden (SD-kort, USB).
› Søk etter og velg ønsket stasjonslogo på flyttbare medier.

Fjern stasjonslogo manuelt
› I hovedmenyen for Radio, trykker man på funksjonsflaten  → Stasjonslogoer.
› Berør stasjonstasten som du vil fjerne en logo fra.

Les dette
■ Følgende bildeformater støttes: jpg, gif, png, bmp.
■ Vi anbefaler en oppløsning på opptil 500x500 piksler.

Stasjonslogoer – Swing

Stasjonstasten for en favorittstasjon kan inneholde både navnet og stasjons-
logoen. 

1) Gjelder ved innkoblet RDS-funksjon.
2) Gjelder ved valgt global sortering av stasjonslisten.
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Tilordne stasjonslogo
› I hovedmenyen for Radio, trykker man på funksjonsflaten  → Stasjonslogoer.
› Berør en brukt stasjontast og velg datakilden (SD-kort, USB).
› Søk etter og velg ønsket stasjonslogo på flyttbare medier.

Fjerne stasjonslogo
› I hovedmenyen for Radio, trykker man på funksjonsflaten  → Stasjonslogoer.
› Berør stasjonstasten som du vil fjerne en logo fra.
› eller: Trykk på funksjonsflaten  Alle for å slette logoene for alle stasjonsta-

stene samtidig.
› Bekreft/avbryt slettingen.

Les dette
■ Følgende bildeformater støttes: jpg, gif, png, bmp (vi anbefaler PNG-format).
■ Maksimal oppløsning er 400 x 240 piksler.

TP – Trafikkradio

› For inn-/utkobling av trafikkovervåking, skal man i hovedmenyen Radio be-
røre funksjonsflaten  → Trafikkprogram (TP).

Under en trafikkmelding kan man kansellere den aktuelle meldingen og ev. de-
aktivere trafikkovervåkingen.

Les dette
■ Dersom valgt stasjon ikke sender trafikkmeldinger eller hvis signalet ikke er
tilgjengelig, søker Infotainment automatisk etter en annen stasjon med tra-
fikkmeldinger.
■ Under avspilling i Medier-menyen eller når man hører på en stasjon i AM-om-
rådet, vil trafikkmeldinger mottas fra den sist valgte FM-stasjonen.

Medier

Betjening

Hovedmeny

Bilde 158 Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero: Hovedmeny for Me-
dier/albumliste (gjelder for Infotainment Columbus)

Bilde 159
Infotainment Swing: Hovedmeny
for Medier

› For visning av hovedmenyen, trykker man på tasten  .

Hovedmeny » Bilde 158 eller » Bilde 159
Informasjon om avspilt spor
Tidslinje for avspilling med en glidebryter
Valg av lydkilde
Valgt lydkilde eller valgt albumbilde / visning av albumliste (gjelder for In-
fotainment Columbus) 

A

B

C

D
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Avhengig av type lydkilde:
▶ Mappe-/tittelliste
▶ Multimediedatabase
Innstillinger i Medier-menyen

Albumliste (gjelder for Infotainment Columbus)
Ved fingerberøring i området D  » Bilde 158 vises det en albumliste. Menynavi-
gasjon i albumlisten kan utføres ved å flytte en finger mot høyre/venstre over
skjermen, eller ved å vri på bryteren  . Etter 10 sekunder siden forrige betje-
ning, vises hovedmenyen.

Les dette
■ Informasjonen om avspilt tittel vises på skjermen dersom den er lagret på
lydkilden som en såkalt ID3-tag. Hvis det ikke finnes en ID3-tag, vises kun
spornavnet.
■ For lydfiler med variabel bithastighet /VBR) må ikke den anviste gjenværen-
de spilletiden være lik den faktiske gjenværende spilletiden.

Velge lydkilde

Bilde 160
Infotainment Columbus, Amund-
sen, Bolero: Visningseksempel
for valg av lydkilde

Bilde 161
Infotainment Swing: Visningsek-
sempel for valg av lydkilde





› I hovedmenyen Medier, trykk på funksjonsflaten A  » Bilde 160 eller » Bil-
de 161 og velg ønsket lydkilde.

Ved å velge en lydkilde starter avspilling av tilgjengelige spor (gjelder ikke for
AUX).

Avspillingsbetjening – Columbus, Amundsen, Bolero

Funksjon Handling

Avspilling/Pause Berøre 

Avspilling av den aktuelle tittelen fra
start

Berøre  etter ca. 3 sek siden start
av tittelavspilling

Fingerbevegelse mot høyre på
skjermbildet A  » Bilde 158 på si-

de 130 (etter 3 sek fra starten av spo-
ravspilling)

Hurtigspoling bakover i tittelen Holde 

Hurtigspoling forover i tittelen Holde 

Avspilling av forrige tittel

Berøre  innen 3 sek etter start av
tittelavspilling

Fingerbevegelse mot høyre på
skjermbildet A  » Bilde 158 på si-

de 130 (innen 3 sek etter starten av
tittelavspilling)

Avspilling av neste tittel

Berøre 

Fingerbevegelse mot venstre på
skjermbildet A  » Bilde 158 på si-

de 130

Slå på/av tilfeldig avspilling av gjel-
dende album/mappe

Berøre 

Slå på/av gjentatt avspilling av gjel-
dende album/mappe

Berøre 

Slå på/av gjentatt avspilling av gjel-
dende tittel

Berøre  
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Funksjon Handling

Søk (gjelder for kilder med multime-
diedatabase som kan vises) (gjelder

for Infotainment Columbus)
Berøre 

Slå på/av avspilling av lignende spor i
henhold til informasjonen i ID3-tag
(gjelder for Infotainment Columbus)

Berøre 

Man kan bevege seg innen tittelen ved å berøre tidslinjen B  » Bilde 158 på si-
de 130 med fingeren.

Avspillingsbetjening – Swing

Funksjon Handling

Avspilling/Pause Berøre 

Avspilling av forrige tittel
Berøre  innen 3 sek etter start av

tittelavspilling

Avspilling av den aktuelle tittelen fra
start

Berøre  etter ca. 3 sek siden start
av tittelavspilling

Hurtigspoling bakover i tittelen Holde 

Hurtigspoling forover i tittelen Holde 

Avspilling av neste tittel Berøre 

Slå på/av tilfeldig avspilling av gjel-
dende album/mappe

Berøre 

Slå på/av gjentatt avspilling av gjel-
dende album/mappe

Berøre 

Slå på/av gjentatt avspilling av gjel-
dende tittel

Berøre 

Man kan bevege seg innen tittelen ved å berøre tidslinjen B  » Bilde 158 på si-
de 130 med fingeren.

Mappe-/tittelliste

Bilde 162
Infotainment Columbus, Amund-
sen, Bolero: Mappe-/tittelliste

Bilde 163
Infotainment Swing: Mappe-/tit-
telliste

› For å vise mappen/tittellisten, må man på hovedmenyen Medier berøre funk-
sjonsflaten  (hvis visning støttes av gjeldende valgt kilde).

› For avspilling velg en tittel.

Mappe-/tittelliste » Bilde 162 eller » Bilde 163
Valgt lydkilde / mappe på lydkilde (man navigerer innen mappen ved å be-
røre mappens funksjonsflater)
Alternativer for mappe-/tittelavspilling
Visning av multimediedatabase (kun tilgjengelig i kildeinnholdet)

Valg av lydkilde
Mappe
Spilleliste

Tittelen som avspilles / tittelavspilling stoppet
Tittelen kan ikke spilles av (årsaken vises ved å berøre funksjonsflaten). 

A

B

C
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Les dette
■ Listen viser de første 1 000 oppføringer (titler, kataloger osv.) med eldst opp-
rettelsesdato.
■ Innlastingshastigheten for mappe-/tittellisten avhenger av type lydkilde, for-
bindelseshastighet og datamengde.

Multimediedatabase

Bilde 164
Infotainment Columbus, Amund-
sen, Bolero: Multimediedatabase

Bilde 165 Infotainment Swing: Multimediedatabase

› For å vise multimediedatabasen, må man på hovedmenyen Medier berøre
funksjonsflaten  (hvis visning støttes av gjeldende valgt kilde).

Lydfilene er sortert i kategorier etter sine egenskaper i separate kategorier B .

› For avspilling velges kategorien og deretter tittelen.

Multimediedatabase » Bilde 164 eller » Bilde 165
Valgt lydkilde / valgt kategori / mappe på lydkilden
Sorteringskategorier
Visning av mappe-/tittelliste (kun tilgjengelig i kildeinnholdet)

A

B

C

Valg av lydkilde
Berøre – valg av overordnet mappe / Holde – valg av lydkilde

Lydkilde

Introduksjon til emnet

› For å avspille kobles ønsket lydkilde til eller settes inn. Om avspilling ikke
starter automatisk, velger man lydkilde » Side 131.

Dersom AUX er valgt som lydkilde, må avspillingen startes på den tilkoblede
enheten.

VÆR FORSIKTIG
■ Lagre aldri viktige og usikrede data på tilkoblede lydkilder. ŠKODA tar ikke
ansvar for data eller tilkoblede lydkilder som mistes eller skades.
■ Når du endrer eller kobler til en lydkilde, kan dette føre til plutselige volu-
mendringer. Senk volumet før du bytter eller kobler til en lydkilde.
■ Når man kobler til en ekstern lydkilde, kan skjermmeldinger vises på de ek-
sterne kildene. Disse meldingene må følges og ev. bekreftes (f.eks. dataover-
føring osv.).

Les dette
Gjeldende bestemmelser for opphavsrett i det aktuelle land må overholdes.

CD/DVD

Gjelder for Infotainment Columbus.

Bilde 166 CD/DVD-åpning

CD/DVD » Bilde 166-åpningen er plassert i en ekstern modul i hanskerommet
på passasjersiden. 
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› For å sette inn en CD/DVD, skyves den med etiketten opp så langt inn i CD-
åpningen at den trekkes inn automatisk.

› For å mate ut, trykker man på tasten  , og CD/DVD-en skyves til utgangs-
stillingen.

Hvis den utmatede CD/DVD-en ikke fjernes innen 10 sekunder, blir den av sik-
kerhetsgrunner trukket inn i spilleren igjen. Det endres allikevel ikke kilde til
CD/DVD-spilleren.

ADVARSEL
■ CD/DVD-spilleren er et laserprodukt.
■ Dette laserproduktet ble på sin produksjonsdato klassifisert som klasse 1-
laserprodukt, i samsvar med nasjonale/internasjonale standarder DIN EN
60825-1 : 2008-05 og DHHS-regler 21 CFR, underkapittel J. Laserstrålen i
dette klasse 1-laserproduktet er så svak at den ikke utgjør noen fare ved
riktig bruk.
■ Dette produktet er utformet slik at laserstrålen er begrenset til inni Info-
tainment. Det betyr likevel ikke at laseren som er innebygd i dekselet ikke
betegnes som et laserprodukt av høyere klasse uten dekselet. Infotain-
ment-huset må derfor ikke åpnes under noen omstendighet.

VÆR FORSIKTIG
■ Vent til den innsatte CD/DVD-platen har kommet ut før du forsøker å sette
inn en ny CD/DVD. Ellers kan du skade Infotainment sin diskettstasjon.
■ I CD/DVD-stasjonen må du kun sette originale Audio-CD/Video-DVD eller
standard CD-R/RW eller DVD±R/RW.
■ Ikke sett klistremerker på CD/DVD-er!
■ Ved for høye eller for lave omgivelsestemperaturer, kan det være at CD/DVD-
avspilling ikke fungerer.
■ Når det er kaldt eller ved høy luftfuktighet kan det dannes fuktighet i Info-
tainment (kondensering). Dette kan føre til at avspillinger blir hoppet over eller
hindre avspilling. Når fuktigheten er borte, vil avspillingen fungere igjen.

Les dette
■ Når du trykker på tasten  tar det noen sekunder før CD/DVD-en mates ut.
■ Ujevne eller dårlige veier kan skape avbrudd i avspillingen.
■ Dersom CD/DVD-platen er skadet, uleselig eller feil innsatt, viser skjermen
følgende melding Feil: CD/DVD.
■ Kopibeskyttede CD/DVD-er og egenbrente CD-plater vil ev. ikke kunne av-
spilles eller kun begrenset.

SD-kort

Bilde 167
Infotainment Columbus, Amund-
sen, Bolero: Sette inn SD-kort

Bilde 168
Infotainment Swing: Sette inn
SD-kort

› Skyv SD-kortet inn i sporet i pilens retning, med skråkanten mot høyre, til
det "låses fast" » Bilde 167 eller » Bilde 168.

› For å ta ut SD-kortet, må man i hovedmenyen Medier berøre funksjonsflaten
 → Trygg fjerning: eller Fjern SD-kortet trygt.

› Trykk på det innsatte SD-kortet. SD-kortet "presses" ut av fjæren, slik at det
kan trekkes ut.

VÆR FORSIKTIG
■ Ikke bruk SD-kort med brukket skrivebeskyttelse – fare for skade på SD-kort-
leseren!
■ Når du bruker mindre SD-kort med adapter, kan SD-kortet falle ut av adapte-
ren mens du kjører bilen på grunn av vibrasjoner.

USB-inngang

Det nøyaktige monteringsstedet med  merket USB-inngang » Side 80.

Lydkilden kan kobles til USB-inngangen direkte eller via en kabel.

› For å tilkoble settes USB-lydkilden inn i den respektive inngangen. 
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› For å frakoble USB-enheten, må man i hovedmenyen Medier berøre funk-
sjonsflaten  → Trygg fjerning: eller Fjern USB trygt.

› Koble lydkilden fra den riktige USB-inngangen.

Lade USB-lydkilde
Med Infotainment på starter ladeprosessen automatisk ved tilkobling av USB-
lydkilden (gjelder for lydkilder der lading via USB-kontakten er mulig).

Ladeeffekten kan være forskjellig fra den man oppnår ved å lade via det vanli-
ge strømnettet.

Avhengig av type tilkoblet ekstern enhet og brukshyppighet, er ladestrømmen
muligens ikke tilstrekkelig til å lade den tilkoblede enhetens batteri.

Enkelte tilkoblede lydkilder gjenkjenner muligens ikke at de lades.

VÆR FORSIKTIG
USB-skjøteledninger eller adaptere kan påvirke funksjonen til den tilkoblede
lydkilden.

Les dette
Vi anbefaler at du bruker tilkoblingskabler fra ŠKODA-originaltilbehør.

AUX-inngang

Det nøyaktige monteringsstedet  med merket AUX-inngang » Side 80.

› For tilkobling settes kontakten til AUX-lydkilden inn i riktig kontakt.
› For frakobling trekkes AUX-lydkildens kontakt ut.

VÆR FORSIKTIG
■ AUX-inngangen må kun brukes til eksterne lydenheter!
■ Dersom lydkilden som er tilkoblet via AUX-inngangen har en adapter for ek-
stern strømforsyning, er det mulig at lydsignalet forstyrres.

Les dette
■ For AUX-inngangen benyttes en standard lydplugg på 3,5 mm (stereojack).
■ Vi anbefaler at du bruker tilkoblingskabler fra ŠKODA-originaltilbehør.

Bluetooth®-spiller

Infotainment muliggjør avspilling av lydfiler på en tilkoblet Bluetooth®-spillere
med A2DP- og AVRCP-lydprofiler.

Flere enheter kan tilkobles via Bluetooth®, men bare én av dem kan brukes
som Bluetooth®-spiller.

Koble til /koble fra
› For tilkobling av Bluetooth®-spilleren til Infotainment – følg samme frem-

gangsmåte som for tilkobling av en telefon til enheten » Side 147.
› For frakobling av Bluetooth®-spilleren avsluttes forbindelsen manuelt i listen

over sammenkoblede eksterne enheter » Side 147.

Bytte ut Bluetooth®-spiller (gjelder for Infotainment Amundsen, Bolero)
Hvis man vil bytte ut en Bluetooth®-spiller som er tilkoblet Infotainment samti-
dig som en telefon, vises tilknyttet skjermmelding på Infotainmentskjermen.

› Avslutt forbindelsen til tilkoblet Bluetooth®-spiller og gjenta tilkoblingspro-
sedyren » side 147, Administrering av sammenkoblede eksterne enheter.

VÆR FORSIKTIG
Hvis en ekstern enhet er tilkoblet Infotainment via Apple CarPlay eller Android
Auto, så er tilkobling via Bluetooth® ikke mulig.

Jukeboks

Gjelder for Infotainment Columbus.

Lyd-/videofiler kan importeres fra tilkoblede eksterne enheter til Jukeboks (i
Infotainment internminne).

Importere filer
› I hovedmenyen Radio berører man funksjonsflaten  → Administrere jukeboks

→ Importer.
› Velg ønsket kilde.
› Velg ønskede mapper eller filer.
› Berør funksjonsflaten  .

Sletting av data
› I hovedmenyen Radio berører man funksjonsflaten  → Administrere jukeboks

→ Slett.
› Velg ønsket mappe eller filer i den valgte kategorien.
› Berør funksjonsflaten  → Slett.

Vis hvor fullt Infotainment-minnet er
› I hovedmenyen Radio berører man funksjonsflaten  → Administrere jukeboks.

Det vises informasjon om brukt og ledig plass på Infotainment-minnet samt
antall filer som fortsatt kan importeres. 
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Les dette
■ Filer som allerede er kopiert blir automatisk gjenkjent og er ikke tilgjengelig
for ny kopiering (merkes i grått).
■ Kopiering og samtidig avspilling av lyd-/videofiler i CD/DVD-spilleren er ikke
mulig.

WLAN

Gjelder for Infotainment Columbus, Amundsen.

Infotainment lar deg spille av lydfiler fra en ekstern enhet som er trådløst til-
koblet bilenheten.

› Koble en ekstern enhet som støtter DLNA-teknologi (Digital Living Network
Alliance) til Infotainment trådløst » Side 156.

› Eventuelt kan man starte UPnP-programmet (Universal Plug and Play) på
den tilkoblede enheten, dette tillater avspilling.

› Velg lydkilden  WLAN.

Støttede lydkilder og filformater – Columbus, amundsen, Bolero

Støttede lydkilder

Kilde
Grense-

snitt
Type Spesifikasjon Filsystem

SD-kort
SD-kortle-

ser
Standard størrelse SD; SDHC; SDXC

FAT16
FAT32
exFAT
NTFS

USB-
enheter

USB 1.x, 2.x
og 3.x eller
nyere med
støtte for
USB 2.x

MSC

USB-minnepinne;
HDD (uten spesi-
ell programvare);
MSC-modus støt-
ter USB-enheter

MTP

Enheter med An-
droid-operativsy-
stem eller Win-

dows Phone (mo-
biltelefon, nett-

brett)

Apple
Enheter med

operativsystemet
iOS (iPhone, iPod)

CD/DVD
(gjelder

kun for In-
fotainment
Columbus)

CD/DVD-
stasjon

Lyd-CD (opptil 80
min);

CD-R/RW (opptil
700 MB);

DVD±R/RW;
Lyd-DVD,

DVD-video

ISO9660;
Joliet (nivå 1,2,3);

UDF 1.x;
UDF 2.x

- 
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Støttede lydfilformater

Kodek-type
(filformater)

Filbeteg-
nelser

Maks. bit-
hastighet

Maks. le-
sehastig-

het

Flere sta-
sjonera) Spilleliste

Windows Media
Audio

9 og 10
wma 384 kbit/s

96 kHz
nei

m3u
pls
wpl

M3U8
asx

WAV wav

Definert
av forma-

tet
(1,5 Mbit/s)

MPEG-1; 2 og 2,5
Layer 3

mp3
320 kbit/s

48 kHz

MPEG 2 og 4
aac; mp4;

m4a

ja
FLAC;

OGG-Vorbis
flac; ogg

Definert
av forma-

tet
(5,5 Mbit/s

)

a) Gjelder for CANTON-lydsystem.

Lydkilder med partisjon iht. GPT-standarden (GUID Partition Table ) støttes ik-
ke av Infotainment.

Data som er beskyttet med DRM-metoden, støttes ikke av Infotainment.

Støttede lydkilder og filformater – Swing

Støttede lydkilder

Kilde
Grense-

snitt
Type Spesifikasjon Filsystem

SD-kort
SD-kortle-

ser
Standard
størrelse

SD; SDHC; SDXC

FAT16
VFAT
FAT32
exFAT

USB-
enheter

USB 1.x, 2.x
og 3.x eller
nyere med
støtte for
USB 2.x

MSC

USB-minnepinne;
HDD (uten spesiell pro-

gramvare);
MSC-modus støtter

USB-enheter

MTP

Enheter med Android-
operativsystem eller

Windows Phone (mobil-
telefon, nettbrett)

Apple
Enheter med operativ-
systemet iOS (iPhone,

iPod)

Blue-
tooth®-
spiller

- -
Bluetooth-protokollene

A2DP og AVRCP (1.0–
1.4)

-

Støttede lydfilformater

Kodek-type
(filformater)

Filbetegnel-
ser

Maks. bitha-
stighet

Maks. lese-
hastighet

Spilleliste

Windows Media
Audio 9 og 10

wma 384 kbit/s 96 kHz m3u
pls
wpl
asx

MPEG-1; 2 og 2,5
(layer-3)

mp3 320 kbit/s 48 kHz

Lydkilder med partisjon iht. GPT-standarden (GUID Partition Table ) støttes ik-
ke av Infotainment.

Data som er beskyttet med DRM-metoden, støttes ikke av Infotainment.
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Bilder

Bildevisning

Hovedmeny

Gjelder ikke for Infotainment Swing.

Bilde 169
Bilder: Hovedmeny

› For å vise hovedmenyen, trykker man på tasten   og så berøres funksjons-
flaten  .

Hovedmeny » Bilde 169
Valg av bildekilde
Mappe-/bildeliste
Visning av foregående bilde
Slå på slideshow
Slå av slideshow
Visning av neste bilde
Innstillinger i Bilder-menyen
Dreie bildet 90° mot venstre
Dreie bildet 90° mot høyre
Visning av opprinnelig bildestørrelse (med riktig sideforhold)
Målveivisning til GPS-koordinater (veivisning kun mulig hvis bildet innehol-
der GPS-koordinater) (gjelder for Infotainment Columbus, Amundsen) » Si-
de 168

A





















Bla gjennom

Funksjon Handling

Visning av neste bilde
Fingerbevegelse på skjermen mot venstre

(ved utgangsvisning)

Berøre 

Visning av foregående bilde
Fingerbevegelse på skjermen mot høyre (ved

utgangsvisning)

Berøre 

Forstørre visning
Berør skjermen med to fingre og trekk dem

fra hverandre

Vri bryteren  mot høyre

Forminske visning
Berør skjermen med to fingre og trekk dem

mot hverandre

Vri bryteren  mot venstre

Bevegelse av bilde ved forstør-
ret visning

Beveg fingeren over skjermbildet i ønsket
retning

Drei 90°
Berør skjermen med to fingre og flytt

med/mot klokken (kun ved utgangsvisning)

Berøre  eller 

Maksimal forstørrelse av vis-
ning

Dobbeltapp med fingeren på skjermen

Visning av opprinnelig bilde-
størrelse (med riktig sidefor-

hold)

Dobbeltapp med fingeren på skjermen igjen

Trykk på bryteren 

VÆR FORSIKTIG
Navigering gjennom bilder på Infotainmentskjermen støttes ikke for tilkoblede
eksterne Apple-enheter.
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Støttede bildefilformater og kilder

Støttede bildekilder

Kilde Type Spesifikasjon Filsystem

SD-kort
Standard størrel-

se
SD; SDHC; SDXC FAT16

VFAT
FAT32
exFAT
NTFS

USB-enheter
USB-minnepinne;
HDD (uten spesi-
ell programvare)

USB 1.x, 2.x og 3.x
eller nyere med

støtte for USB 2.x

CD/DVD (gjelder for
Infotainment Co-

lumbus)

CD-R/RW (opptil
700 MB);

DVD±R/RW

ISO9660;
Joliet (nivå 1,2,3);

UDF 1.x;
UDF 2.x

-

Støttede filformater

Kodek-type
(filformater)

Filbetegnelser
Maks. oppløsning

(megapiksler)

BMP bmp 4

JP(E)G jpg; jpeg 4; 64

GIF gif 4

PNG png 4

Les dette
■ Den maksimale støttede bildestørrelse er 20 MB.
■ Bildekilder med partisjon iht. GPT-standarden (GUID Partition Table ) støttes
ikke av Infotainment.

Video-DVD

Videospiller

Hovedmeny

Gjelder for Infotainment Columbus.

Bilde 170
Video-DVD: Hovedmeny

› For å vise hovedmenyen, setter man inn en CD/DVD i sporet i den eksterne
modulen.

› eller: I hovedmenyen Medier velges ønsket videokilde, mappe-/spillelisten vi-
ses og videofilen startes.

Hovedmeny » Bilde 170
Valg en videokilde
Avspillingstidslinje
Informasjon om valgt videodata (f.eks. videotittel, kapittel)
Vise menyen video-DVD
Innstillinger for menyen video-DVD

Les dette
Av sikkerhetsårsaker blir bildevisning slått av ved hastigheter over 5 km/t. Ba-
re lyden vil fortsette å avspilles. På skjermen vises tilhørende melding.

Betjene avspilling

Funksjon Handling

Avspilling/Pause Berøre /

Avspilling av foregående video
Berøre  innen 3 sek etter avspil-

lingsstart 

A

B

C
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Funksjon Handling

Avspilling av den aktuelle videoen fra
start

Berøre  etter ca. 3 sek siden avspil-
lingsstart

Hurtigspoling bakover Holde a)

Avspilling av neste video Berøre 

Hurtigspoling framover Holde a)

Spole frem-/bakover i videoen til øn-
sket tid

Trykke på avspillingstidslinjen B
» Bilde 170 på side 139

a) Jo lenger funksjonsflaten holdes inne, jo raskere spoles det forover/bakover.

DVD-meny

Bilde 171
DVD-meny

› For å vise DVD-menyen, må man i hovedmenyen Video-DVD berøre funk-
sjonsflaten  » Bilde 170 på side 139 .

Beskrivelse av DVD-menyen » Bilde 171
Betjeningsflate
Eksempel på viste menyer

Funksjonsflater på betjeningsflaten

Symbol Funksjon

 /  Forskyv betjeningsflaten mot venstre/høyre

 /  Vis/skjul fullskjermsvisning på betjeningsflaten

 Lukke betjeningsflaten

    Bevege seg i EPG/videotekst

 Bekreftelse

Hovedmeny Tilbake til hovedmenyen for Video-DVD

A

B

Støttede videokilder og filformater

Støttede videokilder

Kilde
Grense-

snitt
Type Spesifikasjon Filsystem

SD-kort
SD-kortle-

ser
Standard størrelse SD; SDHC; SDXC

FAT16
VFAT
FAT32
exFAT
NTFS

USB-
enheter

USB 1.x, 2.x
og 3.x eller
nyere med
støtte for
USB 2.x

MSC

USB-minnepinne;
HDD (uten spesi-
ell programvare);
MSC-modus støt-
ter USB-enheter

CD/DVD
CD/DVD-
stasjon

CD-R/RW (opptil
700 MB);

DVD±R/RW;
Standard DVD;

DVD-video;

ISO9660;
Joliet (nivå 1,2,3);

UDF 1.x;
UDF 2.x

-

Videofilformater som støttes

Kodek-type
(filformater)

Filbetegnelser
Maks. bilder per

sekund
Maks. oppløsning

MPEG-1
.mpeg

30 352 x 288

MPEG-2

25 720 x 576

MPEG-4 .mp4

QuickTime .mov

Matroska .mkv

DivX; XviD
.avi

MJPEG
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Media Command

Betjening

Introduksjon til emnet

Gjelder for Infotainment Amundsen.

Funksjonen Media Command lar deg betjene og spille av lydfiler eller videoer
på opptil to nettbrett som er tilkoblet Infotainment trådløst.

Funksjonen Media Command muliggjør betjening av nettbrett med operativsy-
stemet Android eller iOS.

Forbinde nettbrett med Infotainment
› Slå på Infotainment-hotspot (WLAN) (trykk på tasten  , deretter funk-

sjonsflaten  → WLAN → Mobil hotspot → Mobil hotspot).
› Slå på Wi-Fi på nettbrettet.
› Etabler Wi-Fi-tilkobling på nettbrett » side 156, Hotspot (WLAN).
› Start programmet ŠKODA Media Command på nettbrettet.

VÆR FORSIKTIG
Hvis flere enheter er koplet til Infotainment via WLAN, kan kvaliteten på den
trådløse forbindelsen og dermed funksjonen av Media Command begrenses.

Hovedmeny – ett nettbrett tilkoblet

Bilde 172
Hovedmeny: Ett nettbrett tilkob-
let

› For å vise hovedmenyen Media Command, trykker man på tasten   og så
berøres funksjonsflaten  .

Hovedmeny » Bilde 172
Informasjon om avspilt spor
Tidslinje for avspilling med en glidebryter

A

B

Nettbrettnavn
Avspillingskontroll

Øk/senk volum på nettbrett
Valg av avspillingskilde
WLAN-innstillinger

Hovedmeny – to tilkoblede nettbrett

Bilde 173 Hovedmeny: To tilkoblede nettbrett / betjene én av de to tilko-
blede nettbrettene

› For å vise hovedmenyen Media Command, trykker man på tasten   og så
berøres funksjonsflaten  .

› For å starte betjening av nettbrettet, berør funksjonsflaten  på gjeldende
nettbrett » Bilde 173 – .

› For å gå tilbake til hovedmenyen, berør funksjonsflaten  » Bilde 173 – .

Hovedmeny » Bilde 173
Navn på det første nettbrettet
Navn på det andre nettbrettet
Avspillingskontroll
Informasjon om avspilt spor
Tidslinje for avspilling med en glidebryter
Navn på betjent nettbrett

Øk/senk volum på nettbrett
Valg av avspillingskilde
WLAN-innstillinger
Oppstart av nettbrettbetjening
Tilbake til hovedmenyen

C

D

  




A

B

C

D

E

F
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Velg kilde og styr avspilling

Bilde 174 Velg kilde / velg kategori

› For å velge avspillingskilde, trykker man i hovedmenyen på funksjonsflaten
 og velger kildenettbrett » Bilde 174 – .

› For å spille av, velger man kategori » Bilde 174 –  og deretter tittel.

Hvis to nettbrett er koblet til, begynner tittelavspilling på begge nettbrettene
samtidig.

Avspillingen kan betjenes på Infotainment og fra hvert av nettbrettet helt uav-
hengig av hverandre. Dermed kan man spille av ulike titler på de to nettbrette-
ne samtidig.

Avspillingskontroll

Funksjon Handling

Avspilling/Pause Berøre 

Avspilling av den aktuelle tittelen fra
start

Berøre 
etter ca. 3 sek siden start av tittelav-

spilling

Avspilling av forrige tittel
Berøre 

innen 3 sek etter start av tittelavspil-
ling

Avspilling av neste tittel Berøre 

Man kan bevege seg innen tittelen ved å berøre tidslinjen B  » Bilde 172 på si-
de 141 ev. E  » Bilde 173 på side 141 med fingeren.

Les dette
Noen typer nettbrett tillater avspilling av lydfiler eller videoer fra SD-kort i
nettbrettet. Avspilling av disse titlene kan være begrenset.

Støttede filformater

Type Format
Operativsystem

Android
Operativsystem

iOS

Video

MPEG-4 Part 2  

MPEG-4 Part 10
 (H264)

 

XVID  

Audio

MPEG-1; 2 og 2,5
Layer 3 (mp3)

 

AAC  (4,1+) 

M4A  (4,1+) 

OGG  

FLAC  

WAV  (4,1+) 
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Telefon

Innledende informasjon

Introduksjon til tema

Gjelder for Infotainment Columbus, Amundsen og Bolero
Dette kapittelet omfatter betjening av en telefon som er tilkoblet Infotain-
ment via Bluetooth®, samt bruk av SIM-kortet i den eksterne modulen.

Avhengig av Bluetooth®-profilen som brukes, kan det være mulig å koble en
eller to telefoner til Infotainment samtidig.

SIM-kortet i slik ekstern modul kan brukes for data- og telefontjenester (Co-
lumbus).

Hvis telefoner som er tilkoblet Infotainment har flere SIM-kort, kan innkom-
mende samtaler aksepteres fra alle SIM-kortene.

For utgående samtaler kan man, avhengig av telefontypen, enten bare bruke
det primære SIM-kortet eller velge ett av telefonens SIM-kort.

Infotainment gjør det mulig å velge om man vil arbeide med tekstmeldinger på
hovedtelefonen (hvis telefonen støtter det), eller på den eksterne modulens
SIM-kort.

Hvis en ekstern enhet tilkobles Infotainment via Apple CarPlay, vil bruk av
Bluetooth®-forbindelsen ikke være mulig og menyen Telefon er ikke tilgjenge-
lig. En eventuell dataforbindelse via SIM-kortet vil fortsatt være funksjonell
» Side 157.

Gjelder for Infotainment Swing
Dette kapittelet omhandler betjening av en telefon som er koblet til Infotain-
ment via Bluetooth®.

Hvis en telefon som er tilkoblet Infotainment har flere SIM-kort, kan innkom-
mende samtaler aksepteres fra alle SIM-kortene.

For utgående samtaler kan man, avhengig av telefontypen, enten bare bruke
det primære SIM-kortet eller velge ett av telefonens SIM-kort.

ADVARSEL
Landets gjeldende lover og regler for bruk av mobiltelefoner i bilen skal all-
tid overholdes.

Mulige koblingstyper

Avhengig av antall tilkoblede Bluetooth®-enheter, forbindelsestype samt bruk av SIM-kort i en ekstern modul, vil følgende funksjoner være tilgjengelige. 
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Gjelder for Infotainment Columbus

Forbindel-
ses-
type

Første enhet (hovedtelefon) Andre enhet (tilleggstelefon)
Tredje enhet Fjerde enhet

Telefon
SIM-kort

(i ekstern modul)
Telefon

SIM-kort
(i ekstern modul)

1.

rSAP
Innkommende/utgåen-

de
anrop, SMS,

telefonkontakter,
dataforbindelse,

Bluetooth®-spillera)

-
HFP (innkommende

samtaler),
Bluetooth®-spillera)

- Bluetooth®-spillera) -

2.

HFP (innkommende/ut-
gående

anrop), SMS,
telefonkontakter,

Bluetooth®-spillera)

-
HFP (innkommende

samtaler),
Bluetooth®-spillera)

Datatilkobling Bluetooth®-spillera) -

3.

HFP (innkommende/ut-
gående

anrop), SMS,
telefonkontakter,

Bluetooth®-spillera)

- -
Innkommende anrop,

SMS,
Datatilkobling

Bluetooth®-spillera) -

4. -

Innkommende/utgåen-
de

anrop, SMS,
telefonkontakterb),

Datatilkobling

HFP (innkommende
samtaler),

SMS,
Bluetooth®-spillera)

-
telefonkontakterb),
Bluetooth®-spillera) Bluetooth®-spillera)

a) For hver forbindelsestype har man kun muligheten til å koble en ekstern enhet til Infotainment som Bluetooth®-spiller.
b) Hvis telefonkontakter fra den tredje enheten importeres til Infotainment, så er det ikke mulig å bruke telefonkontaktene på SIM-kortet i den eksterne modulen.

Gjelder for Infotainment Amundsen, Bolero

Første enhet (hovedtelefon) Andre enhet (tilleggstelefon)

HFP (innkommende/utgående anrop),
SMS,

telefonkontakter,
Bluetooth®-spillera)

HFP (innkommende samtaler),
Bluetooth®-spillera)

a) Kun én ekstern enhet kan forbindes med Infotainment som Bluetooth®-spiller.

Gjelder for Infotainment Swing

Første enhet (hovedtelefon) Andre enhet (tilleggstelefon)

HFP (innkommende/utgående anrop)
telefonkontakter,

Bluetooth®-spillera)

Bluetooth®-spillera)

a) Kun én ekstern enhet kan forbindes med Infotainment som Bluetooth®-spiller.
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Hovedmeny

Gjelder for Infotainment Columbus, Amundsen og Bolero.

Bilde 175 Telefon: Hovedmeny

Hovedmenyen Telefon vises når en telefon er tilkoblet eller et SIM-kort med
aktivert telefontjeneste er satt inn i ekstern modul.

› For visning trykker man på tasten  .

Hvis den sist åpne menyen vises i stedet, trykker man i hovedmenyen Telefon
nok en gang på tasten  .

Hovedmeny – Informasjons- og funksjonsflater » Bilde 175
Navnet på telefonens tjenesteleverandør (ved aktiv roaming vises sym-
bolet )
Funksjonsflater for foretrukne kontakter
Valg av minnegruppe for foretrukne kontakter
Valg av nødnummer1) eller funksjonsflate for foretrukket kontakt » Si-
de 152
Vis listen over sammenkoblede telefoner (på funksjonsflaten vises nav-
net på hovedtelefon / SIM-kort satt inn i ekstern modul med aktiverte
telefontjenester)
Bytte hovedtelefon mot tilleggstelefon (navnet på tilleggstelefonen vi-
ses i funksjonsflaten)
Vis listen over sammenkoblede telefoner som er tilgjengelige som kilde
for telefonkontakter – ingen telefon er tilkoblet med telefonkontakter
Vis listen over sammenkoblede telefoner som er tilgjengelige som kilde
for telefonkontakter – én telefon er tilkoblet med telefonkontakter

A

B

C



 



D

E

Inntasting av telefonnummeret
Visning av telefonens kontaktliste, avhengig av tilkoblingstype » Si-
de 151
Visning av en meny med tekstmeldinger (SMS) / mulighet til å bruke et
SIM-kort eller en telefon for å kalle opp menyen med tekstmeldinger
(SMS) (ved nye tekstmeldinger vises antallet meldinger i funksjonsfla-
ten)
Viser anropslisten (ved ubesvarte anrop vises antallet ubesvarte anrop
ved siden av funksjonsflaten)
Innstillinger i Telefon-menyen » Side 120

Symboler i statuslinjen
Signalstyrken for datanettverket med SIM-kort i ekstern modul eller
RSAP-tilkobling, samt tilkoblingstype og dataoverføring
Signalstyrke for datanettverk (gjelder for Infotainment Columbus)
Telefonbatteriets ladetilstand
Ubesvart anrop
Pågående samtale
Innkommende SMS
Pågående dataoverføring
PIN-koden for SIM-kortet i den eksterne modulen ble ikke angitt

Hovedmeny

Gjelder ikke for Infotainment Swing.

Bilde 176
Telefon: Hovedmeny

Hovedmenyen Telefon vises når en telefon er tilkoblet Infotainment.

› For visning trykker man på tasten  . 











F

G













1) I enkelte land er funksjonen muligens ikke tilgjengelig.
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Hvis den sist åpne menyen vises i stedet, trykker man i hovedmenyen Telefon
nok en gang på tasten  .

Hovedmeny – Informasjons- og funksjonsflater » Bilde 176
Navnet på telefonens tjenesteleverandør (ved aktiv roaming vises sym-
bolet )
Funksjonsflater for foretrukne kontakter
Valg av minnegruppe for foretrukne kontakter
Visning av listen over tilkoblede telefoner (navnet på telefon vises i
funksjonsflaten)
Valg av nødnummer1) eller funksjonsflate for foretrukket kontakt » Si-
de 152
Inntasting av telefonnummeret
Visning av kontaktliste » Side 151
Viser anropslisten (ved ubesvarte anrop vises antallet ubesvarte anrop
ved siden av funksjonsflaten)
Innstillinger i Telefon-menyen » Side 126

Symboler i statuslinjen
Signalstyrken for telefonnettverket
Telefonbatteriets ladetilstand
Ubesvart anrop
Pågående samtale

Tilkobling og forbindelse

Introduksjon til emnet

Rekkevidden på forbindelsen mellom Infotainment og mobiltelefonen er be-
grenset til inne i kupeen.

For å koble en telefon til Infotainment, må de to apparatene kobles sammen
via Bluetooth®.

Koblingsprosessen avhenger av antallet telefoner som allerede er tilkoblet el-
ler bruk av SIM-kortet i ekstern modul (gjelder for Infotainment Columbus)
» Side 148.

A

B

C





















Opptil 20 eksterne enheter kan tilkobles Infotainment. Etter å ha nådd det
maksimale antallet vil den minst nylig brukt enheten erstattes av tilkoblingen
av neste eksterne enhet.

Forbindelse med en telefonen som allerede har vært koblet til enheten krever
ikke ny koblingsprosess. I stedet finner man telefonen i listen over sammenko-
blede telefoner og gjenoppretter tilkoblingen.

ADVARSEL
Tilkoblingen og forbindelse av en telefon til Infotainment skal kun utføres
når bilen står i ro – fare for ulykke!

Tilkoblingsbetingelser

Bilde 177
QR-kode med referanse til ŠKO-
DA-nettstedene

Telefonen kan kobles til Infotainment under følgende forhold.

Tenningen må være slått på.
Infotainment sin Bluetooth®-funksjon og mobiltelefonen er slått på.
Infotainments og mobiltelefonens synlighet er slått på.
Telefonen er innenfor rekkevidden til Infotainment sin Bluetooth®-signal.
Telefonen er kompatibel med Infotainment.
Infotainment er ikke tilkoblet en ekstern enhet via Apple CarPlay.

Tilkoblingen kan gjøres både fra Infotainment og fra telefonen.

Under tilkoblings- og forbindelsesprosessen vises meldinger både på Infotain-
mentskjermen og telefonen. Disse meldingene må følges og ev. bekreftes
(f.eks. kontaktimport, tilkobling av Bluetooth®-spiller osv.). 













1) I enkelte land er funksjonen muligens ikke tilgjengelig.
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Kompatibilitet og oppdatering
Ved å lese av QR-koden » Bilde 177 eller etter å ha skrevet inn følgende adres-
se i nettleseren, vises informasjon om kompatibiliteten for telefoner samt til-
gjengelige oppdateringer for Bluetooth®-enheten på Infotainment.

http://go.skoda.eu/compatibility

Tilkoblings- og forbindelsesprosess

Koble telefon til Infotainment
› Søk etter tilgjengelige eksterne Bluetooth®-enheter på telefonen.
› Velg Infotainment (Infotainment-navn  → Bluetooth → Navn:).
› Bekreft PIN-koden, ev. skriv inn og bekreft den for å bekrefte sammenkoblin-

gen.

Telefonen tilkobles Infotainment eller bare sammenkobles, avhengig av antal-
let tilkoblede eksterne enheter og bruken av SIM-kortet i den eksterne modu-
len (Columbus).

Koble Infotainment til telefonen
› Om Infotainment ikke er tilkoblet en telefon, trykker man på tasten  ,

deretter på funksjonsflaten Søk etter telefon.
› eller: Hvis én telefon er tilkoblet Infotainment, skal man i hovedmenyen Te-

lefon berøre funksjonsflaten  → Søk etter telefon.
› eller: Hvis den eksterne modulen på Infotainment Columbus har ett SIM-kort

med aktivert telefontjeneste innsatt, berører man i hovedmenyen Telefon
funksjonsflaten  → Søk etter telefon.

› I listen over funne eksterne Bluetooth®-enheter velger man ønsket telefon.
› Bekreft PIN-koden (ev. skriv inn og bekreft) for å bekrefte sammenkoblingen.

Om eksterne Bluetooth®-enheter allerede er tilkoblet Infotainment, vises det
meldinger og alternativer for mulig koblingstype (f.eks. erstatning av tilkoblet
ekstern Bluetooth®-enhet).

Mulige tilkoblingstyper for telefoner ev. for SIM-kortet i ekstern modul » Si-
de 143.

Administrering av sammenkoblede eksterne enheter

Bilde 178 Infotainment Columbus: Liste over sammenkoblede eksterne
enheter / liste over tilgjengelige Bluetooth®-profiler

Bilde 179 Infotainment Swing: Liste over sammenkoblede eksterne enhe-
ter / liste over tilgjengelige Bluetooth®-profiler

› I hovedmenyen Telefon, trykk på funksjonsflaten  → Bluetooth → Tilkoblede
enheter.

I listen over tilkoblede eksterne enheter kan man se følgende symboler for
Bluetooth®-profilen ved de enkelte eksterne enhetene » Bilde 178 eller » Bil-
de 179 – .

Gjelder for Infotainment Columbus, Amundsen og Bolero

Symbol
Symbol-

farge
Funksjon


grå Ekstern enhet kan tilkobles som telefon

grønn Ekstern enhet er tilkoblet som telefon 
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Symbol
Symbol-

farge
Funksjon


grå Ekstern enhet kan tilkobles som Bluetooth®-spiller

hvit Ekstern enhet er tilkoblet som Bluetooth®-spiller

Gjelder for Infotainment Columbus med SIM-kortet i ekstern modul

Symbol
Symbol-

farge
Funksjon



grå
Ekstern enhet kan tilkobles for bruk av telefonkon-
takter og tekstmeldinger fra denne eksterne enheten

blå
Ekstern enhet er tilkoblet, og bruk av telefonkontak-
ter og tekstmeldinger fra denne eksterne enheten

Gjelder for Infotainment Swing

Symbol
Symbol-

farge
Funksjon


hvit Ekstern enhet kan tilkobles som telefon

grønn Ekstern enhet er tilkoblet som telefon


hvit Ekstern enhet kan tilkobles som Bluetooth®-spiller

grønn Ekstern enhet er tilkoblet som Bluetooth®-spiller

Tilkoblingsetablering
▶Velg ønsket ekstern enhet fra listen over tilkoblede eksterne enheter.
▶Velg ønsket profil fra listen over tilgjengelige Bluetooth®-profiler » Bilde 178

eller » Bilde 179 – .

Om eksterne Bluetooth®-enheter allerede er tilkoblet Infotainment, vises det
meldinger og alternativer for mulig koblingstype (f.eks. erstatning av tilkoblet
ekstern Bluetooth®-enhet).

Frakobling
▶Velg ønsket ekstern enhet fra listen over tilkoblede eksterne enheter.
▶Velg ønsket profil fra listen over tilgjengelige Bluetooth®-profiler » Bilde 178

eller » Bilde 179 – .

Slett den tilkoblede eksterne enheten
▶For å slette berører man én av følgende funksjonsflater.

– Slette alle eksterne enheter
– Slette ønsket ekstern enhet

▶Bekreft slettingen ved å berøre funksjonsflaten Slett.

 Slett alle eller Alle


Bruke SIM-kort i ekstern modul

Gjelder for Infotainment Columbus med SIM-kortspor i ekstern modul.

Bilde 180 Sett inn SIM-kortet i ekstern modul

Bilde 181
Tast inn PIN-koden for SIM-kor-
tet

SIM-kortet i den eksterne modulen kan brukes for telefon- og datatjenester.

Bruk av SIM-kortet krever at telefonfunksjonen på ekstern modul er slått på.

Inn-/utkobling
› I hovedmenyen Telefon, trykk på funksjonsflaten  → Telefongrensesnitt "Busi-

ness".

Sette inn SIM-kortet
SIM-kortsporet er plassert i en ekstern modul i hanskerommet på passasjersi-
den.

Det brukes et SIM-kort med størrelsen mini (standardstørrelse 25 x 15 mm).

› Sett SIM-kortet i kortsporet (med det skrå hjørnet mot venstre) til det "klik-
ker på plass" » Bilde 180. 

148 Infotainment



Hvis en eller flere telefoner var tilkoblet Infotainment før man setter inn SIM-
kortet og telefontjenester også velges på SIM-kortet, avsluttes forbindelsen til
tidligere tilkoblede telefoner.

Bruke SIM-kortet for første gang
Følgende meny vises den første gangen du setter inn SIM-kortet i den ekster-
ne modulen.

› Også telefonsamtaler – Data- og telefontjenester aktiveres (hovedmenyen Tele-
fon vises).

› Bare dataforbindelser – Aktiverer kun datatjenester for innsatt SIM-kort.

Hvis man vil endre de aktiverte tjenestene senere, trykker man på tasten 
og berører så funksjonsflaten  → Bruk SIM-kort kun for dataforbindelse.

Taste inn og lagre PIN-kode
› Hvis SIM-kortet er beskyttet av en PIN-kode, må denne PIN-koden angis

» Bilde 181.
› For å lagre den angitte PIN-koden i Infotainment-minnet, skal man før man

bekrefter PIN-koden berøre funksjonsflaten  .
› Bekreft angitt PIN-kode.

Etablere datatilkobling via SIM-kortet
Etter inntasting av PIN-koden, sender Infotainment en forespørsel om datatil-
kobling.

› Trykk på funksjonsflaten Opprett.

Ved utilstrekkelig angitt nettverk ber Infotainment om nettverkangivelse.

› Berør funksjonsflaten Nettverksinnstillinger.
› Velg dataleverandør.
› Angi parametrene for datatilkoblingen.

Endre PIN-kode
› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Innstillinger for

PIN → Endre PIN.
› Tast inn den nye PIN-koden og bekreft.

Ta ut SIM-kortet
› Trykk på SIM-kortet som står i.

SIM-kortet "presses" ut av fjæren, slik at det kan trekkes ut.

› Fjern SIM-kortet fra kortsporet.

VÆR FORSIKTIG
■ Ved innsetting av et SIM-kort med feil størrelse, kan man skade Infotain-
ment.
■ Vi anbefaler at man unngår bruk av SIM-kort med adapter, siden SIM-kortet
kan falle ut av adapteren mens du kjører – fare for skade på ekstern modul.
■ Hvis du lar SIM-kortet stikke ut fra kortsporet, kan det falle ut mens du kjører
bilen.

rSAP

Gjelder for Infotainment Columbus med SIM-kortspor i ekstern modul.

Bluetooth®-profilen rSAP (trådløs overføring av SIM-data) muliggjør, i motset-
ning til bruk av Bluetooth®-profilen HFP, samtidig bruk av datatjenester fra
den tilkoblede telefonen (hvis denne profilen støttes av telefonen og datatje-
nester er aktivert på telefonen) » Side 157.

Bruken av Bluetooth®-profilen rSAP forutsetter at Infotainments telefonfunk-
sjon er slått på.

Inn-/utkobling
› I hovedmenyen Telefon, trykk på funksjonsflaten  → Telefongrensesnitt "Busi-

ness".

Koblings- og forbindelsesprosessen er lik som for Bluetooth®-profilen HFP
» Side 146.

Hvis rSAP-profilen støttes av telefonen som skal kobles til, vil Infotainment
forsøke å koble til med denne profilen. Avhengig av type mobiltelefon, er det
mulig å forby eller tillate forbindelse via RSAP-profilen på telefonen.

Hvis den eksterne modulen har et SIM-kort med aktive telefontjenester, er det
ikke mulig å koble telefonen til Infotainment ved hjelp av rSAP-profilen.

Les dette
Hvis en ekstern enhet tilkobles Infotainment via Apple CarPlay eller Android
Auto, så er tilkobling via rSAP ikke mulig.
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Telefonfunksjoner

Angi og velg telefonnummer

Bilde 182 Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero: Talltastatur / redi-
gering av telefonnummer

Bilde 183 Infotainment Swing: Talltastatur / redigering av telefonnummer

Angi og ringe et nummer
› I hovedmenyen Telefon, trykk på funksjonsflaten  .
› Angi telefonnummeret ved hjelp av talltastaturet » Bilde 182 eller » Bilde 183

– .
› Velg det angitte nummeret ved å trykke på funksjonsflaten .

Funksjonsflater på talltastaturet
Angi sist valgte nummer / ring det angitte telefonnummeret
Nødanrop (gjelder bare for enkelte land)
Veihjelp i tilfelle sammenbrudd
Informasjonsnummer (for informasjon om produkter og tjenester fra
ŠKODA)









Velge talepostkasse (Infotainment Swing støtter ikke denne funksjonen)
Sletting av sist angitte nummer.
Visning av funksjonsflater  /  for flytting av markøren i inntastingsfel-
tet » Bilde 182 eller » Bilde 183

Veihjelp- og informasjonsnummer
Veihjelp- og informasjonsnummer er gratis. Du vil kun betale for en normal te-
lefonsamtale iht. din mobiloperatør sine satser.

Telefonnumrene er allerede innstilt fra fabrikken. Om man vil endre på disse
numrene, må man oppsøke et ŠKODA-verksted.

Dersom man ikke kan ringe veihjelp- eller informasjonsnummeret, skal man
finne et ŠKODA-verksted.

Søke etter en kontakt ved hjelp av talltastaturet
Talltastaturet kan også brukes til kontaktsøk.

Hvis f.eks. sifrene 32 tastes inn, vil kontakter med bokstavkombinasjonene DA,
FA, EB osv. vises i området A  » Bilde 182 eller » Bilde 183 ved siden av tallta-
staturet.

Talepostkasse (gjelder ikke for Infotainment Swing)
Hvis talepostkassenummeret ikke importeres eller dette ikke er angitt, kan
dette legges inn eller endres som følger.

▶ I hovedmenyen Telefon, trykk på funksjonsflaten  → Brukerprofil → Talepost-
kasse-nr.:.

▶For å velge talepostkassenummeret, trykker man på funksjonsflaten  eller
funksjonsflaten på talltastaturet   holdes inne.

Les dette
Talltastaturet kan også vises under en telefonsamtale.
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Liste over telefonkontakter

Bilde 184 Infotainment Columbus, Amundsen: Liste over telefonkontak-
ter/kontaktdetaljer

Bilde 185 Infotainment Swing: Liste over telefonkontakter/kontaktdeta-
ljer

› I hovedmenyen Telefon, trykk på funksjonsflaten  , det vises en liste over
telefonkontaktene » Bilde 184 eller » Bilde 185 – 

Hvis hovedtelefonen er koblet til Infotainment, vil telefonkontaktene fra den-
ne telefonen brukes.

Hvis den eksterne modulen på Infotainment Columbus inneholder et SIM-kort
med aktivert telefontjenester, er også telefonkontaktene fra dette SIM-kortet
tilgjengelig. Eventuelt kan man velge en annen ekstern enhet å importere te-
lefonkontakter fra ved å berøre funksjonsflaten D  » Bilde 175 på side 145.

Funksjonsflater
Kontaktsøk
Valg av nummer i kontaktlisten (hvis en kontakt har flere nummer, kom-
mer det opp en meny med telefonnumre som er tilordnet denne kontakten
etter at du har valgt kontakten)
Visning av kontaktdetaljer
Valg av nummer i kontaktdetaljer
Redigering av telefonnummer til kontakten før du ringer

Infotainment Columbus, Amundsen og Bolero:
Opplesing av kontaktnavn med Infotainment-stemmen
Åpne menyen for å sende en tekstmelding (SMS)

Infotainment Columbus, Amundsen:
Start ruteveivisning til kontaktadressen

Importere liste
Etter første tilkobling av hovedtelefonen eller SIM-kortet til Infotainment, star-
ter importen av telefonkontakter til enhetsminnet. Denne importen kan ta fle-
re minutter.

Telefonboken har 4 000 (Columbus) ev. 2 000 (Amundsen, Bolero, Swing) min-
neplasser for importerte telefonkontakter. Hver kontakt kan ha opptil 5 num-
mer.

Antallet importerte kontakter kan angis i menypunktet  → Brukerprofil → Im-
porter kontakter: eller Imp. kontakter.

Hvis det oppstår feil i løpet av importen, kommer en melding opp på skjermen.

Oppdater liste
Ved gjentatt tilkobling av telefonen til Infotainment blir denne listen oppdatert
automatisk.

Oppdateringen kan utføres manuelt som følger.

▶ I hovedmenyen Telefon, trykk på funksjonsflaten  → Brukerprofil → Importer
kontakter: eller Imp. kontakter.

A

B



C
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Administrere foretrukne kontakter (favoritter)

Bilde 186
Infotainment Columbus, Amund-
sen, Bolero: Foretrukne kontak-
ter

Bilde 187
Infotainment Swing: Foretrukne
kontakter

Tilordne favoritter
› I hovedmenyen Telefon berører man ønsket funksjonsflate A  » Bilde 186 el-

ler » Bilde 187.
› Velg ønsket kontakt (eventuelt ett av kontaktnumrene).

Tilkobling av en favoritt
Funksjonsflatene for foretrukne kontakter muliggjør hurtigvalg av nummeret
til kontakten.

Favorittene er tilgjengelige i to minnegrupper.

› For å bytte minnegruppe, berøres funksjonsflaten B  » Bilde 186 eller » Bil-
de 187.

› For å velge, berøres den tilordnede funksjonsflaten A  » Bilde 186 eller » Bil-
de 187.

Endre tilordnede favoritter
› I hovedmenyen Telefon holder man inne ønsket funksjonsflate A  » Bil-

de 186 eller » Bilde 187.
› Velg ønsket kontakt (eventuelt ett av kontaktnumrene).

Slette favoritt
› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Brukerprofil →

Administrer favoritter.
› Berør ønsket funksjonsflate for den foretrukne kontakten og bekreft slettin-

gen.

Alle foretrukne kontakter kan slettes ved å berøre funksjonsflaten  Slett al-
le / Alle og bekrefte slettingen.

Anropsliste

Bilde 188 Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero: Anropsliste/kon-
taktinformasjon

Bilde 189 Infotainment Swing: Anropsliste/kontaktinformasjon

› I hovedmenyen Telefon, trykk på funksjonsflaten  , så vises en anropsliste
» Bilde 188 eller » Bilde 189 –

Anropslisten kan også vises under en telefonsamtale. 

152 Infotainment



Funksjonsflater
Innstilling av visning, avhengig av anropstype
▶ Alle – Lister opp alle anrop
▶ Ubesvart anrop / Ub. anr. - Liste over ubesvarte anrop
▶ Oppringte nr. / Oppringt - Liste over oppringte nummer
▶ Mottatte / Mottatt - Liste over mottatte anrop
Velge ett nummer fra anropslisten
Visning av kontaktdetaljer
Valg av nummer i kontaktdetaljer
Rediger telefonnummer før du ringer (gjelder ikke for Infotainment Swing)

Symboler for type anrop
Mottatt anrop
Utgående anrop
Ubesvart anrop

Telefonsamtale

Avhengig av samtalekonteksten kan følgende funksjoner utføres.

Avslutt valg / avvis innkommende anrop / avslutt samtale
Besvare et innkommende anrop / gå tilbake til ventende samtale
Inn-/utkobling av ringesignal
Sette samtale på vent
Slå mikrofonen av/på

Infotainment Columbus, Amundsen og Bolero:
Opprett telefonmøte » Side 153
Vis detaljer for innringer (hvis kontakten er lagret i listen) » Side 151

Håndfrienhet på/av (koble om samtale til telefon/Infotainment)
▶For å slå av håndfri, skal man i hovedmenyen Telefon berøre funksjonsflaten
 → Håndfri under en samtale.

▶For å slå på håndfri, berører man funksjonsflaten  under en samtale.

A

B



C























Konferanse

Gjelder for Infotainment Columbus, Amundsen og Bolero.

Bilde 190 Telefonmøte/konferansedetaljer

Konferanse setter opp en felles samtale med minst tre og maks. seks deltake-
re.

Starte konferanse / ringe opp ekstra deltakere
› Ring opp neste deltaker under en samtale / et telefonmøte.
› eller: Motta nytt innkommende anrop ved å berøre funksjonsflaten .
› For å starte telefonmøtet eller gå tilbake til telefonmøtet, berøres funk-

sjonsflaten  .

Pågående konferanse
Under en aktiv konferansesamtale vises samtalens varighet på skjermen. Av-
hengig av sammenhengen, kan følgende funksjoner velges.

Konferanse på vent – Forlate konferansen forbigående (den fortsetter i
bakgrunnen)
Gå tilbake til konferanse på vent
Slå mikrofonen av/på
Avslutte konferanse
Vise konferansedetaljer

Konferansedetaljer
▶Under det pågående telefonmøtet trykker man på funksjonstasten  » Bil-

de 190 – .

Det viser en liste over de andre konferansedeltakerne. Følgende funksjoner
kan velges avhengig av telefontype » Bilde 190 – . 
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Vis deltakerdetaljer
Samtale med en deltaker utenom konferansen
Avslutte samtalen med en konferansedeltaker

Tekstmeldinger (SMS)

Hovedmeny

Gjelder for Infotainment Columbus, Amundsen og Bolero.

Bilde 191
Hovedmeny for tekstmeldinger

› I hovedmenyen Telefon, trykk på funksjonsflaten  Hovedmenyen for tekst-
meldinger » Bilde 191 vises.

› Eventuelt velger man om kilden for tekstmeldinger skal være SIM-kortet i ek-
stern modul eller telefonen (Columbus).

Avhengig av tilkoblet mobiltelefontype kan følgende funksjoner utføres:

Åpne en liste over maler for raske svar
Ny SMS – Skrive og sende melding
Innboks – Åpne en liste over mottatte meldinger
Sendt – Åpne en liste over sendte meldinger
Utboks – Åpner en liste over sendte meldinger
Utkast – Åpner en liste over utkast (påbegynte meldinger)
Slettet – Åpner en liste over slettede meldinger
Sende kontaktdata – Sender kontaktdetaljene (visittkort) (Columbus)

Visning av kildevalg for tekstmeldinger (gjelder for Infotainment Columbus)
Hvis et SIM-kort med telefontjenester befinner seg i den eksterne modulen,
samtidig som en telefon er tilkoblet Infotainment, så kan man velge hvilken
kilde som vil vise tekstmeldinger automatisk. Dette gjøres ved å berøre funk-
sjonsflaten  i hovedmenyen Telefon.







A















▶ I hovedmenyen Telefon, berør funksjonsflaten  → SMS-innstillinger → Stan-
dardkonto.

▶Velg ønsket menypunkt.

Ny tekstmelding

Bilde 192 Skrive en tekstmelding / vise en tekstmelding

Bilde 193 Kontaktliste / mottakerliste

Skrive og sende melding
› I hovedmenyen for tekstmeldinger, trykk på funksjonsflaten  » Bilde 191 på

side 154.
› Skriv en melding og trykk på funksjonsflaten  » Bilde 192 – , tekstmeldin-

gen vises » Bilde 192 – .
› Berør funksjonsflaten  .
› Velg meldingsmottakeren fra den viste kontaktlisten eller telefonnummeret

ved å trykke på funksjonsflaten  » Bilde 193 – .
› Berør funksjonsflaten  » Bilde 193 –  og meldingen sendes.

Mens meldingen skrives viser funksjonsflaten  antall innskrevne tegn » Bil-
de 192 – . 
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Maksimalt antall tegn i en tekstmelding er 440. Hvis en melding består av mer
enn 70 tegn, deles den opp i flere meldinger.

Visning av tekstmelding
Når meldingsvisningen har blitt åpnet » Bilde 192 – , kan følgende funksjoner
utføres.

Opplesing av meldingen med Infotainment-stemmen
Lagre teksten som et utkast
Åpne en liste over maler med mulighet for å erstatte den viste teksten
med den valgte malen
Åpne kontaktlisten

Meldingen kan redigeres dersom tekstfeltet berøres.

Kontaktliste
Etter at kontaktlisten er åpnet, kan følgende funksjoner utføres » Bilde 193 –
.

Angi en kontakt i mottakerliste
Kontaktsøk
Inntasting av telefonnummeret
Gå tilbake til visning av meldingen

Når du har valgt kontaktnummeret eller angitt telefonnummeret, vil mottaker-
listen vises på skjermen » Bilde 193 – .

Mottakerliste
Følgende funksjoner kan utføres ved å trykke på en av funksjonsflatene » Bil-
de 193 – .

Visning av kontaktlisten med mulighet for å legge til / fjerne meldingsmot-
takere (for å gå tilbake til mottakerlisten » Bilde 193 –  berøres funk-
sjonsflaten  .
Fjerne kontakten fra mottakerlisten
Meldingssending
Gå tilbake til visning av meldingen

Mottatt tekstmelding

Ved mottak av en ny melding vises antallet nye meldinger ved siden av funk-
sjonsflaten  i tillegg til at statuslinjer viser symbolet  .

› For å åpne listen over mottatte meldinger, trykker man på tasten   og så
funksjonsflaten  →  .











A













› Velg en melding.

Meldingsinnholdet og følgende meny vil vises.

Opplesing av meldingen med Infotainment-stemmen
Vise meny med flere alternativer
▶ Svar med mal – Svar med en mal
▶ Slett aktuell SMS – Sletter vist tekstmelding (gjelder for Infotainment Co-

lumbus, når SIM-kortet er satt inn i ekstern modul eller telefonen er til-
koblet via Bluetooth®-profilen rSAP)

▶ Vis numre – Gjenkjennelse av telefonnumre i meldingen, inkl. kontakt-
nummeret (gjenkjente numre kan direktevelges eller redigeres før valg-
et, eller man kan sende dem en melding)

Videresending av en melding, med mulighet for å tilpasse meldingen før
den sendes
Svar til avsender med en melding
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Hotspot (WLAN) og dataforbindelse

Hotspot (WLAN)

Introduksjon til emnet

Gjelder for Infotainment Columbus, Amundsen.

WLAN kan brukes for tilkobling til Internett, for avspilling av lydfiler i menyen
Medier (når tilkoblet ekstern enhet tillater dette) eller for betjening av Info-
tainment ved hjelp av en app på den eksterne enheten (f.eks. ŠKODA Media
Command).

WLAN-funksjonen krever at tenningen er skrudd på. Når tenningen skrus på,
vises den sist brukte trådløse tilkoblingen.

Det er mulig å koble opptil 8 eksterne enheter til Infotainment-hotspot og
samtidig koble Infotainment til hotspot på en annen ekstern enhet.

Hvis et SIM-kort med aktivert datatjenester befinner seg i den eksterne modu-
len på Infotainment Columbus eller det foreligger en forbindelse til telefonen
via Bluetooth®-profilen rSAP, er det ikke mulig å koble til hotspot på den ek-
sterne enheten.

Koble en ekstern enhet til hotspot (WLAN) på Infotainment

Slå Infotainment-hotspot på/av
› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → WLAN → Mobil

hotspot → Mobil hotspot.

Stille inn Infotainment-hotspot
▶Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → WLAN → Mobil

hotspot → Innstillinger hotspot.
▶Still inn de nødvendige menypunktene via følgende meny.

■ Sikkerhetsnivå: – Innstilling av tilkoblingskryptering
■ Nettverksnøkkel – Angi tilgangskode
■ SSID: ... – Navn på Infotainment-hotspot
■ Ikke send nettverksnavn (SSID) – Aktivere/deaktivere synligheten av Infotain-

ment-hotspot

▶Berør funksjonsflaten Lagre for å lagre parametrene for Infotainment-hotspo-
ten.

Opprette forbindelse
▶Slå på Wi-Fi i den eksterne enheten og finn tilgjengelige hotspoter.
▶Velg Infotainment-hotspoten (angi om nødvendig passord).
▶Bekreft forbindelsesforespørselen.

Opprette sikker forbindelse ved hjelp av WPS (gjelder for Infotainment
Amundsen)
▶Slå på WLAN på Infotainment.
▶Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → WLAN → WLAN →

WPS-hurtigtilkobling (WPS-knapp).
▶ I den eksterne enheten slår man på muligheten til å koble til Infotainment-

hotspot via WPS.

Les dette
Hvis den eksterne enheten er tilkoblet Infotainment-hotspot (WLAN), kan man
ikke lenger bruke datatilkobling til den eksterne enheten.

Koble Infotainment til hotspot (WLAN) på ekstern enhet

Bilde 194 Liste over tilgjengelige trådløse nettverk: Infotainment Colum-
bus / Infotainment Amundsen

› For å slå WLAN på/av på Infotainment, trykker man på tasten   og så
funksjonsflaten →  → WLAN → WLAN → WLAN.

Vis tilgjengelige hotspoter
▶Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → WLAN → WLAN1). 

1) Så lenge Infotainment er tilkoblet den eksterne enhetens hotspot, viser denne funksjonsflaten dette
navnet.
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Ved aktivert WLAN-funksjon vises en liste over tilgjengelige eller foretrukne
hotspoter med følgende informasjon og funksjonsflater » Bilde 194.

Søk etter tilgjengelige hotspoter
Slå på/av Infotainment-WLAN
Manuelt søk etter og tilkobling til hotspot
Automatisk opprettelse av sikker forbindelse til hotspot via WPS (gjelder
for Infotainment Amundsen)
Funksjonsflater for tilgjengelige hotspoter
Frakobling fra tilkoblet hotspot ved å slette tilgangspassord fra Infotain-
ment-minnet (funksjonsflaten vises bare for opprettede forbindelser)
Aktuell forbindelse
Wi-Fi-styrken for den eksterne enhetens hotspot

Opprette forbindelse
▶Slå på WLAN på Infotainment.
▶Vise listen over tilgjengelige hotspoter, oppdater eventuelt listen ved å tryk-

ke på funksjonsflaten Søk.
▶Velg ønsket hotspot.
▶Dersom tilgang til aktuell hotspot er passordbeskyttet, må det nødvendige

passordet tastes inn.

Søk etter og opprett forbindelse manuelt
▶Slå på WLAN på Infotainment.
▶Se listen over tilgjengelige hotspoter.
▶Trykk på funksjonsflaten Manuelle innstillinger og angi de nødvendige hotspot-

parametre.
▶Berør funksjonsflaten Koble til.
▶Hvis parameterne for søket er riktig innstilt og hotspoten er tilgjengelig, opp-

rettes forbindelsen.

Opprette sikker forbindelse ved hjelp av WPS (gjelder for Infotainment
Amundsen)
▶Slå på WLAN på Infotainment.
▶ I den eksterne enheten slår man på muligheten for å koble til ekstern enhet

via WPS.
▶Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → WLAN → Mobil

hotspot → WPS-hurtigtilkobling (WPS-knapp).

Avslutte forbindelse til hotspot
▶På ønsket hotspot (WLAN), trykker man på tasten   og så funksjonsflaten

→  → WLAN → WLAN → Slett.

A

B
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Opprettelsesmuligheter for dataforbindelse

Infotainment kan kobles til Internett via dataforbindelsen. Datatilkoblingen
kan gjøres på én av følgende måter.

Datatilkobling via WLAN
› Koble Infotainment til en ekstern enhets hotspot med aktiverte datatjene-

ster » side 156, Koble Infotainment til hotspot (WLAN) på ekstern enhet.

Datatilkobling via SIM-kortet i ekstern modul (gjelder for Infotainment
Columbus)
› Sett inn et SIM-kort med aktivert datatjeneste i den eksterne modulen » si-

de 148, Bruke SIM-kort i ekstern modul.

Datatilkobling via rSAP (gjelder for Infotainment Columbus)
› Koble Infotainment til en telefon med aktivert datatjeneste via Bluetooth ®-

profilen rSAP » side 149, rSAP.

VÆR FORSIKTIG
Ved innsetting av et SIM-kort med feil størrelse, kan man skade CarStick-enhe-
ten.

Les dette
Nettilkoblingen kan bli belastet med kostnader basert på vilkårene og betin-
gelsene for din dataleverandør.
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SmartLink

Innledende informasjon

Introduksjon til emnet

Gjelder for Infotainment Columbus, Amundsen og Bolero.

Bilde 195
Informasjon om SmartLink på
ŠKODA-nettsidene

Ved å avlese QR-koden » Bilde 195 eller etter å ha skrevet inn følgende adres-
se i nettleseren, åpnes nettstedet med informasjon om systemet SmartLink.

http://go.skoda.eu/connectivity-smartlink

SmartLink tilbyr muligheten til å vise og betjene sertifiserte apper på en ek-
stern enhet som er tilkoblet via USB-port på Infotainmentskjermen.

SmartLink støtter følgende kommunikasjonssystemer.

▶Android Auto
▶Apple CarPlay
▶MirrorLink®

Programmene i den tilkoblede eksterne enheten gir deg for eksempel mulig-
heten til å bruke navigasjon, utføre anrop, høre på musikk osv.

Av sikkerhetsmessige grunner kan noen programmer ikke brukes eller ha be-
grenset bruksmulighet mens du kjører.

Avhengig av tilkoblede enhetstyper kan noen programmer betjenes via stem-
mestyring, Infotainmentskjermen, Infotainment-betjeningselementene eller
ved hjelp av tastene på multifunksjonsrattet.

Stemmestyring av den tilkoblede eksterne enheten aktiveres ved å holde inn
tasten   eller tasten  på multifunksjonsrattet.

VÆR FORSIKTIG
For å kunne etablere forbindelsen, må dato og klokkeslett være riktig angitt i
Infotainment. Hvis dato og klokkeslett er basert på GPS-signal, kan det oppstå
problemer med tilkoblingsetablering ved dårlig GPS-signal.

Les dette
■ Under tilkoblingsprosessen kan det vises meldinger på både Infotainments-
kjermen og telefonskjermen. Disse meldingene må følges og ev. bekreftes
(f.eks. dataoverføring, kontaktimport, tekstmeldinger osv.).
■ Vi anbefaler at du bruker tilkoblingskabler fra ŠKODA-originaltilbehør.
■ Avhengig av den tilkoblede eksterne enheten, kan det være nødvendig at
den tilkoblede eksterne enheten er "låst" så lenge SmartLink-funksjonen er i
bruk.

Hovedmeny

Bilde 196 Hovedmeny: Ingen forbindelse / eksempel på en aktiv forbin-
delse

› For visning av hovedmenyen SmartLink, trykker man på tasten   og så
funksjonsflaten  .

Hovedmeny – funksjonsflater
Aktiv forbindelse
Visning av informasjon om SmartLink
Frakobling
Innstillinger i SmartLink-menyen » Side 121 

A
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Tilkoblingsetablering
▶Koble den eksterne enheten til USB-inngangen via en tilkoblingskabel » Si-

de 80.
▶ I hovedmenyen SmartLink velges den tilkoblede eksterne enheten og even-

tuelt type kommunikasjonssystem » Bilde 196 – .

Gå tilbake til hovedmenyen for den aktive tilkoblingen fra en annen
Infotainment-meny
(f.eks. fra menyen Radio)

▶Trykk på tasten   og velg den aktive forbindelsen.

Frakobling
▶For å avslutte tilkoblingen, i hovedmenyen SmartLink berøres funksjonsfla-

ten  » Bilde 196 – .
▶eller Koble kabelen fra USB-inngangen.

Hvis tilkoblingen avbrytes ved å trykke på funksjonsflaten  i hovedmenyen
SmartLink, må man gjenetablere forbindelsen ved ny tilkobling av den ekster-
ne enheten.

Hvis forbindelsen brytes ved å frakoble USB-kabelen, vil hovedmenyen for den
siste aktive forbindelsen vises ved ny tilkobling av den eksterne enheten.

Android Auto

Introduksjon til emnet

Android Auto-tilkoblingen kan gjøres under følgende forhold.

Tenningen må være slått på.
Infotainment er slått på.
Den eksterne enheten som skal tilkobles må være slått på.

Noen programmer krever at datatilkoblingen i den tilkoblede eksterne enhe-
ten er slått på.

Hvis en ekstern enhet tilkobles Infotainment via Android Auto, så avbrytes alle
tilkoblede telefoner og Bluetooth®-spilleren.

Den eksterne enheten som skal tilkobles vil automatisk opprette en ny tele-
fonforbindelse som hovedtelefon via Bluetooth®. Tilkobling av en tilleggstele-
fon og bruk av telefontjenester fra SIM-kortet i den eksterne modulen er ikke
mulig under forbindelsesprosessen. En eventuell datatilkobling via SIM-kortet i
ekstern modul vil fortsatt være funksjonell » Side 157.







En ekstern enhet som er tilkoblet via Android Auto kan ikke brukes som en lyd-
kilde i Medier-menyen.

Hvis det foregår målveivisning gjennom Infotainment, kan denne avsluttes
ved start av målveivisning via Android Auto-appen. Dette gjelder gjensidig.

En liste over eksterne enheter, støttede regioner og programmer som støtter
Android Auto-tilkobling finnes på nettsidene til Google, Inc. Funksjonalitet ga-
ranteres ikke utenfor de støttede regionene.

Hovedside

Bilde 197
Android Auto: Hovedmeny

Hovedmeny – funksjonsflater og informasjon i området A
Navigasjonsprogrammer
Telefonprogrammer
Oversikt over kjørende programmer, telefonsamtaler, mottatte tekstmel-
dinger, oppgaver i arbeidslisten, vær osv.
Musikkprogrammer
Tilbake til hovedmenyen for SmartLink

Starte programmet
▶Trykk på funksjonsflaten for den respektive appen for å starte den.

Hvis det ved siden av funksjonsflaten i området A  vises symbolet , vil ny be-
røring av denne funksjonsflaten vise en liste over andre programmer.

Apple CarPlay

Introduksjon til emnet

Apple CarPlay-tilkoblingen kan gjøres under følgende forhold. 
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Tenningen må være slått på.
Infotainment er slått på.
Den eksterne enheten som skal tilkobles må være slått på.
Datatilkobling er slått på i den eksterne enheten som skal kobles til.
Stemmestyring er slått på i den eksterne enheten som skal kobles til.

Hvis en ekstern enhet tilkobles Infotainment via Apple CarPlay, vil bruk av
Bluetooth®-forbindelsen ikke være mulig og menyen Telefon er ikke tilgjenge-
lig. En eventuell dataforbindelse via SIM-kortet vil fortsatt være funksjonell
» Side 157.

En ekstern enhet som er tilkoblet via Apple CarPlay kan ikke brukes som en
lydkilde i Medier-menyen.

Hvis det foregår målveivisning gjennom Infotainment, vil denne avsluttes ved
start av målveivisning via Apple CarPlay-programmet. Dette gjelder gjensidig.

En liste over enheter, støttede regioner og programmer som støtter Apple
CarPlay-tilkobling finnes på Apple, Inc.-nettstedet. Funksjonalitet garanteres
ikke utenfor de støttede regionene.

Hovedmeny

Bilde 198
Apple CarPlay: Hovedmeny

Hovedmeny – funksjonsflater og informasjon
Liste over tilgjengelige programmer
Andre sider med programmer (vis neste side ved å bevege fingeren side-
lengs over skjermen eller ved å dreie på knotten )
Avhengig av hvor lenge funksjonsflaten trykkes på:
▶ Berøre – Gå tilbake til hovedmenyen Apple CarPlay
▶ Holde – Slå på stemmestyring











A

B



Starte programmet
▶ I hovedmenyen til Apple CarPlay velger man ønsket app i området A  » Bil-

de 198.

MirrorLink®

Introduksjon til emnet

Bilde 199
Informasjon om MirrorLink® på
ŠKODA-nettsidene

MirrorLink®-tilkoblingen kan opprettes under følgende forhold.

Tenningen må være slått på.
Infotainment er slått på.
Den eksterne enheten som skal tilkobles må være slått på.

Noen programmer krever at datatilkoblingen i den tilkoblede eksterne enhe-
ten er slått på.

Hvis man vil bruke Telefon-menyen, må telefonen tilkobles via Bluetooth® før
det opprettes en MirrorLink®-tilkobling med Infotainment.

En ekstern enhet som er tilkoblet via MirrorLink® kan ikke brukes som en lyd-
kilde i Medier-menyen.

Hvis det foregår målveivisning gjennom Infotainment, vil denne ikke avsluttes
ved start av målveivisning via MirrorLink®-programmet.

Ved å avlese QR-koden » Bilde 199 med den tilhørende appen på ekstern en-
het eller etter å ha skrevet inn følgende adresse i nettleseren, åpnes nettste-
det med informasjon om støttede MirrorLink®-apper.

http://go.skoda.eu/connectivity
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Hovedmeny

Bilde 200
MirrorLink®: Hovedmeny

Hovedmeny – funksjonsflater og informasjon
Tilbake til hovedmenyen for SmartLink » Side 158
Visning av en liste over kjørende programmer med mulighet til å avbryte
disse
Visning av sist brukte app (så lenge en app kjører) / visning av skjerminn-
hold for den tilkoblede eksterne enheten
Innstillinger i SmartLink-menyen » Side 121
Liste over applikasjoner
Flere sider med apper (med sidelengs fingerbevegelse på skjermen vises
flere sider med apper)
Applikasjonen er ikke sertifisert for bruk under kjøring

Betjening

Bilde 201
Eksempel på MirrorLink®-pro-
gram som kjører

Starte programmet
▶ I hovedmenyen til MirrorLink®-forbindelsen, velger man ønsket app i området

A  » Bilde 200 på side 161.

Programmet starter og følgende funksjonsflater vises.









A

B



Visning av funksjonsflater under/over
Gå tilbake til hovedmenyen MirrorLink®

Vise/skjule funksjonsflater
▶Vri på bryteren  .

Visning av programmet som kjører
▶ I hovedmenyen til MirrorLink®-tilkoblingen, trykk på funksjonsflaten  » Bil-

de 200 på side 161 for å vise det sist brukte programmet.

Hvis du ønsker å vise et annet program, i hovedmenyen for MirrorLink®-tilkob-
lingen berøres funksjonsflaten for ønsket app A  » Bilde 200 på side 161.

Avslutte programmet som kjører
▶Berør funksjonsflaten  →  .
▶Trykk på funksjonsflaten for ønsket program med symbolet  .

Ved å trykke på funksjonsflaten Lukk alle vil alle kjørende programmer avslut-
tes.

Funksjonsproblemer

Hvis det oppstår problemer med MirrorLink®-tilkoblingen, kan en av følgende
meldinger vises på enhetsskjermen.

■ Feil: Overføring – Koble den eksterne enheten fra og så til igjen
■ MirrorLink®-audio er ikke tilgjengelig. – Koble den eksterne enheten fra og så til

igjen
■ MirrorLink® har begrenset brukbarhet med denne mobile enheten. – Bruken av den tilko-

blede enheten er ikke mulig mens du kjører
■ Den mobile enheten er sperret. Vennligst lås opp mobilenheten for å bruke MirrorLink® –

"Lås opp" den tilkoblede eksterne enheten
■ Appen kan ikke startes eller virker ikke. – Koble den eksterne enheten fra og så til

igjen
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Navigasjon

Innledende informasjon

Navigasjon – funksjonsvalg

Gjelder for Infotainment Columbus, Amundsen.

Ruteveivisning startes som følger.

› Søk etter / angi et nytt mål eller velg ett av de lagrede målene.
› I måldetaljene bekrefter man start av ruteberegning, ev. angir rutealternati-

vene rutealternativer.
› Velg foretrukket rutetype når Infotainment ber om det.

Det utføres en ruteberegning og veivisning starter.

Veivisningen skjer via grafiske kjøreanbefalinger og navigasjonsmeldinger.

Det er mulig å legge til flere mål på ruten eller tilpasse ruten under veivisning.

Hvis en trafikkradiostasjon er tilgjengelig, kan informasjon om trafikkforsinkel-
ser evalueres av Infotainment og den kan eventuelt tilby en alternativ rute.

Hvis man avviker fra ruten, skjer det en ny ruteberegning.

GPS-satellittsignal

Infotainment benytter GPS-satellittsignalet (Global Positioning System) til ru-
teveivisning.

Utenfor rekkevidden til GPS-signalene (f.eks. i tett vegetasjon, i tunneler, un-
derjordisk garasje), blir ruteveivisningen begrenset og skjer kun ved hjelp av
bilsensorer.

Infotainment gir muligheten til å vise følgende informasjon om den gjeldende
geografiske bilposisjonen samt satellittsignal i tilleggsvindu for Posisjon » Bil-
de 204 på side 163.

Lengdegrad
Breddegrad
Meter over havet
Antall satellitter som kan mottas/anvendes

Hvis intet GPS-satellittsignal er tilgjengelig, vises det ingen verdier.









Navigasjonsdata

Navigasjonsdatakilde Columbus
Navigasjonsdata lagres i Infotainment-minnet.

Navigasjonsdatakilde Amundsen
Navigasjonsdata er lagret på et Original-SD-kort.

For å sikre funksjonen av navigasjonssystemet, må original-SD-kortet med na-
vigasjonsdata settes inn i sporet i ekstern modul » Side 109.

Hvis Original-SD-kortet skades eller går tapt, må man kjøpe et nytt Original-
SD-kort fra ŠKODAoriginalt tilbehør.

Med et SD-kort som er ikke-Original virker navigasjonssystemet ikke.

Visning av navigasjonsdataversjon
› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Versjonsin-

formasjon.

Oppdatere navigasjonsdata
Vi anbefaler at du oppdaterer navigasjonsdata jevnlig (f.eks. på grunn av nye
veier, trafikkskilt).

Informasjon om oppdatering av navigasjonsdata kan fås fra en ŠKODA-for-
handler eller se følgende ŠKODA-nettsted.

http://go.skoda.eu/updateportal

Hovedmeny

Bilde 202
Navigasjon: Hovedmeny

› For visning trykker man på tasten  .
› Hvis hovedmenyen Navigasjon ikke vises, trykker man igjen på tasten  . 
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Beskrivelse av funksjonsflatene A  » Bilde 202
Avhengig av sammenhengen:
Det skjer ingen veivisning – Søke etter / angi nytt mål
Det skjer veivisning – Følgende meny vises:
▶ Ruteplan – Viser ruteplanen » Side 174
▶ Endre rute på kart – Viser en meny for ruteendring på kartet (gjelder for In-

fotainment Columbus) » Side 175
▶ Kø forut – Manuell innstilling av trafikkforhold » Side 179
▶ Angi mål – Søke etter / angi et nytt mål/mellommål » Side 164
▶ Stopp veivisning – Avslutte veivisningen » Side 173
Følgende meny vises:
▶ Lagre posisjon – Lagre gjeldende bilposisjon som flaggmål » Side 166
▶ Ruter – Viser listen over lagrede ruter » Side 175
▶ Mål – Viser listen over lagrede mål » Side 166
▶ Siste mål – Viser listen over de siste målene det ble utført veivisning til

» Side 166
▶ Hjemmeadresse – Veivisning til hjemmeadresse » Side 167
Søk etter spesialmål i kategoriene ,  og 
Innstillinger for kartvisning » Side 169

Betjening av medie-/radioavspilling
Innstillinger for Navigasjon » Side 122

Kart

Bilde 203
Kartbeskrivelse

Følgende informasjon og funksjonsflater kan vises på kartet.
Bilposisjon
Rute
Funksjonsflate for kartbetjening » Side 168
Funksjonsflate for spesialmål
Funksjonsflate for spesialmållisten













A
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E

Funksjonsflate for visning av trafikkproblem » Side 178
Informasjon om maksimalt tillatt hastighet
Målposisjon
Mellommålposisjon
Målposisjonen Hjemmeadresse
Favorittposisjon

Informasjon på statuslinjen
Gatenavn/gatenummer for gjeldende bilposisjon
Gjenværende kjøreavstand til mål
Gjenværende kjøreavstand til mellommål
Beregnet kjøretid til mål
Beregnet kjøretid til mellommål
Beregnet ankomsttid til mål/mellomål

Tilleggsvindu

Bilde 204
Tilleggsvindu

› For å slå på/av, berører man i hovedmenyen Navigasjon funksjonsflaten 
→ Tilleggsvindu.

› For å velge innhold til tilleggsvinduet A  » Bilde 204, berøres funksjonsflaten
 og kontekstavhengig velges en av følgende menyer.

■ Audio – Betjening av radio-/medieavspilling
■ Kompass – Visning av den aktuelle bilposisjonen i forhold til himmelretningen
■ Hypp. ruter – Visning av de tre mest brukte rutene (hvis ingen veivisning pågår)

» Side 173
■ Manøver – Visning av grafiske kjøreanbefalinger (hvis veivisning pågår) » Si-

de 173
■ Posisjon – Visning av geografiske koordinater for den aktuelle bilposisjonen
■ Kart – Visning av oversiktskart (gjelder for Infotainment Columbus) » Si-

de 171

F

G
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Søk etter og angi mål

Søk etter mål/spesialmål

Bilde 205 Søk etter mål: Hovedmeny / liste over søkte mål

Funksjonen muliggjør fulltekstsøk etter mål eller spesialmål (POI) ved å skrive
inn nøkkelord.

Visning av hovedmeny
› Det skjer ingen veivisning – I hovedmenyen Navigasjon berører man funk-

sjonsflaten  .
› Det skjer veivisning – I hovedmenyen Navigasjon berører man funksjonsfla-

ten  → Angi mål.
› Hvis det ikke vises en meny for målsøk, men derimot en skjerm for angivelse

via adresse eller måloppføring i kartet, berør funksjonsflaten  → Søk.

Søke etter mål
› I inntastingsfeltet kan man angi spesialmålets navn ev. spesialmålkategorien

(POI) direkte eller angi sted- ev. gatenavn, eller husnummer/postnummer.

Hvis man vil søke etter et mål (f.eks. POI) i bilens aktuelle miljø, angir man må-
lets navn, for eksempel "restaurant".

Hvis man vil søke etter et mål (f.eks. POI) på et bestemt sted, så angir man må-
lets navn og plassering, for eksempel "restaurant Praha".

Ved inntasting viser feltet D  » Bilde 205 de mål som best oppfyller kravene.

Hvis veivisning f.eks. til en parkeringsplass eller restaurant i nærheten av valgt
mål er nødvendig, kan man i måldetaljene for valgt mål berøre funksjonsflaten
I nærheten. Søk deretter etter og velg ønsket mål.

Beskrivelse av funksjonsflatene » Bilde 205
Søkevalg
 – Søk etter et mål eller spesialmål (POI) etter navnet
 – Søk etter et spesialmål langs ruten (fungerer bare med aktiv veivis-
ning)
 – Søk etter et mål i nærheten av angitt mål (etter valg i måldetaljer
» Side 171)
Inntastingsfelt
Avhengig av om det er et tegn i inntastingsfeltet, vises følgende meny.
 Viser en liste med søkte mål som tilsvarer de angitte tegnene » Bil-
de 205 – 
 – Velg type målsøk/målangivelse (ingen tegn er skrevet inn)
▶ Søk – Mål-/spesialmålsøk » Bilde 205
▶ Adresse – Målangivelse ved hjelp av adresse » side 164, Angi mål ved

hjelp av adresse
▶ På kart – Målangivelse via kartpunktet eller ved hjelp av GPS-koordinate-

ne » Side 165
Liste over sist brukte mål (ingen tegn er skrevet inn) / liste over søkte mål
Alfanumerisk tastatur

Liste over søkte mål
▶For å vise listen over søkte mål » Bilde 205 –  berøres funksjonsflaten  .

Listen over søkte mål vil vise maksimalt seks mål merket med en bokstav. På
kartet merkes da disse målene med symbolet  og en bokstav, disse samstem-
mer med bokstavene i listen over søkte mål.

Angi mål ved hjelp av adresse

Bilde 206 Angi målet med adressen: Hovedmeny / liste over søkte steder 

A

B
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E
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Visning av hovedmeny
› Det skjer ingen veivisning – I hovedmenyen Navigasjon berører man funk-

sjonsflaten  .
› Det skjer veivisning – I hovedmenyen Navigasjon berører man funksjonsfla-

ten  → Angi mål.
› Hvis menyen for målangivelse via adresse » Bilde 206 –  ikke vises, berøres

funksjonsflaten  → Adresse.

Angi mål
› Angi måladresse og bekreft den.

Når man angir mål vil inntastingsfeltet kontekstavhengig foreslå navn (f.eks.
sted og gatenavn)- Tidligere angitte navn tilbys først.

Plasseringen av det foreslåtte målet, som er spesifisert i kommandolinjen i pa-
rentes, kan vises på kartet ved å trykke på funksjonsflaten Kart.

Liste over søkte mål
Det er mulig å vise et kart automatisk med en liste med steder med samme
navn som du skriver inn » Bilde 206 – .

Listen over søkte steder kan også kalles frem under adresseinntasting ved å
trykke på funksjonsflaten  .

Listen over søkte steder vil vise maksimalt seks steder merket med en bok-
stav. På kartet vises disse stedene med symbolet  og den samme bokstaven
som i listen over søkte steder.

Hvis det finnes mer enn seks steder, kan man bla gjennom listen ved å vri på
knotten  eller bevege glidebryteren.

Les dette
■ Under inntastingen av et gatenavn, kan man, i stedet for å angi en vei, angi
bysenteret som mål ved å trykke på funksjonsflaten Sentrum.
■ Etter å ha tastet inn gatenavnet, kan man angi husnummer eller veikryss
med navnet/nummeret på kryssende gate.

Angi mål på kartet med GPS-koordinater

Bilde 207 Skriv inn mål: Over kartpunktet / med GPS-koordinater

Vis kart
› Det skjer ingen veivisning – I hovedmenyen Navigasjon berører man funk-

sjonsflaten  .
› Det skjer veivisning – I hovedmenyen Navigasjon berører man funksjonsfla-

ten  → Angi mål.
› Berør så funksjonsflaten  og velg menypunktet På kart.

Angi mål via punkt
› Under målangivelse på kartet kan den viste kartmålestokken endres manuelt

» side 169, Manuell målestokkendring.
› Ved hjelp av skjermberøring forskyves ønsket mål til trådkorset » Bilde 207 –
.

› Bekreft målangivelsen ved å trykke på funksjonsflaten  .

Angi mål med GPS-koordinater
› Berør funksjonsflaten med ønsket verdi for GPS-koordinatene for bredde- 

og lengdegrad  » Bilde 207 – .
› Still inn ønsket verdi og bekreft målangivelsen ved å trykke på funksjonsfla-

ten  .

Hvis Infotainment har navigasjonsdata om angitt punkt, vil dette vises i stedet
for GPS-koordinatene (f.eks. adresse A  » Bilde 207).

Søke etter bensinstasjon, restaurant eller parkeringsplass

Infotainment muliggjør raskt søk etter bensinstasjoner, restauranter eller par-
kering.

› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  . 
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› Berør funksjonsflaten for den ønskede kategorien.

Avhengig av konteksten vises en liste med opptil 200 spesialmål i den valgte
kategorien.

▶Det skjer ingen veivisning – De nærmeste målene i en radius på 200 km fra
bilens aktuelle posisjon vises.

▶Det skjer veivisning – Målene på ruten eller i umiddelbar nærhet vises.

Ved innkoblet funksjon for  → Drivstoffalternativer → Velg prioritert bensinstasjon,
vil de foretrukne bensinstasjonene vises på de tre første plassene ved bensin-
stasjonsøk.

Siste mål

Liste over siste mål
› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Siste mål

Detaljer om siste mål
› I hovedmenyen for Navigasjon, trykk på tasten  .

Hvis det ikke foregår veivisning, vises detaljene for siste mål som det ble ut-
ført veivisning til. Hvis det foregår veivisning, vises detaljene for endelig mål.

Siste mål i menyen for mål-/spesialmål
I menyen for målsøk viser området D  » Bilde 205 på side 164 en kort liste over
siste mål.

Funksjonsflater i listen over de siste målene
– Målsøk etter navn (funksjonsflaten vises om det finnes mer enn 5 opp-
føringer)
– Vise detaljene for det valgte målet » Side 171

Søk



Målminne

Bilde 208 Liste over lagrede mål / kategorier for lagrede mål

Liste over lagrede mål
› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Mål.
› Berør funksjonsflaten  » Bilde 208 –  og velg en av følgende kategorier

for lagrede mål» Bilde 208 – 

Alle lagrede mål
▶  – Flaggmål (bilposisjon på lagringstidspunktet)
▶  – Lagret mål (manuelt lagret mål / importerte mål i vCard-format)
▶  – Favoritt (mål med ekstra favorittegenskap)
Favoritter (favorittsteder vises på kartet med symbolet ).
Telefonkontaktadresser fra tilkoblet telefon eller innsatt SIM-kort.

Funksjonsflater i listen over lagrede mål
– Målsøk etter navn (funksjonsflaten vises om det finnes mer enn 5 opp-
føringer)
– Visning av måldetaljer » Side 171

Lagre mål
▶ I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Siste mål
▶Berør funksjonsflaten  for ønsket mål, så vises måldetaljene.
▶Berør funksjonsflaten Lagre.
▶Gi målet ev. nytt navn og bekreft lagringen.

Lagre "Flaggmål" (nåværende bilposisjon)
▶ I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Lagre posi-

sjon.
▶Ved senere å trykke på funksjonsflaten Gi nytt navn, kan man endre navn på

flaggmålet og lagre det som et mål i målminnet. 







Søk
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Ved lagring av neste flaggmål, overskrives det allerede lagrede flaggmålet. For
å opprettholde eksisterende flaggmål, må dette målet lagres i Infotainment-
minnet.

Lagre/slette mål som favoritt
Det er ikke mulig å lagre en kontaktadresse, et vCard-mål eller målbilde som
favoritt.

▶ I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Mål.
▶Berør funksjonsflaten  og velg ønsket målliste.
▶Vis måldetaljene ved å trykke på funksjonsflaten  på ønsket mål.
▶Berør funksjonsflaten Rediger.
▶Berør funksjonsflaten Favoritt.

Slette mål
▶ I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Mål.
▶Berør funksjonsflaten  og velg ønsket målliste.
▶Vis måldetaljene ved å trykke på funksjonsflaten  på ønsket mål.
▶Berør funksjonsflaten Rediger.
▶Berør funksjonsflaten Slett og bekreft slettingen.

Hjemmeadresse

Angi hjemmeadresse
Ved ikke angitt hjemmeadresse gjøres følgende.

› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Hjemme-
adresse.

› Angi hjemmeadresse som gjeldende bilposisjon eller ved å taste inn adres-
sen.

Endre hjemmeadresse
› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Rediger min-

ne → Definer hjemmeadresse.
› Berør funksjonsflaten Rediger.
› Redigere hjemmeadressen, eller angi den ved hjelp av gjeldende bilposisjon

eller ved å taste inn adressen.

Slett hjemmeadresse
› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Rediger min-

ne → Slett brukerdata → Hjemmeadresse.
› Berør funksjonsflaten Slett og bekreft slettingen.

Importer egne mål

Introduksjon til emnet

Bilde 209
MyDestination-app på ŠKODA-
nettsidene

I dette kapitlet beskrives måltypene som kan importeres til Infotainment-min-
net.

Egne mål kan opprettes ved hjelp av ŠKODA-programmet "MyDestination".

Ved å avlese QR-koden » Bilde 209 eller etter å ha skrevet inn følgende adres-
se i nettleseren, åpnes nettstedet med mer informasjon om programmet
"MyDestination".

http://go.skoda.eu/my-destination

Egne mål i vCard-format

Egne mål i vCard-format (*vcf) kan importeres til Infotainment-minnet fra et
SD-kort eller en USB-kilde.

Import
› Sett SD-kortet inn i den eksterne modulen, eller koble til en USB-kilde med

filen for egne mål.
› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Rediger min-

ne → Importer mål (SD/USB).
› Velg kilden og bekreft importen.

Veivisning
› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Mål → 

→  .
› Søk etter og velg målet som ønskes importert.

Slette egne mål
› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Mål → 

→  . 
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› Berør funksjonsflaten  på ønsket eget mål.
› I måldetaljene berøres funksjonsflatene Rediger → Slett og bekreft slettingen.

Egne spesialmålkategorier (mine spesialmål POI)

Import/oppdatering
› Sett SD-kortet inn i den eksterne modulen eller koble til en USB-kilde med

spesialmålkategorier.
› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  Rediger minne

→ Oppdater mine spesialmål (SD/USB) → Oppdater.
› Velg kilden og bekreft importen.

Hvis Infotainment-minnet allerede inneholder en kategori av egne spesialmål
med samme navn, vil denne bli overskrevet under importen.

Vis målene i egen kategori på kartet
› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Kart → Velg

kategorier for spesialmål → Mine spesialmål (personlig POI).

Slette alle egne spesialmålkategorier
› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Rediger min-

ne → Slett mine spesialmål.
› Berør funksjonsflaten Slett og bekreft slettingen.

Bilde med GPS-koordinater

Bilde 210
Bilde med GPS-koordinater

Infotainment muliggjør veivisning mot mål ved hjelp av GPS-koordinater lagret
i et bilde.

› Trykk på tasten  , og berør så funksjonsflaten Bilder.
› Velg den tilkoblede kilden og åpne bildet med GPS-koordinatene.
› Berør funksjonsflaten  » Bilde 210 på bildet, det åpnes en meny med mulig-

het for å starte veivisningen.

Bildet kan hentes fra en ekstern enhet hvor GPS-koordinatene lagres ved bil-
deopprettelse. Ev. kan dette opprettes og importeres i "MyDestination" » Bil-
de 209 på side 167.

Kart

Berør kartpunkt

Bilde 211
Menyen etter å trykke på kart-
punktet

Ved å trykke på kartet i hovedmenyen Navigasjon vises symbolet  samt en
meny med følgende menypunkter (kontekstavhengig) » Bilde 211.

Vise detaljene for det valgte punktet (f.eks. adresse)
Vise spesialmåldetaljer / vise spesialmålliste
Starte veivisning til det valgte punktet
Sett inn det valgte punktet som neste mål i pågående ruteveivisning
Start ruteveivisning til favoritter
Start ruteveivisning til hjemmeadresse
Målsøk i nærheten av det valgte punktet » Side 164
Definer startpunktet for demomodus (hvis dette er slått på) » Side 172

Vis spesialmål på kartet
▶For inn-/utkobling av visning, skal man i hovedmenyen Navigasjon berøre

funksjonsflaten  → Spesialmål.

▶For å velge viste spesialmål, berører man i hovedmenyen Navigasjon funk-
sjonsflaten  → Kart → Velg kategorier for spesialmål og velger ønskede katego-
rier (maksimalt 10).

A

B











C
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Alternativer for kartvisning

Bilde 212
Alternativer for kartvisning

› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  .

Følgende funksjonsflater vil vises » Bilde 212.
2D – todimensjonal kartvisning
3D – tredimensjonal kartvisning
Visning av ruten fra nåværende bilposisjon til målet
Visning av målet ev. neste mellommål på kartet (avhengig av innstillingene
i menypunktet  → Avanserte innstillinger → Statuslinje:)
Automatisk kartvisning i dag-/nattmodus (avhengig av gjeldende bilbelys-
ning)
Kartvisning i dagmodus
Kartvisning i nattmodus
Aktiver/deaktiver visning i tilleggsvindu » Side 163
Inn-/utkobling av visning av valgt spesialmål » side 168, Berør kartpunkt

Om kartmålestokken på 2D- eller 3D-kart er mindre enn 10 km (5 miles), vil kar-
tet automatisk vises som 2D og orientert mot nord. Hvis målestokken økes ut-
over denne verdien, vil kartet gå tilbake til standardfremvisningen.









A

B

C

D

E

Kartmålestokk

Bilde 213
Funksjonsflate for endring av
kartmålestokk

Det er mulig å endre målestokken på kartet manuelt eller å slå på automatisk
målestokkendring.

Symboler på funksjonsflatene for målestokk
Kontekstavhengig vil følgende funksjonsflater og informasjon vises i kartområ-
det A  » Bilde 213.

 Gjeldende meter over havet

 Kartvisning med forminsket målestokk

 Størrelse på manuelt innstilt kartmålestokk

 Størrelse på automatisk innstilt kartmålestokk

 Inn-/utkobling av automatisk målestokkendring

Manuell målestokkendring
Størrelsen på kartmålestokken kan endres på følgende måter.

▶Vri på bryteren  .
▶Berør skjermen med to fingre og før disse mot eller trekk dem fra hverandre.

Innkobling av automatisk målestokkendring
▶ I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  →  .

Berør funksjonsflaten  utheves i grønt.

Den automatiske målestokken er kun aktiv så lenge kartet er sentrert på bil-
posisjonen (funksjonsflaten  eller  er skjult).

Hvis den automatiske målestokken er aktiv, endrer kartets målestokk seg au-
tomatisk, avhengig av veitypen det kjøres på (motorvei – liten kartmålestokk
eller tettsted – stor kartmålestokk) samt forestående manøver.

Utkobling av automatisk målestokkendring
▶ I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  →  . 
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Berør funksjonsflaten  utheves i hvitt.

Utkobling skjer også dersom kartet forskyves eller kartmålestokken endres
manuelt.

Kartvisning med forminsket målestokk
▶ I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  →  eller
 →  .

Kartmålestokken forminskes i noen sekunder og blir så gjenopprettet.

Endring av kartorientering

Bilde 214
Endring av kartorientering

Endring av kartorientering er mulig under følgende forhold.

Det vises et 2D-kart.
Kartet er sentrert (funksjonsflaten /  er skjult).
Kartmålestokken er maks. 10 km.

Med et større kartmålestokk enn 10 km, orienteres kartet automatisk mot
nord.

Endring av kartorienteringen er mulig ved 2D-kart som er sentrert (funksjons-
flaten  eller  er skjult » side 170, Kartsentrering).

Med et større kartmålestokk enn 10 km, orienteres kartet automatisk mot
nord.

› For å endre kartorienteringen, må man i hovedmenyen Navigasjon berøre
funksjonsflaten 1) Berør A  » Bilde 214.







Kart som er orientert mot nord
Symbolet  for bilposisjon roterer, mens kartet og polarstjernesymbolet 1) ik-
ke roterer.

For retningsorienterte kart
Kartet og polarstjernesymbolet 1) roterer, mens symbolet  for bilposisjonen
ikke roterer.

Kartsentrering

Bilde 215
Kartsentrering

Det forskjøvne kartet kan sentreres på bilen, målet eller ruten.

I kartet innenfor funksjonsflaten A  » Bilde 215 vises, avhengig av kartpresen-
tasjon, følgende symboler.

 Sentrering på bilposisjon (i 2D- eller 3D-kartvisning)


Sentrering på målposisjon (i målposisjonsvisning)

Sentrering og visning av hele ruten (i rutevisning)

1) Bokstavene inni symbolet er avhengig av valgt Infotainment-språk.
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Alternativer for kartvisning i tilleggsvindu

Gjelder for Infotainment Columbus.

Bilde 216 Kart i tilleggsvindu / eksempel på funksjonsflatemeny

› I tilleggsvinduet berøres funksjonsflaten  Kart  eller  » Bilde 216 – .

Avhengig av konteksten vil noen av følgende funksjonsflater vises » Bilde 216
– .

Kartvisning med ruten fra nåværende bilposisjon til målet
Endring av kartorientering1)

2D – todimensjonal kartvisning
3D – tredimensjonal kartvisning
Inn-/utkobling av automatisk målestokkendring

Trafikkskiltvisning

Infotainment muliggjør visning av trafikkskilt som er lagret i navigasjonsdata
eller registreres av frontkameraet på Infotainmentskjermen under målveivis-
ning F  » Bilde 203 på side 163.

› For inn-/utkobling av trafikkskiltvisning, skal man i hovedmenyen Naviga-
sjon berøre funksjonsflaten  → Kart → Vis trafikkskilt.

På noen biler er det mulig å angi et varsel for overskridelse av tillatt farts-
grense som vist av et trafikkskilt.

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Førerassistanse →
Hastighetsvarsling:.











For tilhengerdrift anbefaler vi at man aktiverer påvisning av tilhengerrelaterte
trafikkskilt.

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Førerassistanse →
Vis relevante skilt for kjøring med tilhenger.

Målveivisning

Introduksjon til temaet

Ved starten av ruteveivisningen til et mål skapes en rute. Flere mellommål kan
settes inn i ruten.

Veivisningen skjer som følger
▶Ved hjelp av grafiske kjøreanbefalinger på Infotainmentskjermen og kombiin-

strumentets skjerm.
▶Ved hjelp av navigasjonsmeldinger.

Infotainment forsøker å videreføre en veivisning mot målet, også når naviga-
sjonsdataene er ufullstendige eller det ikke finnes data for det aktuelle områ-
det.

Ruten beregnes på nytt hver gang du ignorerer anbefalinger eller avviker fra
ruten.

VÆR FORSIKTIG
De gitte navigasjonsmeldingene kan avvike fra den aktuelle situasjonen (f.eks.
på grunn av navigasjonsinformasjon som ikke er oppdatert).

Måldetaljer

Bilde 217
Måldetaljer 

1) Bokstavene inni symbolet er avhengig av valgt Infotainment-språk.
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Under måldetaljer » Bilde 217 vises følgende menypunkter og informasjon.

Område med funksjonsflater
Detaljert målinformasjon
Målposisjon på kartet

Visning av måldetaljer
Måldetaljene kan vises på én av følgende måter.

▶Under målangivelse.
▶Ved berøring av funksjonsflaten  i mållisten.
▶Ved å trykke på   i hovedmenyen Navigasjon (detaljene for det siste målet

med aktiv veivisning vises)

Funksjonsflater
Ved hjelp av funksjonsflatene i området A  kan kontekstavhengig følgende
funksjoner utføres.

▶Starte/stanse målveivisning.
▶Søke etter mål i nærheten » Side 164.
▶Stille inn rutealternativer.
▶Målminne.
▶Målredigering (målet kan slettes, gis nytt navn eller lagres).
▶Velg spesialmålets telefonnummer (hvis Infotainment er tilkoblet en telefon

» side 146, Tilkobling og forbindelse).

Ruteberegning og start av veivisning

Bilde 218
Alternative ruter

Ruteberegning utføres i henhold til de innstilte rutealternativene. Disse ruteal-
ternativene kan stilles inn:  → Rutealternativer.

Alternative ruter
Ved innkoblet valg av alternative ruter vil følgende meny vises » Bilde 218 et-
ter ny ruteberegning.

A

B

C

  – Økonomisk rute med så kort kjøretid og kjørestrekning som mulig –
ruten utheves i grønt
  – Raskeste rute til målet, selv om det er nødvendig med en omvei -–
ruten utheves i rødt
  – Korteste vei til målet, selv om det fører til lengre kjøretid – ruten ut-
heves i oransje

På funksjonsflatene for alternative ruter vises informasjon om rutelengde og
anslått kjøretid samt følgende symboler (gjelder for Infotainment Columbus).

Bruk av motorvei med bompenger
Bruk av tog/ferge
Bruk av tunnel med bompenger
Bruk av landevei med bompenger
Bruk av landevei med vignettplikt

Det er mulig å velge en rute som allerede er beregnet før alle rutene er ferdig
beregnet.

Etter valg av rutetype startes veivisningen mot målet.

Hvis ingen rute velges innen 30 sek etter ruteberegning, vil målveivisning iht.
innstilt foretrukket rutetype startes automatisk.

Ruteberegning for tilhengerdrift

Før kjøring med tilhenger eller annet tilbehør som benytter hengerkontakten,
anbefaler vi at man kobler inn tilhengerregistrering og ev. angir topphastighe-
ten for tilhengerdrift.

› For å beregne ruten for tilhengerdrift i hovedmenyen Navigasjon, berøres
funksjonsflaten  → Rutealternativer  .

Demomodus

Demomodusen skaper en kjøresimulasjon frem til angitt mål. Funksjonen gir
mulighet for å kjøre gjennom den beregnede ruten som en "simulering".

Ved innkoblet Demomodus vil det vises en meny for veivisning før starten av
målveivisningen i Demomodus ev. i normalmodus.

› For å slå på/av, berører man i hovedmenyen Navigasjon funksjonsflaten 
→ Avanserte innstillinger Demomodus.

Ved innkoblet Demomodus kan rutens startpunkt defineres. 

A

B

C
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› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Avanserte
innstillinger → Definer startpunkt for demomodus.

› Definer startpunktet ved å angi adressen eller gjeldende bilposisjon.
› Startpunktet for Demomodus kan også angis så lenge demomodus er inn-

koblet, dette gjøres ved å trykke på ønsket kartpunkt og velge menypunktet
Start demomodus » side 168, Berør kartpunkt.

Grafiske kjøreanbefalinger

Bilde 219 Kjøreanbefalinger / detaljer om kjøreanbefalinger

Visningen av de grafiske kjøreanbefalingene skjer i tilleggsvinduet Manøver
samt kombiinstrumentets skjerm.

I tilleggsvinduet Manøver vises følgende kjøreanbefalinger » Bilde 219.

Gatenavn/gatenummer for gjeldende bilposisjon
Kjøreanbefalinger med gatenavn/-nummer, med kjøreavstand og kjøreti-
den til menypunkt
Detaljer for kjøreanbefalingen (vises nær manøveren)
Kjørefeltanbefaling

Infotainment gjør også oppmerksom på TMC-mottatte trafikkproblemer via til-
leggsvinduet Manøver, samt parkeringsplasser, bensinstasjoner eller restauran-
ter når man er på motorveien.

Fartsgrenser
Ved innkoblet funksjon for  Avanserte innstillinger Merk: grensepassering vises
landspesifikke fartsgrenser etter kryssing av landegrenser.

Disse fartsgrensene kan vises ved å trykke på funksjonsfeltet  → Topphastig-
het i hovedmenyen Navigasjon.

A

B

C

D

Navigasjonsmeldinger

Infotainment leverer navigasjonsmeldinger under ruteveivisning.

Navigasjonsmeldinger genereres av Infotainment. Det kan ikke garanteres at
meldingene (f.eks. vei eller bynavn) alltid vil være helt forståelige.

Den siste navigasjonmeldingen kan gjentas ved å trykke på bryteren  .

Navigasjonsmeldingens tidspunkt avhenger av veitypen og kjørehastigheten.

Man kan velge type navigasjonsmeldinger.  Navigasjonsmeldinger.

Les dette
Veivisningen på den hyppigst reiste ruten skjer uten navigasjonsmeldinger.

Hyppigste ruter

De hyppigst reiste rutene lagres automatisk av Infotainment. Av disse kan man
tilbys inntil 3 ruter som passer best til gjeldende klokkeslett, ukedag, samt bi-
lens posisjon.

En målveivisning for en av de hyppigste reiste rutene kan startes så lenge in-
gen ruteveivisning pågår.

› For å vise menyene med de hyppigst reiste rutene, trykker man i tilleggsvin-
duet på funksjonsflaten Hypp. ruter → Vis på kart.

› Velg ønsket rute.

Det utføres en ruteberegning for valg rute og ruteveivisningen starter.

Menyvisningen i tilleggsvinduet kan slås av/på i hovedmenyen Navigasjon ved
å trykke på funksjonsfeltet  → Rutealternativer → Hypp. ruter.

Lagrede hyppigste ruter kan slettes i hovedmenyen Navigasjon ved å trykke
på funksjonsfeltet  → Rediger minne → Slett brukerdata → Hyppigste ruter Slettet.

Les dette
Veivisningen på den hyppigst reiste ruten skjer uten navigasjonsmeldinger.

Avslutte målveivisning

Målveivisning kan avsluttes på én av følgende måter.

› Det endelige målet nås.
› I hovedmenyen Navigasjon, ved å trykke på funksjonsfeltet  → Stopp veivis-

ning. 
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› Ved å skru av tenningen i mer enn 120 minutter.

Avbrudd i målveivisning

Hvis tenningen slås av og på igjen, vil målveivisningen fortsette på én av føl-
gende måter, avhengig av stoppetid.

▶ Innen 15 min – Veivisningen forsettes ut fra den beregnede ruten.
▶ fra 15 min til 120 min – Meldingen Fortsette veivisning? vises på skjermen, etter

bekreftelse av veivisningen vil veivisning fortsette iht. beregnet rute.
▶Etter 120 min – Målveivisningen blir avbrutt.

Rute

Ruteplan

Bilde 220 Ruteplan: Ett rutemål / flere rutemål

Under veivisningen kan man vise ruteplanen (informasjon om den aktuelle ru-
ten).

› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Ruteplan.

Ett rutemål
I ruteplanen vises følgende informasjon om målet » Bilde 220 – .

Område med funksjonsflater
Målinformasjon

Beregnet ankomsttid til mål / gjenstående kjøretid til mål1)

Kjøreavstand til målet

A

B





Valgt rutetype (økonomisk, raskeste, korteste)
Nåværende bilposisjon (adresse/GPS-koordinater)

Visningen av ankomsttid eller gjenstående kjøretid kan stilles inn som følger.

▶ I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Avanserte
innstillinger Tidsvisning:.

Flere rutemål
I ruteplanen vil de respektive stedene vise følgende informasjon » Bilde 220 –
.

Område med funksjonsflater
Mellomål (med fortløpende nummer)
Endelige reisemål
Beregnet ankomsttid til mål/mellomål
Gjenværende kjøreavstand til mål / mellommål
Bytte av mål under hverandre
Slette målet
Fortsettelse av veivisningen fra det valgte målet (tidligere mellommål hop-
pes over)
Visning av måldetaljer » Side 171

Tilføy mål til rute
▶ I området A  berøres funksjonsflaten Angi mål og angi et nytt mål.
▶eller: I området A  berøres funksjonsflaten Mål og man velger et mål i listen

over lagrede mål.

Hvert ytterligere mål tilføyes listen som neste mål på ruten.

Bytte ut mål med hverandre
▶Hold på funksjonsflaten  og forskyv målet til ønsket posisjon.

For de allerede nådde rutemålene vises merknaden Målet er nådd under målnav-
net. Disse målene kan ikke utveksles med hverandre.

Lagre rute
▶ I området A  berøres funksjonsflaten Lagre.
▶Lagre den redigerte ruten som en ny rute eller erstatt den eksisterende la-

grede ruten.

Ruten blir lagret i rutelisten » Side 175. 

C

D

A

















1) Hvis ankomsttid eller gjenværende kjøretid til endelig mål er på mer enn 24 timer, vil det vises innen
symbolet .
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Avslutt veivisning
▶ I området A  berøres funksjonsflaten Stopp.

Ruteendring på kartet

Gjelder for Infotainment Columbus.

Bilde 221 Ruteendring på kartet / rutetransittpunkt

En rute som ikke inneholder noen mellomliggende mål, kan endres under mål-
veivisningen ved å legge til et transittpunkt.

Legg til et transittpunkt
› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Endre rute på

kart.
› Berør skjermen i ruteområdet og flytt krysset til ønsket sted på kartet (f.eks.

A  » Bilde 221).

Transittpunktet B  » Bilde 221 legges til ruten.

› Berør funksjonsflaten  .

Det utføres en ny ruteberegning for ruten og ruteveivisningen starter.

Tilpasse transittpunkt
› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Endre rute på

kart.
› Berør transittpunktet B  og forskyv det til et annet sted på kartet.
› Berør funksjonsflaten  .

Det utføres en ny ruteberegning for ruten og ruteveivisningen starter.

Fjerne transittpunkt
› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Endre rute på

kart.
› Berør funksjonsflaten Slett veipunkt.

› Berør funksjonsflaten  .

Det utføres en ny ruteberegning for ruten og ruteveivisningen starter.

Ruteliste

I rutelisten kan man opprette, lagre eller slette ruter, eller starte målveivisning.

Ny rute
› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Ruter → Ny

rute.

Tilføy et rutemål på én av følgende måter.

› Berør funksjonsflaten Angi mål og angi et nytt mål.
› eller: Berør funksjonsflaten Mål og velg et mål i listen over lagrede mål.
› Hvis du vil lagre opprettet rute, berøres funksjonsflaten Lagre.
› Berør funksjonsflaten Start for å starte veivisningen.

Redigere lagrede ruter
› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Ruter.
› Velg ønsket lagret rute, og velg deretter ett av følgende menypunkter.

– Slett lagret rute
– Rediger rute » side 174, Ruteplan

– Beregn rute og start veivisning » side 172, Ruteberegning og start av
veivisning

Veipunktmodus

Introduksjon til emnet

Gjelder for Infotainment Columbus.

Denne modusen er egnet for veivisning utenfor veier eller i områder uten til-
gjengelige kart.

Infotainment muliggjør opptak av kjørt veipunkttur med automatiske eller ma-
nuelt angitte veipunkter.

Det foreligger også mulighet for å starte veivisning til den lagrede veipunkttu-
ren eller å lagre veipunktturen på SD-kortet.

Slette
Rediger
Start
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Hovedmeny

Bilde 222
Veipunktmodus: Hovedmeny

› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Veipunktmo-
dus.

Menyen Veipunktmodus vises » Bilde 222.

Ved pågående veivisning vil denne avbrytes etter valg av menyen veipunkt-
modus.

Beskrivelse av funksjonsflatene A  » Bilde 222
Avhengig av sammenhengen:
▶ Det pågår ingen veivisning – Start registrering av veipunkttur / rediger

lagrede veipunktturer / gå ut av menyen veipunktmodus
▶ Det pågår en registrering av veipunkttur – Stans registrering av vei-

punkttur / angi veipunkt manuelt / gå ut av menyen veipunktmodus
▶ Det pågår veivisning – Stopp veivisningen / hopp over neste vei-

punkt / gå ut av menyen veipunktmodus
Innstilling av kartvisning / vis/skjul tilleggsvindu / slå på/av visning av spe-
sialmål på kartet

Betjening av radio-/medieavspilling
Innstilling av Navigasjon er ikke tilgjengelig i menyen veipunktmodus









Registrerveipunkter

Bilde 223
Registrere en veipunkttur

Start registrering av en veipunkttur
▶ I hovedmenyen Veipunktmodus, trykk på funksjonsflaten  → Ta opp veipunkt-

tur.

Velg én av følgende registreringsmåter.

■ Velg på kart – Angi målet på kartet og start registrering av veipunkter
■ Start opptaket – Start registrering av veipunkter uten målveivisning

Registrere en veipunkttur
Etter registreringsstart for en veipunkttur kan følgende informasjon vises, av-
hengig av konteksten » Bilde 223.

Automatisk angitte veipunkter
Manuelt angitte veipunkter
Tilleggsvindu Veipunkttur med antall allerede angitte veipunkter / maksi-
mum tillatt antall veipunkter

Sett veipunkt manuelt
▶ I hovedmenyen Veipunktmodus, trykk på funksjonsflaten  → Sett veipunkt ma-

nuelt.

Stoppe opptak
▶ I hovedmenyen Veipunktmodus, trykk på funksjonsflaten  → Stopp opptak.

Registreringen stanser også når man går ut av menyen Veipunktmodus.

De registrerte veipunktene slås sammen etter registreringen av en veipunkt-
tur og lagres i veipunktminnet.

Når registreringen avsluttes kan den ikke gjenstartes. Man må da starte en ny
registrering.

A

B

C
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Kjøre lagret veipunkttur

Bilde 224 Visning av en veipunkttur / kjøring av en veipunkttur

Start veivisning
› I hovedmenyen Veipunktmodus, trykk på funksjonsflaten  → Veipunktminne.
› Velg ønsket veipunkttur » Bilde 225 på side 177.
› Berør funksjonsflaten  .
› Velg én av følgende menyer » Bilde 224 – .

■ Snu turen – Reverser rekkefølgen på veipunktene (egner seg for kjøring av vei-
punkttur i motsatt retning)

■ Neste veipunkt – Gå til neste veipunkt
■ Start – Start veivisningen mot målet

Veivisning
Ved start av en veipunkttur vil Infotainment ikke avgi navigasjonsmeldinger.

Under kjøring skal veipunktturen som vises på Infotainmentskjermen følges så
tett som mulig.

Ved starten av en veipunkttur viser tilleggsvinduet Veipunkttur retningen og av-
standen til neste veipunkt, det fortløpende nummeret på neste veipunkt og
det totale antall veipunkter 1  » Bilde 224 – .

Veipunktturen fra bilposisjonen til neste veipunkt "tar" suksessivt "bort" 2
mens man kjører » Bilde 224.

Hvis man passerer nær nok til neste veipunkt, vil veivisningen fortsettes til ne-
ste veipunkt.

Hvis man kjører forbi et veipunkt og ønsker at dette "ikke skal forsvinne" fra
veipunktturen (f.eks. fordi avstanden til dette veipunktet er for stor), så kan
man "hoppe over" veipunktet og fortsette veivisningen til neste veipunkt.

▶ I hovedmenyen Veipunktmodus, trykk på funksjonsflaten  → Hopp over vei-
punkt.

Avslutt veivisning
▶ I hovedmenyen Veipunktmodus, trykk på funksjonsflaten  → Avslutt veivis-

ning.

Veivisningen stanser også når man går ut av veipunktmodus.

Administrere veipunktminnet

Bilde 225
Administrer minne for veipunkt-
tur

› For å vise en liste over lagrede og importerte veipunktturer, berører man i
hovedmenyen Veipunktmodus funksjonsflaten  → Veipunktminne.

Navnet på veipunktturen, dato og klokkeslett for lagring samt antall veipunk-
ter vises i funksjonsflaten.

› Velg ønsket veipunkttur, og velg deretter ett av følgende menypunkter » Bil-
de 225.

Lagring av veipunktturen på SD-kortet
Slette veipunktturen
Gi veipunktturen nytt navn
Visning av veipunktturen » Bilde 224 på side 177

Importer veipunkttur fra SD-kort
▶ I hovedmenyen Veipunktmodus, trykk på funksjonsflaten  → Veipunktminne

→ Importer.
▶Velg kilden for opptegnelsen av en veipunkttur og bekreft importen.
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Trafikkinformasjon

Liste over trafikkmeldinger

Bilde 226
Liste over trafikkmeldinger

Infotainment lar deg motta TMC-trafikkmeldinger (Traffic Message Channel)
som inneholder informasjon om trafikkproblemer.

› For å vise listen over trafikkmeldinger, trykker man på tasten  .

I listen over trafikkmeldinger og på kartet vises maksimalt 6 meldinger, disse
merkes med symbolet for trafikkhindringen og en bokstav (f.eks , , )
» Bilde 226.

Trafikkmeldinger langs ruten angis med en navigasjonsmelding.

Hvis symbolet  er krysset ut i listen over trafikkmeldinger, befinner Infotain-
ment seg utenfor rekkevidden til leverandøren av trafikkmeldinger.

Visningsmuligheter
▶Det pågår ingen veivisning – Alle trafikkmeldinger vises.
▶Det pågår veivisning – Etter å ha trykt på funksjonsflaten B  » Bilde 226, be-

røres i den viste menyen funksjonsflaten Alle for å velge alle trafikkmeldinger,
eller funksjonsflaten Rute for bare den trafikkinformasjonen som gjelder på
ruten.

En trafikkmelding kan inneholde noe av følgende informasjon.

▶Symbol for trafikkproblemet
▶Nummeret på veien med problemet
▶Navnet på stedet med problemet
▶Beskrivelse av trafikkproblemet

Fargekoding av trafikkproblemets viktighet i en trafikkmelding
Symbolet for trafikkproblemet (f.eks. , , ) vises foran problemet og pro-
blemets lengde vises til høyre for ruten på kartet.

Kontekstavhengig vil symbolet på et trafikkproblem vises på én av følgende
måter.

Det utføres ikke målveivisning
▶Rød – Alle trafikkproblemer

Det utføres målveivisning
▶Grå – Trafikkproblemet er ikke på ruten
▶Rød – Trafikkproblemet er på ruten, ruten vil ikke beregnes på nytt og ruten

ledes gjennom trafikkproblemet
▶Oransje – Trafikkproblemet er på ruten, ruten beregnes på nytt og en alter-

nativ rute er tilgjengelig

Oppdatering
Listen over trafikkmeldinger vil oppdateres automatisk og kontinuerlig av Info-
tainment.

Listen over trafikkmeldinger kan oppdateres manuelt ved å trykke på  .

Detalj av trafikkmeldingen

Bilde 227
Detalj av trafikkmeldingen

› Velg ønsket melding i listen over trafikkmeldinger for å vise den.
› eller: Trykk på symbolet for trafikkproblemet på kartet.

Følgende informasjon og funksjonsflater » Bilde 227 vises.

Kart over det berørte området
Beskrivelse av trafikkproblemet
Mottakstidspunkt samt informasjon om leverandøren av trafikkmeldin-
gen
Symbol for trafikkproblemet
Trafikkproblemets lengde

A

B

C

D

E
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Dynamisk rute

Infotainment tillater vurdering av mottatte trafikkmeldinger under målveivis-
ning. Når følgende betingelser oppfylles, beregnes en omkjøringsrute og til-
knyttet melding vises.

Funksjonen dynamisk rute er slått på.
Trafikkproblemene som omtales i trafikkinformasjonen er på ruten.
Infotainment vil anse trafikkproblemet som av stor betydning.

› For å slå på/av, berører man i hovedmenyen Navigasjon funksjonsflaten 
→ Rutealternativer → Dynamisk rute.

Angi/fjern trafikkproblem på ruten manuelt

Når et trafikkproblem (som kø) oppdages under målveivisningen, kan slike tra-
fikkproblemer angis manuelt.

Etter angivelse gjennomfører Infotainment en ny ruteberegning og foreslår
eventuelt en omkjøringsrute.

Angi trafikkproblemet
› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  Kø forut.
› Still inn lengden av trafikkproblemet.

Trafikkproblemet vises i rødt til høyre på kartet langs ruten.

Fjerne trafikkproblem
Trafikkproblemet fjernes fra ruten ved påfølgende målveivisning eller man kan
fjerne det manuelt som følger.

› I hovedmenyen Navigasjon, trykker man på funksjonstasten  → Opphev «Kø
forut».







Bilsystemer

CAR – Bilinnstillinger

Introduksjon til emnet

I CAR-menyen vises kjøredata og bilinformasjon, samt at visse bilsystemer stil-
les inn.

Nullstille til fabrikkinnstillinger
Nullstilling til fabrikkinnstillinger kan utføres i menyen   →  → Fabrikkinn-
stillinger.

Les dette
Innstillinger for kjøretøyet kan bare foretas når tenningen er på.

Hovedmeny

Bilde 228
Funksjonsflater i hovedmenyen

› Trykk på tasten  , hovedmenyen vises med følgende funksjonsflater » Bil-
de 228.

Valg av følgende menypunkt
▶ Elektriske forbrukere
▶ Kjøredata
▶ DriveGreen
▶ Bilstatus

Betjening av avspilling – radio/medier
Avhengig av bilens utstyr med manuelt klimaanlegg: Innstillinger for ku-

pévarmer og ventilasjon / betjening av frontrutevarme
Innstilling av bilens systemer
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Kjøring

Igangkjøring og kjøring

Starte og stoppe motoren

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Elektronisk startsperre og rattlås 180
Skru tenning på/av 181
Starte/stoppe motor 181
Problemer med motorstart – biler med startknapp 182

Utstyrsavhengig er det mulig å skru tenningen på/av med nøkkelen i ten-
ningslåsen eller med startknappen, det samme gjelder for motorstart.

ADVARSEL
■ Slå aldri av motoren før bilen står helt i ro – fare for ulykke!
■ Mens du kjører må tenningen alltid være skrudd på. Dersom tenningen
skrus av, kan rattlåsen koble inn – fare for ulykke!
■ Trekk nøkkelen ut av tenningslåsen først når bilen står i ro » side 184,
Parkering. Dersom tenningen skrus av, kan rattlåsen koble inn – fare for
ulykke!
■ Forlat aldri bilen uten tilsyn med motoren i gang - fare for ulykke, skade
eller tyveri o.l.!
■ La aldri motoren gå på et lukket sted (f.eks. i garasjer) – fare for forgift-
ning og død!

VÆR FORSIKTIG
■ Motoren skal bare startes når motoren og bilen står stille – fare for starter-
og motorskader!
■ Start ikke motoren ved å slepe bilen i gang – fare for skade på motoren og
katalysatoren! Du kan bruke batteriet fra en annen bil til starthjelp.
■ På biler med startknapp må man være påpasselig med hvor nøkkelen befin-
ner seg. Systemet vil gjenkjenne en gyldig nøkkel, også om den ble glemt på
bilens tak – fare for tap av eller skade på nøkkelen!

Les dette
Ikke la bilen stå i ro for å varme opp motoren. Om mulig, skal kjøringen starte
straks motoren er startet. Slik oppnår motoren driftstemperaturen sin raskere.

Elektronisk startsperre og rattlås

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 180.

Den elektroniske startsperren (heretter kalt startsperre) og rattlåsen vanske-
liggjør tyveri eller uautorisert bruk av kjøretøyet.

Startsperre
Startsperren gjør at motoren kun starter ved hjelp av bilens originalnøkler.

Funksjonsfeil på startsperre
En svikt i startsperrekomponentene i nøkkelen umuliggjør motorstart. Kom-
biinstrumentets skjerm viser en melding om at startsperren er aktiv.

Bruk den andre bilnøkkelen for å starte bilen, få eventuelt hjelp fra fagverk-
sted.

Rattlås – låse
› På biler med tenningslås, trekkes nøkkelen ut og rattet vris til rattlåsen går i

inngrep.
› På biler med startknapp skal tenningen skrus av og førerdøren åpnes. Hvis

døren på førersiden først åpnes og tenningen deretter skrus av, låses rattlå-
sen først automatisk etter at bilen er låst.

Rattlås – låse opp
› På biler med tenningslås, settes nøkkelen i tenningen og tenningen skrus

på. Hvis dette ikke er mulig, dreier man rattet litt frem og tilbake slik at man
låser opp rattlåsen.

› På biler med startknapp setter man seg inn i bilen og lukker førerdøren. Un-
der visse omstendigheter kan rattlåsen kun låses opp når tenningen skrus på
eller motoren starter.

ADVARSEL
La aldri bilen rulle med låst rattlås - fare for ulykke!
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Skru tenning på/av

Bilde 229 Sett bilnøkkel i tenningslåsen / startknapp

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 180.

Sett bilnøkkelen i tenningslåsen » Bilde 229 – 
Tenningen av, motor stanset
Tenningen på
Starte motoren

Skru tenningen på/av i biler med startknapp
› Trykk på knappen » Bilde 229 – , tenningen skrus på/av.

På biler med manuell girkasse må du ikke trå inn kløtsjpedalen når du skal
skru tenningen av/på, ellers vil systemet prøve å starte.

På biler med automatgir må du ikke trå inn bremsepedalen når du skal skru
tenningen av/på, ellers vil systemet prøve å starte.

Starte/stoppe motor

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 180.

Før man starter motoren
› Trekk håndbremsen godt til.
› På biler med manuell girkasse settes girspaken i fri, mens kløtsjpedalen tråk-

kes helt ned og holdes der til motoren starter.
› På biler med automatgir må velgerspaken settes i posisjon P eller N » , og

bremsepedalen skal holdes inne til motoren starter.

Starte motoren
› På biler med tenningslås vris nøkkelen til posisjon 3  » Bilde 229 på side 181

– , startprosessen følger. Slipp så nøkkelen, motoren starter automatisk.



1

2

3



Hvis motoren ikke starter i løpet av 10 sekunder, skal du vri nøkkelen til posi-
sjon 1 . Gjenta startprosessen etter 30 sekunder.

› På biler med startknapp trykker man kort på knappen » Bilde 229 på side 181
– , motoren starter automatisk.

For biler med dieselmotorer tennes glødepluggens varsellampe  ved start.
Motoren starter når varsellampen slukker.

Slå av motoren
› Stopp bilen.
› På biler med tenningslås vris nøkkelen til posisjon 1  » Bilde 229 på side 181

– .
› På biler med startknapp trykker man på knappen » Bilde 229 på side 181 – ,

motor og tenning kan skrus av samtidig.

For biler med automatgir kan tenningsnøkkelen bare trekkes ut når spaken
står i posisjon P.

Ikke slå av motoren med en gang når den har vært sterkt belastet i lengre tid.
La i stedet motoren gå på tomgang i omtrent 1 minutt. Slik unngår du at det
bygger seg opp varme i motoren.

Nødavstengning av motor i biler med startknapp
Systemet er utstyrt med en verneanordning mot utilsiktet stans, motoren kan
bare slås av mens du kjører i nødsfall.

› Hold knappen inne » Bilde 229 på side 181 –  eller trykk to ganger i løpet av
1 sekund.

Etter nødstopp på motoren vil rattlåsen forbli ulåst.

VÆR FORSIKTIG
Når utetemperaturen er under -10 °C, må girvelgeren alltid være i stillingen P
ved oppstart av biler med automatgir.

Les dette
■ Etter oppstart av en kald motor kan det være unormal motorstøy en kort tid.
■ Så lenge motoren forglødes, bør ingen store strømforbrukere være slått på.
Dette belaster batteriet unødig.
■ Når tenningen er skrudd av, kan kjøleviften fortsette å gå i omtrent 10 minut-
ter (og den kan gå av og på).
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Problemer med motorstart – biler med startknapp

Bilde 230
Starte motoren – trykk på knap-
pen med nøkkelen

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 180.

Hvis motoren ikke starter og kombiinstrumentet viser en melding om at syste-
met ikke gjenkjenner nøkkelen eller at en systemfeil foreligger, kan man prøve
å starte motoren som følger.

› Trykk på startknappen med nøkkelen » Bilde 230.

Dersom motoren ikke starter, må man få hjelp hos et fagverksted.

VÆR FORSIKTIG
Nøkkelen påvises ikke av systemet når nøkkelbatteriet er utladet, eller ved
signalfeil (sterkt elektromagnetisk felt) eller skjerming (f.eks. i en aluminium-
koffert).

START-STOPP-system

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 182
Deaktivere/aktivere systemet manuelt 183

START-STOPP-systemet (heretter kalt systemet) reduserer CO2-utslippene
samt andre skadelige utslipp og sparer drivstoff.

Dersom systemet oppdager at det ikke er nødvendig å holde motoren igang
når du stopper eller står i ro (f.eks. ved trafikklys), slår det av motoren og star-
ter den igjen når du vil kjøre videre.

Systemfunksjonen avhenger av mange faktorer. Noen av dem skal oppfylles av
sjåføren, mens andre er systemisk og kan verken påvirkes eller ses.



Dermed kan systemet reagere ulikt i situasjoner som synes å være identiske
fra førerens synspunkt.

Systemet aktiveres automatisk hver gang tenningen slås på (også selv om det
ble deaktivert manuelt med tasten ).

Les dette
Hvis motoren ble stanset av systemet, forblir tenningen på.

Funksjonsmåte

Bilde 231
Skjermvisning

Biler med manuell girkasse
Motoren slås automatisk av når bilen stopper opp, girspaken stilles i fristilling
og clutchpedalen slippes.

Motoren startes automatisk så snart clutchpedalen trås inn.

Biler med automatgir
Motoren slås automatisk av når bilen stopper opp og bremsepedalen trås inn.

Motoren startes automatisk så snart bremsepedalen slippes.

Betingelser for systemfunksjon
For at systemfunksjonen skal fungere riktig, må følgende betingelser være
oppfylt.

Førerdøren er lukket.
Føreren har tatt på seg sikkerhetsbeltet.
Bilens hastighet var etter forrige stopp over 4 km/h.

Systemstatus
Systemstatusen vises på skjermen » Bilde 231 hvis du trykker.

Motoren slås av automatisk, når du begynner å kjøre utføres automatisk
gjenstart.
Motoren slås ikke av automatisk. 
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Når du stopper vil motoren ikke stanse, hvis f.eks. en av følgende grunner fo-
religger.
▶Motortemperaturen for riktig systemfunksjon er ennå ikke nådd.
▶Batteriet er ikke tilstrekkelig oppladet.
▶Strømforbruket er for høyt.
▶Høy kjøle-/varmeeffekt (høy viftehastighet, stor forskjell mellom ønsket og

reell innetemperatur).

Hvis motoren slås av automatisk og systemet oppdager at motoren bør være i
gang, f.eks. ved gjentatte trykk på bremsepedalen, så vil det utføres automa-
tisk oppstart.

Mer informasjon om gjeldende systemstatus vises på Infotainmentskjermen i
menyen   →  → Bilstatus.

Hvis det foreligger en systemfeil, vil kombiinstrumentet vise følgende melding.
Søk hjelp hos et fagverksted.

Les dette
■ Dersom førerens sikkerhetsbelte tas av eller førerdøren åpnes i mer enn
30 sekunder med automatisk avstengt motor, må motoren startes igjen manu-
elt.
■ Når en bil med automatgir beveger seg med lav hastighet (f.eks. i kø) og blir
stående etter lett trykking på bremsepedalen, skjer det ingen automatisk ut-
kobling av motoren. Motoren stopper ved kraftig trykking på bremsepedalen.
■ På biler med automatgir skjer det ingen automatisk motoravstenging når sy-
stemet oppdager en manøver på grunn av stor styrevinkel.

Deaktivere/aktivere systemet manuelt

Bilde 232
Bryter for systemet START-
STOPP

› For å deaktivere/aktivere trykker man på tasten  » Bilde 232.

Når systemet er deaktivert, lyser symbolet  i tasten.

Hvis systemet deaktiveres, vil det automatisk aktiveres igjen etter at tennin-
gen slås av og slå på.

Les dette
Hvis systemet deaktiveres med automatisk avstengt motor, følger den auto-
matiske oppstarten.

Bremser og parkering

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Håndbrems 184
Parkering 184

Slitasje på bremsene er avhengig av kjøreforhold og kjøremåte. Under vanske-
lige forhold (f.eks. ved bykjøring, sporty kjørestil) skal bremsetilstanden også
sjekkes av fagverksted mellom serviceintervallene.

Det kan oppstå en forsinkelse av bremsevirkningen på grunn av fuktighet, is-
ing eller saltbelegg på bremseskiver og bremsebelegg. Bremsene skal rengjø-
res og tørkes ved hjelp av flere oppbremsinger » .

Hvis bilen blir stående over lengre tid og/eller bremsene brukes lite, kan det
oppstå korrosjon på bremseskivene og smuss på beleggene. Bremsene bør
renses ved å utføre gjentatte oppbremsinger » .

Før man kjører opp eller ned lange eller bratte bakker, skal hastigheten redu-
seres og man girer ned ett gir. Dermed benyttes motorens bremsevirkning og
bremsene blir avlastet. Trengs det likevel ytterligere bremsing, skal den utfø-
res i intervaller.

Nødbremsvisning – når en fullbremsing utføres, kan bremselysene blinke au-
tomatisk for å varsle trafikken bak.

Nye bremseklosser må først "slites til", siden de ikke leverer best mulig brem-
seeffekt når de er helt nye. I løpet av de første 200 km må du derfor kjøre spe-
sielt forsiktig.

For lavt bremsevæskenivå kan føre til feil i bremsesystemet, på kombiinstru-
mentet tennes varsellampen  » side 31, Bremseanlegg. Hvis varsellampen
ikke tennes og en forlenget bremselengden utføres, skal kjørestilen tilpasses
den ukjente feilårsaken og begrenset bremseeffekt – få umiddelbart hjelp av
fagverksted. 
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Bremsekraftforsterkeren forsterker trykket som oppnås med bremsepedalen.
Bremsekraftforsterkeren fungerer bare når motoren er i gang.

ADVARSEL
■ Når motoren ikke er i gang, kreves det mer kraft for å bremse - det er fare
for ulykke!
■ Ved bremsing av bil med manuell girkasse og bilen i gir med lavt turtall,
må kløtsjen trykkes inn. Ellers kan bremseforsterkerens funksjon svekkes -
fare for ulykke!
■ Ikke tråkk på bremsepedalen, hvis det ikke er nødvendig å bremse. Dette
fører til overoppheting av bremsene, og dermed lengre bremselengde og
økt slitasje – fare for ulykke!
■ Bremsing for å tørke og rengjøre bremsene må bare utføres når trafikk-
forholdene tillater det. Det kan ellers sette andre trafikanter i fare.
■ Anbefalinger for nye bremseklosser må følges.
■ Når du stopper og parkerer skal håndbremsen alltid trekkes opp, ellers
kan bilen rulle – fare for ulykke!
■ Ved ettermontering av frontspoiler, heldekkende hjulkapsler eller lignen-
de må lufttilførselen til forhjulsbremsene ikke hindres. Ellers kan forbrem-
sene overopphetes – fare for ulykke!

Håndbrems

Bilde 233
Parkeringsbrems

Les først og vær oppmerksom på  på side 184.

Håndbremsen sikrer bilen mot uønsket bevegelse ved stopp og parkering.

Sette på
› Trekk håndbremsspaken helt opp.

Ta av
› Trekk håndbremsen litt opp og trykk samtidig inn låseknappen » Bilde 233.



› Før spaken helt ned med sperreknappen trykket inn.

Når håndbremsen er trukket til og tenningen er på vil varsellampen  lyse på
kombiinstrumentet.

Hvis du uforvarende kjører i gang med tiltrukket håndbrems, vil en varselalarm
lyde. Hvis du kjører i ca. 3 sekunder med en hastighet på over 5 km/t, aktiveres
håndbremsvarselet.

ADVARSEL
Løsne håndbremsen helt. Hvis håndbremsen kun er tatt delvis ned, fører
det til varmgang i bremsene bak. Dette kan påvirke bremsenes funksjon og
levetid negativt - fare for ulykke!

Les dette
Skyv armlenet til bakre endestilling før du trekker til håndbremsen » Side 75.

Parkering

Les først og vær oppmerksom på  på side 184.

Finn et sted med egnet overflate for å stoppe og parkere et sted » .

Parkering skal kun utføres i angitt rekkefølge.

› Stopp bilen og hold bremsepedalen inne.
› Trekk håndbremsen godt til.
› På biler med automatgir settes girvelgeren i stillingen P.
› Slå av motoren.
› For biler medmanuell girkasse legger man inn 1. gir eller revers R.
› Slipp opp bremsepedalen.

ADVARSEL
■ Eksosanleggets deler kan bli veldig varme. Derfor skal man aldri stanse
bilen på steder hvor undersiden av bilen kan komme i kontakt med brenn-
bare materialer (tørt gress, blader, sølt drivstoff eller lignende). - fare for
brann og alvorlige personskader!
■ Når du forlater bilen, skal aldri personer som for eksempel kan låse bilen
eller løsne bremsen være i bilen uten tilsyn – fare for ulykker og skader!



184 Kjøring



Manuell giring og pedaler

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Manuell giring 185
Pedaler 185

VÆR FORSIKTIG
Når du stopper i en skråning, må du aldri prøve å holde bilen stille ved hjelp av
clutch- og gasspedalen – dette kan føre til skader på clutchen.

Manuell giring

Bilde 234
Gireskjema

Les først og vær oppmerksom på  på side 185.

På girspaken er girskjema for alle de enkelte girstillingene avmerket » Bil-
de 234.

Følg giranbefalingene ved giring » Side 39.

Trykk alltid kløtsjpedalen helt ned ved giring. På den måten hindres unormal
slitasje på kløtsjen.

Legg inn revers
› Stopp bilen.
› Tråkk clutchpedalen helt ned.
› Sett girspaken i N-stillingen.
› Flytt girspaken helt nedover, helt mot venstre og deretter forover i stillingen

R » Bilde 234.

Ryggelysene lyser når du setter girkassen i revers og tenningen er på.



ADVARSEL
Du må aldri legge inn revers under kjøring - fare for ulykke eller personska-
de!

VÆR FORSIKTIG
Ikke la hånden hvile på girspaken når du ikke skal gire. Trykket fra hånden kan
føre til unormal slitasje i girskiftmekanismen.

Pedaler

Les først og vær oppmerksom på  på side 185.

Bruk av pedalene må aldri hindres!

Førerens fotbrønn skal bare inneholde en dørmatte (fabrikklevert eller fra
ŠKODA-originaltilbehør), som er festet til de respektive festepunkter.

ADVARSEL
Fotbrønnen skal aldri inneholde gjenstander, ellers kan pedalbruken forhin-
dres – fare for ulykke!

Automatgirkasse

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Velge girstilling 186
Girvelgersperre 186
Manuelt girskift (Tiptronic) 187
Kjørestart og kjøring 187

Automatgiret utfører en automatisk giring, avhengig av motorbelastningen,
bruk av gasspedalen, bilens hastighet og valgt kjøremodus.

Modi for automatgirkassen kan stilles inn ved hjelp av girvelgeren.

ADVARSEL
■ Gi ikke gass dersom bilen er satt til kjørestilling før du starter turen – fare
for ulykke!
■ Sett aldri girvelgeren i stillingen R eller P under kjøring – fare for ulykke! 
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ADVARSEL (fortsettelse)
■ Hvis bilen skal bli stående med motoren i gang i stillingen D, S, R eller Tip-
tronic, så må bilen sikres mot rulling med bremsepedalen eller parkerings-
bremsen. Heller ikke på tomgang er kraftoveføringen helt utkoblet - bilen
beveger seg langsomt.
■ Når du forlater bilen, skal girspaken alltid stå i stillingen P. Ellers kan bilen
settes i bevegelse – fare for ulykke!

VÆR FORSIKTIG
■ Hvis man vil stille girvelgeren ut av stilling N til stilling D / S under kjøring, må
motoren gå på tomgang.
■ Når du stopper i en skråning, må du aldri prøve å holde bilen stille ved å tråk-
ke ned gasspedalen – dette kan føre til skader på girkassen.

Velge girstilling

Bilde 235
Girvelgerstillinger/skjermvisning

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 185.

Ved å bevege velgerspaken kan den plasseres i en av følgende posisjoner
» Bilde 235. I noen stillinger kan låsetasten » side 186, Girvelgersperre trykkes
på.

Med tenningen på vises girmodus og gjeldende gir på skjermen » Bilde 235.

Parkering – Stillingen kan bare endres når bilen står i ro.
Drivhjulene er mekanisk sperret.
Revers – Skal bare legges inn når bilen står i ro og motoren går på tom-
gang.
Nøytral (tomgang) – Kraftoverføringen til drivhjulene er avbrutt.

Foroverkjøring/Sport-program – Girskift skjer i stilling S ved høyere tur-
tall enn i modus D
(fjæret stilling) – velg mellom stillingene D og S



P

R

N

D/S



Hvis kjøremodus Sport velges med motoren i gang » side 210, Velg kjøremo-
dus (Driving Mode Selection)vil girkassen automatisk stilles til S-modus.

E – modus for økonomisk kjøring
Hvis kjøremodus Eco eller Individual (Motor – Eco) » Side 210 velges og girvel-
geren står i stilling D/S, kobles girkassen automatisk til E-modus. Denne mo-
dusen kan ikke legges inn med girvelgeren.

Girene fremover blir i modus E skiftet automatisk opp eller ned ved lavere tur-
tall enn i modus D.

Girvelgersperre

Bilde 236
Sperrebryter

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 185.

Girvelgeren er sperret i modus P og N, for at modus for bevegelse fremover ik-
ke kan legges inn utilsiktet og bilen dermed ikke kan sette seg i bevegelse.

Girvelgeren sperres når bilen står i ro og ved hastigheter inntil 5 km/t.

Girvelgersperren vises ved at varsellampen  tennes.

Løsne girvelger fra P- eller N-modus
› Tråkk ned bremsepedalen samtidig som du trykker på sperretasten i pilens

retning 1  » Bilde 236.

For å flytte girvelgeren fra modus N til D/S tråkkes bremsepedalen ganske en-
kelt ned.

Når du skyver velgerspaken raskt over N-modus (f.eks. fra R til D/S) blir vel-
gerspaken ikke sperret. Dette gjør det eksempelvis mulig å gynge løs bilen
dersom du har kjørt deg fast i en snøfonne. Hvis girvelgeren står i N-modus
lenger enn 2 sekunder uten at bremsepedalen tråkkes inn, sperres girvelgeren.

Hvis girvelgeren ikke kan stilles fra modus P på vanlig måte, kan den nødop-
plåses » Side 263. 
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Les dette
For å flytte girvelgeren fra modus P til modus D/S eller omvendt, må den beve-
ges raskt. Dette hindrer at modus R eller N utilsiktet legges inn.

Manuelt girskift (Tiptronic)

Bilde 237
Girspake/multifunksjonsratt

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 185.

Tiptronic muliggjør manuelt girskift ved hjelp av girvelgeren eller vippebryterne
på multifunksjonsrattet.

Bytte til manuell giring med girvelgeren
› Trykk girvelgeren fra stilling D/S mot høyre (mot venstre ved høyreratt). Det

gjeldende giret beholdes.

Bytte til manuell giring ved hjelp av vippebryterne under
multifunksjonsrattet
› For å bytte, trekkes en av vippebryterne - / +  kort mot rattet » Bilde 237.
› For å oppheve den manuelle giringen, trekker man vippebryteren +  mot rat-

tet i mer enn 1 sek.

Hvis ingen av vippebryterne - / +  trekkes i mer enn 1 minutt, kobler den ma-
nuelle giringen seg automatisk ut.

Girskift
› For oppgiring vippes girvelgeren forover +  eller vippebryteren +  trekkes

kort mot rattet » Bilde 237.
› For nedgiring vippes girvelgeren bakover -  eller vippebryteren -  trekkes

kort mot rattet » Bilde 237.

Det gjeldende giret vises på skjermen » Bilde 235 på side 186.



Følg giranbefalingene ved giring » Side 39.

Under akselerasjon kobler giret automatisk til et høyere trinn like før motoren
når maksimalt tillatt turtall. Dersom det gires ned i et lavere trinn, sørger gir-
kassen for at det først gires ned når motorens turtall ikke lenger blir for høyt.

Les dette
Det kan være en fordel, for eksempel i nedoverbakke, å bruke manuell giring.
Ved nedgiring reduseres bremsebelastningen og bremseslitasjen.

Kjørestart og kjøring

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 185.

Kjørestart og midlertidig stopp
› Trå inn bremsepedalen og hold den inne.
› Start motoren.
› Trykk på låseknappen og flytt girvelgeren til ønsket stilling » Side 186.
› Slipp opp bremsepedalen og gi gass.

Ved korte stopp (f.eks. i veikryss) er det ikke nødvendig å sette girvelgeren i N-
modus. Imidlertid må man trå inn bremsepedalen for å hindre at bilen ruller
bort.

Maksimal akselerasjon under kjøring (kickdown-funksjon)
Ved å tråkke inn gasspedalen i modus for fremoverkjøring kobles kickdown-
funksjonen inn.

Selve giringen justeres tilsvarende for å oppnå maksimal akselerasjon.

Maksimal akselerasjon ved kjørestart (Launch-control-funksjon)1)

Launch control-funksjonen er tilgjengelig i modus S eller Tiptronic.

› Deaktiver ASR » side 191, Bremse- og stabiliseringssystemer.
› Deaktivere START-STOPP » side 183, Deaktivere/aktivere systemet manuelt.
› Trykk inn bremsepedalen med venstre fot og hold den inne.
› Trykk inn gasspedalen helt med høyre fot.
› Slipp opp bremsepedalen – bilen kjører med maksimal akselerasjon.

Kjøring i tomgangsstilling ("frigang")
Når gasspedalen slippes opp, beveger bilen seg uten motorens bremseeffekt. 



1) Denne funksjonen gjelder bare for enkelte motorer.
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Funksjonsbetingelser
▶Girvelgeren står i stillingen D/S.
▶Kjøremodus Eco eller Individual (Motor – Eco) er valgt » side 210, Velg kjøre-

modus (Driving Mode Selection).
▶Kjørehastigheten er under 20 km/t.
▶ Ingen tilhenger eller annet tilbehør er koblet til hengerkontakten.

Giret legges automatisk inn ved at gass- eller bremsepedalen tråkkes ned kort,
eller ved at venstre vippebryter -  trekkes mot rattet » side 187, Manuelt gir-
skift (Tiptronic).

ADVARSEL
Rask akselerasjon (f.eks. på glatte veier) kan føre til tap av kontroll over bi-
len – fare for ulykker!

Motorinnkjøring og økonomisk kjøring

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Motorinnkjøring 188
Tips for økonomisk kjøring 188
DriveGreen-funksjon 188
Radiatorspjeld 189

Motorinnkjøring

I løpet av de første 1 500 km vil kjøremåten være avgjørende for kvaliteten på
innkjøringsprosessen av en ny motor.

I løpet av første 1 000 km skal motoren ikke kjøres med mer enn 3/4 av det
maksimalt tillatte turtallet og uten tilhenger.

Mellom 1 000–1 500 km kan motorbelastningen økes opp til den maksimale til-
latte hastigheten.

Tips for økonomisk kjøring

Drivstofforbruk avhenger av kjørestil, veitilstand, værforholdene og lignende.

For økonomisk kjøring må følgende instruksjoner følges.
▶Unngå unødvendig akselerasjon og bremsing.
▶Ta hensyn til giranbefalingen » Side 39.

▶Unngå å gi full gass samt høye hastigheter.
▶ Ikke la motoren gå på tomgang.
▶Unngå småkjøring.
▶Vær oppmerksom på riktig dekktrykk » Side 249.
▶Unngå unødvendig belastning.
▶Fjern takstativet før kjøring når det ikke er nødvendig.
▶Ha kun på strømforbrukere (f.eks. setevarme) så lenge som nødvendig. I Info-

tainment-menyen   →  → Elektriske forbrukere kan det vises opptil tre for-
brukere som forbruker den største andelen av drivstofforbruket i dag.

▶Luft kort før du slår på kjøleanlegget, ikke bruk dette med vinduene åpne.
▶ Ikke ha vinduet åpent ved høye hastigheter.

DriveGreen-funksjon

Bilde 238
Visning på Infotainment-skjerm

DriveGreen-funksjonen (heretter kalt DriveGreen) evaluerer hvor økonomisk
kjøringen er på basis av informasjon om kjørestilen.

DriveGreen kan vises på Infotainmentskjermen i menyen   →  → Drive-
Green.

A  Indikator for kjørestilens jevnhet
Ved en jevn kjørestil befinner viseren seg i midten (nær den grønne prikken).
Ved akselerasjon, flytter viseren seg nedover, og når du bremser, oppover.

B  "Grønt blad"
Jo grønnere bladet er, desto mer økonomisk kjørestil. Ved mindre økonomisk
kjøring vises bladet uten grønnfarge eller kan skjules helt.

C  Stolpediagram
Jo høyere stolpen er, jo mer økonomisk kjørestil. Hver stolpe viser kjøreeffekti-
viteten i trinn på 5 sekunder, den aktuelle stolpen vises til venstre. 
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D  Punktvurdering (0–100)
Jo høyere den viste verdien er, desto mer økonomisk kjørestil. Når du berører
funksjonsflaten D , vises det en detaljert oversikt over kjøreøkonomien for de
siste 30 minuttene.

Hvis turen tar mindre enn 30 minutter fra start, viser evalueringen også deler
av tidligere kjøreøkonomi (mørkegrønne stolper).

E  Gjennomsnittlig drivstofforbruk fra start
Når du berører funksjonsflaten E , vises det en detaljert oversikt over gjen-
nomsnittlig drivstofforbruk for de siste 30 minuttene.

Hvis turen tar mindre enn 30 minutter fra start, viser evalueringen også deler
av tidligere drivstofforbruk (mørkegrønne stolper).

F  Symboler
Skjermen kan vise de følgende fire symbolene som gir informasjon om den ak-
tuelle kjørestilen.

Økonomisk kjøring
Den gjeldende farten har en negativ effekt på drivstofforbruket.
Turen er ikke jevn, unngå unødvendig akselerasjon og bremsing
Giranbefaling

Tips for økonomisk kjøring
Ved å berøre bladet B  vises det tips for økonomisk kjøring.

Les dette
Ved nullstilling av minne for enkelttur "fra start" vil også det gjennomsnittlige
forbruket E , kjørestilen D  samt diagrammet C  nullstilles.

Radiatorspjeld

Radiatorspjeldet plassert på radiatoren (heretter kun kalt spjeld) reduserer
CO2-utslipp samt skadelige utslipp og sparer drivstoff.

Hvis systemet påviser at det kan redusere luftmengden som strømmer til radi-
atoren, stenges dette spjeldet. Derved reduseres bilens luftmotstand.

Hvis det oppstår en funksjonsfeil i spjeldfunksjonen ved en fart på rundt 150
km/t, vises følgende melding på kombiinstrumentets skjerm.

Etter visning av meldingen ovenfor, begrenses bilhastigheten automatisk til
160 km/t.

Hvis denne meldingen vises om vinter, kan årsaken være is eller snø i spjeld-
området. Når isen ev. snøen har tint, vil spjeldet fungere igjen.









Dersom funksjonsfeilen ikke skyldes is eller snø, anbefales det at man tar kon-
takt med et fagverksted.

Unngå skader på bilen

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Kjøretips 189
Gjennomkjøring av vann 190

Kjøretips

Kjør kun på slike veier og i slikt terreng som er i samsvar med bilens parametre
» side 274, Tekniske data.

Det er alltid føreren som er ansvarlig for å avgjøre om bilen kan håndtere gitte
forhold.

ADVARSEL
■ Tilpass alltid hastigheten og kjørestilen til de rådende sikt-, vær-, vei- og
trafikkforholdene. For høy hastighet eller feilmanøver kan føre til alvorlige
personskader og skader på bilen.
■ Brennbare gjenstander, som f.eks. tørt løv eller greiner som har kilt seg
fast under kjøretøybunnen, kan antennes av varme komponenter på bilen -
brannfare!

VÆR FORSIKTIG
■ Vær oppmerksom på bilens bakkeklaring! Gjenstander som er større enn bak-
keklaringen, kan skade bilen når du kjører over dem.
■ Gjenstander som kiler seg fast under bilen må fjernes så snart som mulig.
Disse gjenstandene kan skade bilen (f.eks. deler av drivstoff- eller bremsesy-
stemet).
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Gjennomkjøring av vann

Bilde 239
Høyeste tillatte vanndybde ved
vanngjennomkjøring

For å unngå skader på kjøretøyet ved kjøring i vann (f.eks. oversvømte veier),
må du passe på følgende.

› Før du kjører gjennom vann må du fastslå hvor dypt vannet er. Vannstanden
må ikke rekke lenger opp enn til underkanten av kanalen » Bilde 239.

› Kjør maksimal med gangfart, ellers kan det dannes en bølge i fronten av bi-
len, noe som kan føre til at vannet føres inn i bilsystemer (f.eks. i motorens
luftinntaksystem).

› Du må aldri stoppe ute i vannet, ikke rygge og ikke stoppe motoren.

VÆR FORSIKTIG
■ Vanninntreden i bilsystemer (f.eks. i motorens luftinntaksystem) kan føre til
alvorlig skade på bilen!
■ Kjøretøy som kommer imot genererer bølger som kan overskride vannhøyden
som er tillatt for ditt kjøretøy.
■ Ikke kjør gjennom saltvann da saltet fører tuil rust. En bil som har vært i kon-
takt med saltvann skal skylles grundig med ferskvann.

Assistentsystemer

Generell informasjon

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Radarsensor 190

ADVARSEL
■ Assistentsystemene brukes bare som støtte og fritar ikke sjåføren for kjø-
reansvaret.
■ Den økte sikkerheten og passasjerbeskyttelsen som oppnås via assi-
stentsystemene må ikke friste deg til å ta unødige sjanser – fare for ulykke!
■ Tilpass alltid hastigheten og kjørestilen til de rådende sikt-, vær-, vei- og
trafikkforholdene.
■ Assistentsystemene er begrenset av fysiske og systemspesifikke grenser.
Av denne grunn kan føreren oppfatte enkelte tiltak som uønskede eller for-
sinket i bestemte situasjoner. Så du bør alltid være på vakt og klar til å gri-
pe inn!
■ Bruk assistentsystemene kun slik at du har full kontroll over bilen i en-
hver trafikksituasjon. Hvis ikke er det fare for ulykke!

Radarsensor

Bilde 240
Plassering av radarsensor

Les først og vær oppmerksom på  på side 190.

Radarsensoren » Bilde 240 (heretter kalt sensor) påviser trafikksituasjonen
foran bilen ved hjelp av elektromagnetiske bølger.

Sensoren er en del av systemene ACC » Side 204 og Front Assist » Side 208. 
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Sensorens funksjon kan påvirkes eller gjøres utilgjengelig av noen av følgende
hendelser.
▶Sensoren er tilsølt (f.eks. av søle, snø og lignende).
▶Området foran og rundt sensoren er tildekket (f.eks. av etiketter, tilleggslyk-

ter og lignende).
▶Dårlig sikt (f.eks. tåke, plaskregn, tett snøvær).

Hvis sensoren er tildekket eller skitten, vises det en melding på kombiinstru-
mentets skjerm om ACC-systemet » side 208, Funksjonsfeil eller Front Assist
» side 210, Funksjonsfeil.

ADVARSEL
■ Slå av ACC-systemet og Front Assist » Side 206 » Side 210 hvis du mis-
tenker at sensoren er skadet. Sensoren må kontrolleres omgående på et
fagverksted.
■ Ved en kollisjon eller skade på bilens for- eller underside, kan sensorfunk-
sjonene påvirkes – fare for ulykke! Sensoren må kontrolleres omgående på
et fagverksted.
■ Området foran og rundt sensoren skal ikke tildekkes. Dette kan føre til en
nedsatt sensorfunksjon – fare for ulykke!

VÆR FORSIKTIG
Fjern snø fra sensoren med en kost og is med en løsemiddelfri avisingspray.

Bremse- og stabiliseringssystemer

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Stabilitetskontroll (ESC) 191
ESC Sport 191
Blokkeringsfrie bremser (ABS) 192
Motorbremsregulering (MSR) 192
Antispinn (ASR) 192
Elektronisk differensialbrems (EDL og XDS) 192
Aktiv styrestøtte (DSR) 193
Bremseassistent(HBA) 193
Bakkestartassistent (HHC) 193
Multikollisjonsbrems (MCB) 193
Kjøretøystabilisering (TSA) 193

Bremse- og stabiliseringssystemene aktiveres automatisk hver gang tennin-
gen skrus på, med mindre annet er angitt.

Feilvisning refereres til kapittelet » side 29, Varsellamper.

ADVARSEL
Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsyste-
mer » Side 190,  i avsnitt Introduksjon.

Stabilitetskontroll (ESC)

Les først og vær oppmerksom på  på side 191.

ESC-en forbedrer bilstabiliteten i kjøredynamiske grensesituasjoner (f.eks. be-
gynnende skrens) ved å bremse enkelthjul for å opprettholde retningen.

Under ESC-inngripen i systemet, blinker varsellampen  på kombiinstrumen-
tet.

ESC Sport

Les først og vær oppmerksom på  på side 191.

ESC Sport muliggjør en sportslig kjørestil. Med aktivert ESC Sport skjer lett
over- eller understyring av bilen uten ESC-inngrep, og ASR er begrenset slik at
at spinn på drivhjulene er mulig.

Aktivering
› Hold inne tasten  » Bilde 241 på side 192.
› eller: På Infotainment trykker man på tasten   → og berører funksjonsfla-

ten  → ESC-system: → ESC Sport.

Ved aktivering tennes varsellampen  på kombiinstrumentet og skjermen vi-
ser følgende melding.

Deaktivering
› Trykk på tasten  » Bilde 241 på side 192.
› eller: På Infotainment trykker man på tasten   → og berører funksjonsfla-

ten  → ESC-system: → Aktivert.

Ved deaktivering slukkes varsellampen  på kombiinstrumentet og skjermen
viser følgende melding.
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Blokkeringsfrie bremser (ABS)

Les først og vær oppmerksom på  på side 191.

ABS forhindrer at hjulene blokkeres når du bremser. Dermed hjelper det føre-
ren til å beholde kontrollen over bilen.

Et ABS-inngrep merkes ved en pulserende bevegelse i bremsepedalen og
med tilsvarende lyder.

Når ABS-systemet reagerer reduseres trykke på bremsene og bremsepedalen i
intervaller.

Motorbremsregulering (MSR)

Les først og vær oppmerksom på  på side 191.

MSR hindrer drivhjulenes blokkeringstendens ved nedgiring eller brå slipp av
gasspedalen (f.eks. på isete eller annet glatt underlag).

Hvis drivhjulene blokkeres, økes motorens turtall automatisk. Slik blir moto-
rens bremseeffekt redusert og hjulene kan rotere fritt igjen.

Antispinn (ASR)

Bilde 241 Systemtast: Kjøretøy med ESC / kjøretøy uten ESC

Les først og vær oppmerksom på  på side 191.

ASR forhindrer spinn på drivhjulene. ASR reduserer kraften som overføres til
hjulene som spinner. Dette forenkler f.eks. kjøring på overflater med dårlig vei-
grep.







Under ASR-inngripen i systemet blinker varsellampen  på kombiinstrumen-
tet.

Deaktivering
› Trykk på tasten  » Bilde 241.
› eller: Trykk på tasten  » Bilde 241
› eller: På Infotainment trykker man på tasten   → og berører funksjonsfla-

ten  → ESC-system: → ASR av.

Ved deaktivering tennes varsellampen  på kombiinstrumentet og skjermen
viser følgende melding.

Aktivering
› Trykk på tasten  » Bilde 241.
› eller: Trykk på tasten  » Bilde 241
› eller: På Infotainment trykker man på tasten   → og berører funksjonsfla-

ten  → ESC-system: → Aktivert.

Ved aktivering slukkes varsellampen  på kombiinstrumentet og skjermen vi-
ser følgende melding.

ASR bør helst være aktivert hele tiden. Det er fornuftig å slå av systemet kun
for eksempel i følgende situasjoner.
▶Kjøring med kjettinger.
▶Kjøring i dyp snø eller på veldig løst underlag.
▶når bilen skal "gynges" løs hvis du har kjørt deg fast

Les dette
På biler uten ESC-systemet lyser varsellampen  ikke ved deaktivering av
ASR-systemet, det vil kun vises en melding på kombiinstrumentets skjerm.

Elektronisk differensialbrems (EDL og XDS)

Les først og vær oppmerksom på  på side 191.

EDS forhindrer at de enkelte hjulene spinner på drivakselen. Ved behov, brem-
ser EDS-en ett av hjulene som spinner og overfører drivkraften til det andre
drivhjulet. Dette forenkler kjøring på overflater hvor hjulene har ulikt veigrep.

For å unngå at bremsen på hjulet som bremses overopphetes, kobles EDS ut
automatisk. Når bremsene er avkjølt, aktiveres EDS automatisk igjen.

XDS er en utvidelse av den elektroniske differensialsperren (EDS). XDS-en rea-
gerer på avlastningen av drivhjulets akse i kurvens innerside når man kjører
fort i svinger. 
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Ved å sende bremsekraft til det avlastede hjulet forhindrer XDS hjulspinn. Det-
te har en positiv effekt på bilens kjørestabilitet og styreegenskaper.

Aktiv styrestøtte (DSR)

Les først og vær oppmerksom på  på side 191.

DSR gir føreren en styringsanbefaling i kritiske situasjoner for å stabilisere bi-
len. DSR aktiveres f.eks. ved kraftig nedbremsing når kjørebanens overflate på
høyre og venstre side er ulik.

Bremseassistent(HBA)

Les først og vær oppmerksom på  på side 191.

HBA forsterker bremsevirkningen og hjelper til med å forkorte bremselengden.

HBA utløses av svært rask betjening av bremsepedalen. For å oppnå kortest
mulig bremselengde må bremsepedalen holdes bestemt inne inntil bilen står
stille.

Når bremsepedalen er sluppet opp kobles HBA-funksjonen ut automatisk.

Bakkestartassistent (HHC)

Les først og vær oppmerksom på  på side 191.

HHC gjør det mulig å flytte foten fra bremsepedalen til gasspedalen under bak-
kestart uten at bilen begynner å rulle.

Bilen bremses fortsatt av systemet i omtrent 2 sekunder etter at man slipper
bremsepedalen.

HHC er aktiv fra og med 5 % stigning når førerdøren er lukket. HHC er alltid ba-
re aktiv ved kjøring forover eller bakover i stigninger.

Multikollisjonsbrems (MCB)

Les først og vær oppmerksom på  på side 191.

MCB-en bidrar til å senke farten og stabilisere bilen ved hjelp av automatisk
bremseinngrep etter et sammenstøt. Dette reduserer risikoen for et påfølgen-
de sammenstøt p.g.a. ukontrollert bevegelse av kjøretøyet.









Det automatiske bremseinngrepet finner kun sted dersom følgende vilkår er
oppfylt.

Det oppsto et front eller side-sammenstøt med en spesifikk kraft.
Farten ved sammenstøtet var høyere enn 10 km/t.
Bremsene, ESC og andre nødvendige elektriske systemer fungerer fortsatt
etter sammenstøtet.
Gasspedalen er ikke i bruk.

Kjøretøystabilisering (TSA)

Les først og vær oppmerksom på  på side 191.

TSA bidrar til å stabilisere kjøretøyet i situasjoner hvor tilhengeren og deretter
hele kjøretøyet svaier.

TSA bremser de enkelte hjulene på kjøretøyet for å dempe den svaiende beve-
gelsen.

For at TSA-funksjonen skal fungere riktig, må følgende betingelser være opp-
fylt.

Tilhengerfeste ble levert fra fabrikken eller kjøpes fra originalt ŠKODA-til-
behør.
Tilhengeren har elektrisk tilkobling til bilen via tilhengerfestets kontakt.
ASR-en er aktivert.
Hastigheten er under 60 km/t.

Ytterligere informasjon » side 219, Hengerfeste og tilhenger.

OFFROAD-modus

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 194
Bakkestartassistent 194
ESC OFFROAD 195
ASR OFFROAD 195
EDS OFFROAD 195
ABS OFFROAD 195

OFFROAD-modusen inneholder funksjoner som bidrar til å takle vanskelig vei-
dekke når man kjører på uasfalterte veier. 
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Men selv med aktivert OFFROAD-modus, blir kjøretøyet aldri en ekte SUV.

ADVARSEL
Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsyste-
mer » Side 190,  i avsnitt Introduksjon.

VÆR FORSIKTIG
■ OFFROAD-modus er ikke laget for bruk på vanlige veier.
■ For at OFFROAD-modus skal kunne fungere korrekt, må alle fire hjul være ut-
styrt med samme type dekk og disse skal være godkjent av selskapet
ŠKODA AUTO.

Funksjonsmåte

Bilde 242 Tast for valg av kjøremodus / funksjonsflate på Infotainments-
kjerm

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 194.

OFFROAD-modus griper inn ved en hastighet på 30 km/t.

Vi anbefaler at du aktiverer OFFROAD-modus for hver tur utenfor asfalterte
veier.

› For aktivering trykker man på tasten » Bilde 242.

Infotainmentskjermen viser en meny for kjøremodus » Bilde 242.

› Trykk på funksjonsflaten Offroad på Infotainmentskjermen. På kombiinstru-
mentet lyser varsellampen .

› For deaktivering, trykker man på tasten  » Bilde 242 og velger kjøremodus
Offroad på Infotainmentskjermen.



I OFFROAD-modus er følgende funksjoner integrert.
▶Bakkestartassistent » Side 194
▶ESC OFFROAD » Side 195
▶ASR OFFROAD » Side 195
▶EDS OFFROAD » Side 195
▶ABS OFFROAD » Side 195

Les dette
Dersom motoren under kjøring blir "kvelt" og startet igjen innen 30 sekunder,
blir OFFROAD-modusen automatisk aktivert igjen.

Bakkestartassistent

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 194.

Bakkestartassistenten (heretter kalt assistent) holder en konstant hastighet
ved kjøring frem- eller bakover ved hjelp av en automatisk bremsing av alle
hjul i bratte skråninger.

Under tilkobling av assistenten blinker varsellampen  i kombiinstrumentet.

Assistenten kobler seg automatisk inn under følgende forhold.
Motoren går.
På biler med manuell girkasse skal girspaken stå i fri eller i 1., 2. eller 3. gir,
eller i revers.
På biler med automatgir må girvelgeren stå i stillingen R, N, D/S eller i Tip-
tronic-stillingen.
Hellingen er minst 10 % (ved kjøring over stokker, kan grensen midlertidig
synke til 8 %).
Hverken gass- eller bremsepedal er aktivert.

Kjørehastighet
Ved kjørestart i bakke med en hastighet på 2–30 km/t, vil assistenten så opp-
rettholde denne hastigheten.

Hvis et forover- eller reversgir er lagt inn på biler med manuell girkasse, må
hastigheten være høy nok til å unngå "motorstans".

Kjørehastigheten kan endres med bremse- eller gasspedalen. Dette gjelder
selv om girspaken er i nøytral stilling og girspaken i N-stilling. Assistenten akti-
veres igjen når man slipper pedalen. 
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ADVARSEL
For riktig bruk av assistenten må veigrepet være godt nok. Assistenten kan
av fysiske årsaker ikke oppfylle sine oppgaver korrekt på glatt underlag
(f.eks.ved is eller gjørme) – fare for ulykke!

Les dette
Når assistenten bremser bilen automatisk, tennes ikke bremselyset.

ESC OFFROAD

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 194.

ESC OFFROAD gjør det lettere å kjøre på løse overflater ved at det utføres ESC-
inngrep ved lett over-/understyring av bilen.

ASR OFFROAD

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 194.

ASR OFFROAD gjør det enklere å starte opp og kjøre på uasfaltert overflate,
ved at hjulene kan spinne delvis.

Les dette
Når ASR » Side 192 er deaktivert, fungerer OFFROAD-modusen uten støtte fra
ASR OFFROAD.

EDS OFFROAD

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 194.

EDS OFFROAD støtter føreren ved kjøring på underlag med forskjellig grep un-
der drivhjulene eller når man kjører over humper.

Et eller flere hjul som spinner blir bremset opp tidligere og med større kraft
enn når standard EDS-systemet aktiveres.

ABS OFFROAD

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 194.

ABS OFFROAD støtter føreren ved bremsing utenfor asfaltvei (f.eks. grus, snø
osv.).









Gjennom en kontrollert blokkering av hjulene genererer systemet foran det
nedbremsede hjulet en "kile" av oppsamlet materiale, noe som forkorter brem-
selengden.

Maksimal systemeffektivitet oppnås når forhjulene peker rett fremover.

Parkeringshjelp (ParkPilot)

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Innstillinger i Infotainment 196
Funksjonsmåte 196
visning på Infotainmentskjerm 197
Aktivering/deaktivering 197
Automatisk systemaktivering når bilen kjører fremover 198

Parkeringshjelpen (heretter kun kalt systemet) trekker oppmerksomheten mot
hindringer i nærheten av bilen via lydsignaler og Infotainmentskjermen.

ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 190,  i avsnitt Introduksjon.
■ Personer eller gjenstander som beveger seg vil muligens ikke gjenkjen-
nes av systemsensorene.
■ Overflatene på bestemte gjenstander og klær kan under visse omstendig-
heter ikke reflektere signalene fra parkeringshjelpen. Det er en fare for at
slike personer eller gjenstander ikke gjenkjennes av systemsensorene.
■ Eksterne støykilder kan påvirke signalene til systemsensorene. Det er en
fare for at slike hindringer ikke gjenkjennes av systemsensorene.
■ Sørg for at det ikke befinner seg små hindringer foran og bak bilen før
manøvrering, for eksempel steiner, tynne stenger osv. Disse hindringene vil
kanskje ikke registreres av systemsensorene. 
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VÆR FORSIKTIG
■ Hold systemsensorene » Bilde 243 på side 196 rene, snø- og isfri, og dekk
dem ikke til med gjenstander, ellers kan det være begrenset systemfunksjon.
■ Under ugunstige værforhold (kraftig regn, vanndamp, svært lave/høye tem-
peraturer osv.) kan systemets funksjon være begrenset – "uriktig gjenkjenning
av hindringer".
■ Ettermontert utstyr på bilens bakside, som f.eks. sykkelstativ, kan påvirke sy-
stemfunksjonen.

Innstillinger i Infotainment

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 195.

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Parkering og ma-
nøvrering.

■ ParkPilot – Innstilling av parkeringshjelp
■ Aktiver automatisk – Inn-/utkobling av forminsket visning av parkeringshjelp

(ved kjøring forover)
■ Volum foran – Innstilling av signalvolumet for hindringspåvisning foran
■ Diskant foran – Innstilling av tonehøyden for signalet for hindringspåvisning

foran
■ Volum bak – Innstilling av signalvolumet for hindringspåvisning foran
■ Diskant bak – Innstilling av tonehøyden for signalet for hindringspåvisning

foran
■ Entertainmentdemping / Ent. demping – Reduksjon av lydstyrken (f.eks. radiovo-

lum) ved aktivert parkeringshjelp
■ Manøvreringsbremsfunksjon – Inn-/utkobling av automatisk nødbrems

Funksjonsmåte

Bilde 243 Plassering av sensorene på venstre side av bilen: foran/bak



Bilde 244
Overvåkede områder og sensore-
nes rekkevidde

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 195.

Systemet beregner avstanden mellom støtfanger og en hindring ved hjelp av
ultralydbølger. Ultralydsensorene befinner seg i bakre eller eventuelt også i
fremre støtfanger, avhengig av bilens utstyr » Bilde 243.

Avhengig av utstyr kan bilen ha følgende systemvarianter » Bilde 244.
▶Variant 1: Varsler om hindringer i områdene C , D .
▶Variant 2: Varsler om hindringer i områdene A , B , C , D .
▶Variant 3: Varsler om hindringer i områdene A , B , C , D , E .

Omtrentlig sensorrekkevidde (i cm)

Område » Bil-
de 244

Variant 1
(4 sensorer)

Variant 2
(8 sensorer)

Variant 3
(12 sensorer)

A - 120 120

B - 60 90

C 160 160 160

D 60 60 90

E - - 90

Lydsignaler
Når avstanden til hindringen reduseres, blir intervallene mellom de aktustiske
signalene kortere. Fra en avstand på ca. 30 cm høres en konstant lyd – fareom-
råde. Ikke fortsett å kjøre mot en hindring!

Lydsignalene kan stilles inn i Infotainment » Side 196.

Tilhengerkjøring
Ved kjøring med tilhenger, eventuelt med annet tilbehør koblet til tilhengerfe-
stet, er systemet kun aktivt for områdene A  og B  » Bilde 244. 
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Les dette
■ Hvis ikke alle felt rundt bilen vises etter systemaktivering med variant 3, må
bilen beveges noen meter framover eller bakover.
■ Signaltonene for registrering av hindring foran er som standard høyere enn
for registreing av hindringer bak.

visning på Infotainmentskjerm

Bilde 245
Skjermvisning

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 195.

Funksjonsflater og advarsler » Bilde 245

A Kjørefeltvarsling.

   Avhengig av Infotainment-type: Utkobling av parkeringshjelpen.

   Inn-/utkobling av lydsignal for parkeringshjelp.

 Bytte til ryggekameravisning.

 Det finnes en hindring i kollisjonsområdet (avstanden til hindringen er
mindre enn 30 cm).  Ikke fortsett å kjøre mot en hindring!

 Det finnes en hindring i kjørebanen (avstanden til hindringen er større
enn 30 cm).

 Det finnes en hindring utenfor kjørebanen (avstanden til hindringen
er større enn 30 cm).

 Systemfeil (det vises ingen hindringer).

Kjørefeltvarsling
Kjørefeltvarslingen A  » Bilde 245 viser bilens kjørebane med nåværende ratt-
og girspak-/girvelgerposisjon.

Om girspaken er i nøytral stilling eller girvelgeren er i modus N, vises kjøreba-
nen fremover.



Aktivering/deaktivering

Bilde 246
Systemtast (variant 2, 3)

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 195.

Aktivering
Aktivering av systemet utføres ved at bilen settes i revers, og på biler med va-
riant 2 og 3 også ved å trykke på tasten  » Bilde 246.

Ved aktivering høres et kort lydsignal og tastesymbolet  tennes.

Deaktivering
På biler med variant 1 vil systemet kun deaktiveres ved å ta bilen ut av revers.

På biler med variant 2 og 3 deaktiveres systemet ved å trykke på tasten 
eller automatisk ved en hastighet over 15 km/t (tastesymbolet  slukkes).

Feilmelding
Hvis det høres en varsellyd i ca. 3 sekunder etter aktivering av systemet, uten
at det befinner seg hindringer i nærheten av bilen, foreligger det en feil på sy-
stemet. Feilen vises i tillegg ved at symbolet  blinker. Søk hjelp hos et fag-
verksted.

Les dette
Systemet kan kun aktiveres ved hastighet under 15 km/t ved hjelp av tasten
.
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Automatisk systemaktivering når bilen kjører fremover

Bilde 247
Infotainmentskjerm: Visning ved
automatisk aktivering

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 195.

Automatisk systemaktivering skjer når bilen nærmer seg et hinder ved kjøring
fremover ved en hastighet under 10 km/t.

Etter aktivering vises følgende på venstre del av Infotainmentskjermen » Bil-
de 247 – .

Lydsignaler starter med en avstanden fra hindringen på omtrent 50 cm.

Automatisk visning kan aktiveres/deaktiveres i Infotainment » Side 196.

Ryggekamera

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 198
Orienteringslinjer og funksjonsflater 199

Ryggekameraet (heretter kalt system) hjelper føreren ved parkering og manøv-
rering ved å vise området bak bilen på Infotainmentskjermen (heretter kalt
skjerm).

ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 190,  i avsnitt Introduksjon.
■ Kameralinsen må ikke være skitten eller tildekket, ellers vil systemfunk-
sjonen bli betydelig svekket – fare for ulykke. Informasjon om rengjøring
» Side 234.



VÆR FORSIKTIG
■ Kamerabildet er forvrengt i forhold til synet. Derfor egner denne skjermvis-
ningen seg kun begrenset til å bedømme avstanden til bilen bak.
■ Noen gjenstander (f.eks. tynne søyler, nettinggjerder, gitter eller ujevnheter i
kjørebanen) vil muligens ikke vises godt nok på grunn av skjermoppløsningen.
■ I et sammenstøt eller ved skade bak på bilen, kan kameraet ev. bli flyttet fra
sin riktige posisjon. I så tilfelle bør systemet sjekkes av et fagverksted.

Les dette
Kameraet er utstyrt med et rengjøringssystem » Side 69. Spyling utføres auto-
matisk sammen med spyling av bakvinduet.

Funksjonsmåte

Bilde 248 Kameraplassering / overvåket område bak bilen

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 198.

Kameraet for visning av området bak bilen er plassert i baklukens håndtak
» Bilde 248.

Området bak bilen » Bilde 248
Kameraets rekkevidde
Området utenfor rekkevidden av kameraet 



A

B

198 Kjøring



Systemet kan hjelpe føreren ved parkering og manøvrering under følgende
forutsetninger.

Tenningen er skrudd på.
Bilen står i revers.1)

Bakluken er helt lukket.
Kjørehastigheten er under 15 km/t.
bak bilen er godt synlig.
Det valgte parkerings-/manøvreringsområdet er oversiktlig og jevnt.

Les dette
■ Skjermvisningen kan avsluttes ved å trykke på symboltasten  » Bilde 246
på side 197.
■ Når bilen er tatt ut av revers følger automatisk visning av parkeringshjelpen
(variant 2, 3) » Side 196.

Orienteringslinjer og funksjonsflater

Bilde 249 Infotainmentskjerm: Orienteringslinjer/funksjonsflater

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 198.

Sammen med det overvåkede området bak kjøretøyet vil skjermen vise orien-
teringslinjer.

Avstand til orienteringslinjene bak kjøretøyet » Bilde 249
Avstanden er omtrent 40 cm (grense for sikkerhetsavstand).
Avstanden er omtrent 100 cm.
Avstanden er omtrent 200 cm.















A

B

C

Avstanden kan variere noe, avhengig av bilens belastningstilstand bak og vei-
ens helling.

Avstanden mellom sidelinjene tilsvarer omtrent bilens bredde med speil.

Funksjonsflater » Bilde 249
Avhengig av Infotainment-type: Slå av visning av området bak bilen

Skjerminnstillinger – lysstyrke, kontrast, farge.
Inn-/utkobling av lydsignal for parkeringshjelp

Inn-/utkobling av forminsket visning av parkeringshjelp
Bytt til visning av parkeringshjelp

VÆR FORSIKTIG
Gjenstandene som vises på skjermen kan være nærmere eller lenger unna enn
de vises. Dette skjer helst i følgende tilfeller.
■ Framstikkende gjenstander (f.eks. et hengerfeste på baksiden av en lastebil
osv.).
■ Kjøring fra en horisontal flate mot en skråning eller i en nedoverbakke.
■ Kjøring fra en bakke eller en skråning ned på en horisontal flate.

Parkeringshjelp

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 200
Søk etter parkeringsluke 201
Parkering 201
Kjøre ut fra en parkeringsplass som er parallell med kjørebanen 202
Automatisk bremsehjelp 202
Funksjonsfeil 202

Parkeringshjelpen (heretter kalt system) hjelper føreren ved parkering i en eg-
net langs- eller tverrgående plass, og ved utkjøring fra slik plass.

Systemet overtar kun rattet ved parkering eller utkjøring fra parkeringsplas-
sen. Føreren betjener bremsen, gasspedalen eller kløtsjpedalen og gir-/vel-
gerspaken.

Tilstanden som rattet betjenes av systemet i, kalles parkeringsprosedyre 

  


  
  


1) Området bak bilen vil kanskje fortsatt vises i noen sekunder etter at man går ut av revers.
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Parkeringshjelpen er en utvidelse av lukeparkeringshjelpen » Side 195 og ope-
rerer på grunnlag av data som samles inn av ultralydsensorene.

Av denne grunn bør også kapittelet om lukeparkeringshjelpen leses nøye og
sikkerhetsmerknadene overholdes.

ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 190,  i avsnitt Introduksjon.
■ Under parkeringsprosedyren utfører systemet automatisk raske styrebe-
vegelser. Grip ikke mellom eikene på rattet - det er fare for personskade!
■ Under parkeringsprosedyren på løst eller glatt underlag (grus, snø, is osv.)
kan det være avvik fra beregnet kjørebane. Derfor skal man ikke bruke sy-
stemet i slike situasjoner.

VÆR FORSIKTIG
Riktig evaluering av parkeringsplassen og parkeringsprosedyren er avhengig
av hjuldiameteren.
■ Systemet fungerer riktig kun når bilen er utstyrt med dekkdimensjoner som
er godkjent av ŠKODA AUTO.
■ Ikke bruk systemet når for eksempel kjettinger eller et reservehjul er mon-
tert på bilen.
■ Hvis det monteres andre hjul enn de som er godkjent av ŠKODA AUTO, kan
bilens resulterende posisjon i parkeringsluken avvike noe. Dette kan forhin-
dres gjennom ny innstilling av systemet hos et fagverksted.

VÆR FORSIKTIG
Hvis andre biler parkerer bak eller på fortauskanten, kan systemet føre deg
over eller opp på fortauskanten – fare for dekkskader. Rettidig inngripen.

Les dette
■ Vi anbefaler at man utfører parkeringsprosedyren i en hastighet på 5 km/t.
■ Parkeringshjelpen avsluttes når som helst ved å trykke på tasten  » Bil-
de 250 på side 201 eller ved rattinngrep.

Funksjonsmåte

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 200.

Systemstøtten skjer på følgende måter.
▶Mens man ser etter en parkeringsluke, utføres det en måling og evaluering

av parkeringslukens størrelse.
▶Skjermen på kombiinstrumentet (heretter kalt skjermen) viser egnede parke-

ringsluker.
▶ Instruksjoner og informasjon vises på skjermen før start og under parkering.
▶På grunnlag av den beregnede kjørebanen vil forhjulene automatisk dreies

under parkeringsforløpet.

Betingelser for systemfunksjon
Systemet kan bare søke etter en parkeringsluke hvis følgende betingelser er
oppfylt.

Systemet er aktivert.
Bilens hastighet er lavere enn 40 km/t (lukeparkering).
Bilens hastighet er lavere enn 20 km / t (tverrgående parkering).
Avstanden til en rekke parkerte biler er omtrent 0,5–1,5 m.
ASR-en er aktivert » Side 192.

Systemet kan bare utføre parkeringsprosedyren hvis følgende betingelser er
oppfylt.

Kjørehastigheten er under 7 km/t.
Parkeringsprosedyren tar mindre enn 6 minutter.
Det skjer intet førerinngrep i den automatiske styreprosessen.
ASR-en er aktivert » Side 192.
Det skjer intet inngrep fra ASR.
Ingen tilhenger eller annet tilbehør er koblet til hengerkontakten.

Aktivering/deaktivering
Systemet kan aktiveres/deaktiveres ved å trykke på tasten  » Bilde 250 på
side 201 – .

Når systemet er aktivert lyser symbolet  i tasten.
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Søk etter parkeringsluke

Bilde 250 Systemtast/skjermvisning

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 200.

Systemet søker etter en parkeringsluke i en rad av parallelle og tverrgående
parkerte biler på passasjer- eller førersiden.

Søke etter en parkeringsluke som ligger parallelt til kjørebanen
› Kjør sakte forbi en rad av parallellparkerte biler.
› Trykk én gang på tasten  » Bilde 250 – .

På skjermen vises følgende – .

Søke etter en parkeringsluke som ligger på tvers av kjørebanen
› Kjør sakte forbi en rad av tverrparkerte biler.
› Trykk to ganger på tasten  » Bilde 250 – .

På skjermen vises følgende – .

Bytte side for parkeringsprosedyren
Systemet vil automatisk søke etter en parkeringsluke på passasjersiden.

Sett på blinklyset på førersiden hvis du vil søke etter parkeringsluke på denne
siden av gaten. Skjermens visning endres og systemet søker etter en parke-
ringsluke på førersiden.

Les dette
Hvis symbolet  (km/t) vises på skjermen under søk etter parkeringsluke, skal
bilens hastighet reduseres til under 40 km/t (lukeparkering) eller under
20 km/t (tverrgående parkering).



Parkering

Bilde 251 Skjermvisning

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 200.

Systemet støtter føreren ved enten langs- eller tverrgående ryggeparkering
inn i parkeringsluke i en rad av parkerte biler.

Skjermvisning » Bilde 251
Parkeringsplass er oppdaget med informasjon om å fortsette forover
Parkeringsplass er oppdaget med informasjon om å fortsette bakover
Melding om å kjøre forover inn i parkeringsluke
Melding om å kjøre bakover inn i parkeringsluke

Parkeringsmanøver
Den funne parkeringsplassen vises på skjermen » Bilde 251 – .

› Fortsett forover til skjermen viser – .
› Stopp og påse at bilen ikke beveger seg lenger fremover før starten av par-

keringsprosedyren.
› Legg inn revers eller sett velgerspaken i stilling R.
› Så lenge følgende melding vises på skjermen: Styreinngrep aktiv. Følg med på omg.,

slipp rattet, styringen overtas av systemet.
› Pass på området rundt bilen og rygg forsiktig.

Om nødvendig, kan parkeringsprosedyren fortsettes med ytterligere tiltak.

› Når pil forover blinker i displayet – , skal du legge inn 1. gir ev. sette vel-
gerspaken i stilling D/S.

Skjermen viser symbolet  (bremsepedal).

› Trå på bremsepedalen og vent til rattet automatisk roterer inn i ønsket posi-
sjon, symbolet  slukkes. 
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› Kjør forsiktig fremover.
› Når en blinkende pil bakover vises på skjermen – , skal du igjen legge inn

revers eller sette velgerspaken i stilling R.

Skjermen viser symbolet  (bremsepedal).

› Trå på bremsepedalen og vent til rattet automatisk roterer inn i ønsket posi-
sjon, symbolet  slukkes.

› Kjør forsiktig bakover.

Disse trinnene kan gjentas flere ganger etter hverandre.

Straks parkeringshjelpen er avsluttet, høres et lydsignal og følgende melding
vises på skjermen.

Kjøre ut fra en parkeringsplass som er parallell med kjørebanen

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 200.

Systemet støtter sjåføren når du kjører ut fra en parallell parkeringsluke.

Utkjøringshjelp
› Trykk på tasten  » Bilde 250 på side 201.

Skjermen vil vise meldingen: Park Assist: Slå på blinklys og legg inn revers!

› Sett på blinklyset på den siden du skal kjøre ut av parkeringsluken.
› Legg inn revers eller sett velgerspaken i stilling R.

Den videre prosedyren er lik den for ryggeparkering.

› Følg systeminstruksjonene som vises på skjermen.

Straks parkeringshjelpen er avsluttet, høres et lydsignal og følgende melding
vises på skjermen.

Hvis parkeringsluken er for liten, kan systemet ikke utføre automatisk utkjø-
ring. Skjermen på kombiinstrumentet viser tilhørende melding.

Automatisk bremsehjelp

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 200.

Automatisk bremseassistent ved fartsoverskridelse
Dersom en hastighet på 7 km/t overskrides for første gang under parkerings-
prosedyren, vil hastigheten bli redusert automatisk av systemet til under
7 km/t. Dette hindrer avbrudd i parkeringsprosedyren.





Automatisk nødbremsing
Systemet oppdager en kollisjonsfare under parkeringsprosedyren, og det skjer
en automatisk nødbremsing for å redusere kollisjonskonsekvensene.

Parkeringsprosedyren avbrytes med nødbremsingen.

VÆR FORSIKTIG
Systemet utløser ikke automatisk nødbremsing når parkeringsprosedyren av-
brytes av f.eks. en andre overskridelse av 7 km/t!

Funksjonsfeil

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 200.

Dersom systemet av ukjent grunn ikke er tilgjengelig, viser kombiinstrumen-
tets skjerm denne meldingen.

System ikke tilgjengelig
Hvis systemet ikke er tilgjengelig fordi bilen har en funksjonsfeil, vises en mel-
ding om utilgjengelighet. Søk hjelp hos et fagverksted.

Systemfeil
Ved en systemfeil vises en feilmelding. Søk hjelp hos et fagverksted.

Hastighetsregulering

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 203
Betjeningsbeskrivelse 203

Ved hjelp av cruise control (GRA) kan bilen holde hastigheter konstant uten at
du må trå på gasspedalen. Tilstanden hvor GRA opprettholder hastigheten kal-
les heretter regulering.

ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 190,  i avsnitt Introduksjon.
■ Reguleringen avbrytes ikke etter å ha tråkket ned clutchpedalen! Når bi-
len f.eks. settes inn et annet gir og clutchpedalen slippes, vil reguleringen
fortsette.
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Funksjonsmåte

Bilde 252 MAXI DOT-skjerm (monokromatisk): Eksempler på tilstandsvis-
ninger for GRA

Bilde 253 Segmentdisplay: Eksempler på tilstandsvisninger for GRA

Les først og vær oppmerksom på  på side 202.

Tilstandsvisning for GRA » Bilde 252, » Bilde 253
Angitt hastighet, inaktiv regulering (på fargeskjermer vises sifrene i farts-
grensene i grått).
Regulering aktiv (på fargeskjermer vises sifrene i fartsgrensene uthevet).
Ingen fart lagret.
Systemfeil - søk øyeblikkelig hjelp hos et fagverksted.

Grunnleggende forutsetninger for reguleringsstart
GRA er aktivert.
For biler med manuell girkasse, må andre eller høyere gir være valgt.















På biler med automatgir må girvelgeren stå i stillingen D/S eller i Tiptro-
nic-stillingen.
Gjeldende hastighet er høyere enn 20 km/t.

Dette skjer bare i den grad motoreffekten eller motorbremseeffekten tillater
det.

ADVARSEL
Hvis motoreffekten eller motorens bremseeffekt ikke er tilstrekkelig til å
opprettholde den innstilte farten, må du ta over rattet og gasspedalen!

Betjeningsbeskrivelse

Bilde 254
Betjeningselementer for hastig-
hetsregulering

Les først og vær oppmerksom på  på side 202.

Oversikt over betjeningselementene for GRA (hastighetsregulering) » Bil-
de 254

A  Aktivere GRA (regulering er inaktiv)

  Avbryt regulering (fjæret stilling)

  Deaktivere GRA (slette lagret hastighet)

B  Start opp igjen reguleringena) / øke farten

C  Starte reguleringen / senke farten

a) Hvis ingen hastighet er stilt inn, vil gjeldende hastighet overtas.

Etter reguleringsstart vil GRA regulere bilen til gjeldende hastighet, varsellam-
pen  lyser på kombiinstrumentet. 
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Automatisk reguleringsavbrudd skjer når noe av det følgende foreligger.
▶Bremsepedalen brukes.
▶Ved inngripen av ett av de bremsestøttende assistansesystemene (f.eks.

ESC).
▶Ved utløsning av kollisjonspute.

ADVARSEL
■ For å hindre at fartsholderanlegget brukes utilsiktet, må du alltid slå av
systemet etter bruk.
■ Reguleringen må bare skrus på igjen igjen når den innstilte hastigheten
ikke er for høy for trafikkforholdene.

Les dette
Under regulering kan farten økes ved å trykke på gasspedalen. Etter at du slip-
per gasspedalen, synker hastigheten til den tidligere innstilte hastigheten.

Automatisk avstandsregulering (ACC)

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Innstillinger i Infotainment 205
Funksjonsmåte 205
Automatisk stopp og start 206
Betjeningsoversikt 206
Start regulering 206
Avbryte/gjenoppta regulering 206
Innstille/endre ønsket hastighet 207
Stille inn avstandsnivå 207
Spesielle kjøresituasjoner 207
Forbikjøring og tilhengerdrift 208
Funksjonsfeil 208

Automatisk avstandregulering (heretter kalt ACC) kan opprettholde den inn-
stilte farten eller avstanden til kjøretøyet foran, uten at du må bruke gass- el-
ler bremsepedalen.

Området foran bilen og avstanden til bilen foran overvåkes av en radarsensor
» Side 190.

Tilstanden hvor ACC-en opprettholder hastigheten eller avstanden kalles he-
retter Regulering.

ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 190,  i avsnitt Introduksjon.
■ Føreren må alltid være klar til å ta over betjeningen av gass- og bremse-
pedalen.
■ ACC-en reagerer ikke når du nærmer deg en stillestående hindring (for
eksempel kø, et sammenbrutt kjøretøy eller en bil som venter i et lyskryss).
■ ACC-en reagerer ikke på kryssende eller motgående objekter.
■ Hvis ACC-ens nedbremsing ikke er tilstrekkelig, skal du bremse bilen
umiddelbart ved hjelp av fotbremsen.

ADVARSEL
Bruk for sikkerhets skyld ikke ACC-en i følgende tilfeller.
■ Ved kjøring i fartsøkningsfelt, inn- eller utkjørsel på motorvei eller på byg-
geplasser, for å hindre uønsket akselerasjon i forhold til den lagrede hastig-
heten.
■ Dårlig sikt (f.eks. tåke, plaskregn, tett snøvær).
■ Dårlige veiforhold (f.eks. is, glatte veier, grus, grusvei).
■ Kjøring i "skarpe" svinger eller bratte stigninger/nedoverbakker.
■ Når du kjører gjennom steder hvor det finnes metallobjekter (som metal-
lbygninger, jernbanespor, osv.).
■ Ved kjøring i meget strukturerte lukkede rom (f.eks bygarasjer, bilferger,
tunneler, osv.).

Les dette
■ ACC-en er først og fremst beregnet for bruk på motorveier.
■ ACC-en reduserer hastigheten ved hjelp av automatisk gassfjerning eller en
oppbremsing. Hvis en automatisk hastighetsreduksjon skjer ved hjelp av brem-
sen, vil bremselyset tennes.
■ Ved svikt i mer enn ett bremselys på bilen eller en tilkoblet tilhenger, er ACC-
en ikke lenger tilgjengelig.
■ Reguleringen kobles ut automatisk ved inngrep fra bremsehjelpsystem
(f.eks. ESC) eller ved overskridelse av høyeste tillatte motorturtall.
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Innstillinger i Infotainment

Les først og vær oppmerksom på  på side 204.

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Førerassistanse.

■ ACC (adaptive cruise control) – Innstilling av automatisk avstandsregulering
■ Kjøreprogram: – Innstilling av bilens akselerasjon ved innkoblet automatisk

hastighetsregulering1)

■ Sist valgte. Avstand – Inn-/utkobling av sist valgte avstandstrinn
■ Avstand: – Innstilling av avstandsovervåking til forankjørende kjøretøy

Funksjonsmåte

Bilde 255 Kombiinstrumentets skjerm Eksempler på ACC-visning

Bilde 256 Skjerm på kombiinstrument: Eksempler på statusindikatorer på
ACC-en



Les først og vær oppmerksom på  på side 204.

ACC-en gir muligheten til å holde innstilt hastighet på 30–160 km/t og avstan-
den til bilen foran fra en meget kort til en meget lang tidsintervall.

ACC-en justerer den innstilte hastigheten til det oppdaget kjøretøyet foran og
holder så den valgte avstanden.

ACC-en kan oppdage et foregående kjøretøy opptil en avstand på omtrent 120
m ved hjelp av radaren.

ACC-visning » Bilde 255
Kjøretøy påvist (regulering er aktiv)
Linje som viser endring i avstanden ved innstilling » side 207, Stille inn av-
standsnivå
Innstilt avstand til kjøretøyet foran
Kjøretøy påvist (regulering er inaktiv)

Tilstandsvisning for ACC » Bilde 256
Regulering inaktiv (på fargeskjermer vises sifrene i fartsgrensene i grått).
Regulering aktiv – intet kjøretøy påvist (på fargeskjermer vises sifrene i
fartsgrensene uthevet).
Regulering er inaktiv - ingen fart lagret.
Regulering aktiv – kjøretøy påvist (på fargeskjermer vises sifrene i farts-
grensene uthevet).

Merknad om hastighetsreduksjon
Dersom forsinkelsen av ACC-en er utilstrekkelig i forhold til bilen foran, tennes
varsellampen  på kombiinstrumentet og skjermen viser melding om å bruke
bremsepedalen.

Les dette
Noen av ACC-ens visninger på kombiinstrumentets skjerm kan skjules av andre
funksjoners visninger. En ACC-visning vises automatisk når du endrer ACC-sta-
tus.
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1) På biler med valg av kjøremodus foretas denne innstillingen på følgende måte » Side 210.
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Automatisk stopp og start

Les først og vær oppmerksom på  på side 204.

Kjøretøy med automatgir kan stoppes opp og kjøres videre igjen ved hjelp av
ACC-en.

Automatisk stopp
Når et foregående kjøretøy bremser til stopp, gjør ACC-en at også bilen din
stopper.

Kjøre videre etter en kort stopp
Når bilen foran deg begynner å bevege seg igjen umiddelbart etter å ha gjort
et kort stopp, setter også bilen din seg i bevegelse, og hastigheten reguleres
fortsatt. Ved en lengre stans blir reguleringen automatisk avbrutt.

Betjeningsoversikt

Bilde 257 Betjeningsspak

Les først og vær oppmerksom på  på side 204.

Oversikt over ACC-funksjoner som kontrolleres via spaken » Bilde 257

1  Koble inn ACC (regulering er inaktiv)

2  Start regulering (gjenoppta) /  øk hastigheten i trinn på 1 km/t
(sprangstilling)

3  Avbryt regulering (sprangstilling)

4  Koble ut ACC

5   Øk hastigheten i trinn på 10 km/t

6   Senk hastigheten i trinn på 10 km/t





A    Still inn avstandsnivå

B  Regulering starter / hastigheten senkes i trinn på 1 km/t

Hvis spaken stilles fra stillingen  direkte inn i fjæret stilling  , lagres den
aktuelle hastigheten og reguleringen starter.

Start regulering

Les først og vær oppmerksom på  på side 204.

Grunnleggende forutsetninger for oppstart av reguleringen
ACC er aktivert.
På biler med manuell girkasse er 2. gir eller høyere lagt inn og gjeldende
hastighet er høyere enn 25 km/t.
På biler med automatgir er girvelgeren i posisjon D/S eller i Tiptronic-posi-
sjonen og gjeldende hastighet er høyere enn 2 km/t.

Starte regulering
› Trykk på tasten  » Bilde 257 på side 206 .
› eller: Still spaken til fjæret stilling  » Bilde 257 på side 206 .

ACC overtar den aktuelle kjørehastighet og regulerer i henhold til den, på kom-
biinstrumentet tennes varsellampen .

Dersom reguleringen startes ved å flytte spaken til stillingen  og en ha-
stighet allerede er lagret, regulerer ACC-en i henhold til denne.

Les dette
Om reguleringen startes ved en hastighet på under 30 km/t på biler med auto-
matgir, lagres hastigheten fra 30 km/t. Hastigheten øker automatisk til
30 km/t eller reguleres av hastigheten på kjøretøyet foran deg.

Avbryte/gjenoppta regulering

Les først og vær oppmerksom på  på side 204.

Avbryte regulering
› Still spaken til fjæret stilling  » Bilde 257 på side 206 .
› eller: Trå inn bremsepedalen.

Reguleringen avbrytes, hastigheten lagres.

Gjenoppta regulering
› Start reguleringen » side 206, Start regulering. 











206 Kjøring



Les dette
Reguleringen avbrytes også når kløtsjpedalen trykkes og holdes lenger enn 30
sekunder eller når ASR deaktiveres.

Innstille/endre ønsket hastighet

Les først og vær oppmerksom på  på side 204.

Ønsket hastighet stilles inn og endres med betjeningsspaken » Bilde 257 på si-
de 206.

Stille inn / endre hastigheten i trinn på 10 km/t () – forutsetninger
ACC er aktivert.

Redusere hastigheten i trinn på 1 km/t (/) – forutsetning
ACC er aktivert.
Det tar over reguleringen av bilen.

Endre hastigheten ved å overta gjeldende hastighet () – forutsetninger
ACC er aktivert.
Kjøretøyet beveger seg med en annen hastighet en den lagrede.

Les dette
■ Hvis det man i løpet av reguleringen øker hastigheten ved å trykke på gass-
pedalen, avbrytes systemet midlertidig. Når gasspedalen slippes, gjenopptas
reguleringen automatisk.
■ Hvis det man i løpet av reguleringen senker hastigheten ved å trykke på
bremsepedalen, avbrytes systemet. Systemet må startes på nytt for å gjen-
oppta reguleringen » Side 206 .
■ Dersom kjøretøyet reguleres av en lavere hastighet enn den lagrede, vil det
første tastetrykket  lagre gjeldende hastighet, mens det neste  vil reduse-
re hastigheten i trinn på 1 km/t.

Stille inn avstandsnivå

Les først og vær oppmerksom på  på side 204.

Avstanden i forhold til det foregående kjøretøyet kan stilles inn med spaken
» Bilde 257 på side 206 eller i Infotainment » side 205, Innstillinger i Infotain-
ment.

Innstilling ved hjelp av spaken
› Still bryteren  i fjæret stilling  eller  » Bilde 257 på side 206.















På skjermen til kombiinstrument vises linje 2  » Bilde 255 på side 205, som an-
gir avstanden.

› Med bryteren  på spaken stilles linje 2  til ønsket avstand.

Les dette
■ Hvis nivået avstanden endres i Infotainment, vil endringen først gjøres gjel-
dende etter ny aktivering av ACC.
■ Jo høyere kjørehastighet, desto større er avstanden til den foregående kjøre-
tøy.

Spesielle kjøresituasjoner

Bilde 258 Svingkjøring / smale eller skinnegående kjøretøy

Bilde 259 Feltskifte for andre kjøretøy / stasjonære kjøretøy

Les først og vær oppmerksom på  på side 204.

Følgende (og lignende) situasjoner krever spesiell oppmerksomhet og muli-
gens inngripen fra føreren (bremsing, akselerasjon osv.). 
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Ved svingkjøring
Ved inn- eller utkjøring i/fra lange svinger, kan det skje at et kjøretøy som kjø-
rer i tilstøtende kjørefelt kommer inn i radarens rekkevidde » Bilde 258 – .
Ens egen bil reguleres da i henhold til dette kjøretøyet.

Smale eller skinnegående kjøretøyer
Et kjøretøy som er smalt eller kjører forskjøvet i forhold til egen bil vil bare på-
vises av ACC-en, når sistnevnte er i området som overvåkes av radaren » Bil-
de 258 – .

Andre biler som skifter kjørefelt
Kjøretøy som beveger seg i kort avstand fra kjørefeltet » Bilde 259 –  vil ikke
nødvendigvis oppdages av ACC-en i tide.

Stasjonære kjøretøy
ACC-en oppdager ikke stasjonære objekter! Hvis et kjøretøy som er oppdaget
av ACC-en svinger eller kjører ut av feltet, og det finnes et stasjonært kjøretøy-
et foran dette kjøretøyet » Bilde 259 – , reagerer ACC-en ikke på det stasjo-
nære kjøretøyet.

Kjøretøy med særskilt last eller spesiell konstruksjon
ACC-en vil ikke nødvendigvis påvise last eller påbygningsdeler på andre kjøre-
tøy som strekker seg utover sidene, baksiden eller oversiden av kjøretøyets
konturer.

Forbikjøring og tilhengerdrift

Les først og vær oppmerksom på  på side 204.

Ved forbikjøring
Når bilen reguleres iht. en hastigheten som er lavere enn den lagrede og blin-
klyset brukes, evaluerer ACC-en denne situasjonen som at føreren planlegger
å starte en forbikjøring. ACC-en akselererer kjøretøyet automatisk, for slik å re-
dusere avstanden til et forutgående kjøretøy.

Når bilen endrer kjørefelt og det ikke oppdages noen forutgående kjøretøy, ak-
selererer ACC-en opp til den innstilte hastigheten og holder den konstant.

Slik akselerasjon kan når som helst avbrytes ved aktivering av bremsepedalen
eller å trykke på knappen  på betjeningsspaken » Bilde 257 på side 206.

Tilhengerkjøring
Ved kjøring med tilhenger eller med annet utstyr koblet til tilhengerfestet, er
ACC-reguleringen mindre dynamisk. Derfor må kjøremåten tilpasses denne be-
grensningen.



Funksjonsfeil

Les først og vær oppmerksom på  på side 204.

Hvis ACC-en av ukjent grunn er utilgjengelig, tennes varsellampen  på kom-
biinstrumentets skjerm og en tilhørende melding vises.

Sensor tildekket/skitten
Hvis sensoren er skitten eller tildekket, vises en melding om manglende sen-
sorsikt. Rengjør sensoren eller fjern hindringer fra frontruten » Bilde 240 på si-
de 190.

ACC ikke tilgjengelig
Hvis ACC-en er utilgjengelig for øyeblikket, vises en melding om utilgjengelig-
het. Stopp bilen, stopp motoren og start så bilen igjen. Dersom ACC-en fortsatt
ikke er tilgjengelig, må man få hjelp av et fagverksted.

ACC-feil
Ved en ACC-feil vises en feilmelding. Søk hjelp hos et fagverksted.

Front Assist

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Innstillinger i Infotainment 209
Funksjonsmåte 209
Avstandsvarsling 209
Varsel og automatisk oppbremsing 209
Deaktivering/aktivering 210
Funksjonsfeil 210

Front Assist (heretter kalt system) advarer mot kollisjonsfare med et hinder
som ligger foran bilen, og kan forsøke å unngå en kollisjon ved hjelp av auto-
matisk bremsing eller ved å redusere eventuelle konsekvenser.

Området bak bilen overvåkes av en radarsensor » Side 190.

ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 190,  i avsnitt Introduksjon.
■ Systemet reagerer ikke på kryssende eller motgående objekter. 
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VÆR FORSIKTIG
Ved svikt i mer enn ett bremselys på bilen eller en elektrisk forbundet tilhen-
ger, er systemet ikke lenger tilgjengelig.

Innstillinger i Infotainment

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 208.

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Førerassistanse.

■ Front Assist (trafikkovervåking) – Innstilling av hjelpesystem for avstands-
overvåking til kjøretøyet foran
■ Aktiv - Inn-/utkobling av hjelpesystemet
■ Forhåndsvarsel (variant 1) – Inn-/utkobling av forvarsling
■ Forhåndsvarsel (variant 2) – Inn-/utkobling og innstilling av varslingsavstan-

den
■ Vis avstandsvarsling - Inn-/utkobling av avstandsvarsling

Funksjonsmåte

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 208.

Systemstøtten skjer på følgende måter.
▶Gjør deg oppmerksom på farlig avstand til kjøretøyet foran.
▶Advarer mot en forestående kollisjon.
▶Støtter en bremsing utført av føreren.
▶Hvis føreren ikke reagerer på den påviste faren, vil det utføres en automatisk

oppbremsing.

Systemet kan bare fungere hvis følgende grunnbetingelser er oppfylt.
Systemet aktiveres.
ASR-en er aktivert » Side 192.
Bilen beveger seg fremover med en hastighet på mer enn 5 km/t.

Les dette
Systemet kan være svekket eller ikke tilgjengelig, for eksempel når du kjører i
"skarpe" svinger eller ved en ESC aktivering » Side 191.











Avstandsvarsling

Bilde 260
Kombiinstrumentets skjerm: avstandsvarsling

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 208.

Hvis trygg avstand til kjøretøyet foran overskrides, tennes varsellampen 
» Bilde 260på skjermen.

Så fort det er mulig med hensyn til den aktuelle trafikksituasjonen,øk av-
standen!

Avstanden der advarselen vises avhenger av gjeldende hastighet.

Varselet kan gis innenfor et hastighetområde på omtrent 60 km/t til 210 km/t.

Varsel og automatisk oppbremsing

Bilde 261
Kombiinstrumentets skjerm Forhåndsvarsel eller nød-
bremsing ved lav hastighet

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 208.

Nødbremsing ved lav hastighet
Ved kollisjonsfare i bilhastigheter på omtrent 5 km/t til 30 km/t, utløser syste-
met en automatisk bremsing.

Ved automatisk oppbremsing tennes varsellampen  » Bilde 261. 
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Forhåndsvarsel
Hvis systemet påviser en kollisjonsfare, vises varsellampen  » Bilde 261 på
skjermen og det høres et lydsignal.

Forhåndsvarsel kan skje i følgende situasjoner.
▶Ved kollisjonsfare med et hinder som beveger seg i en hastighet på omtrent

30 km/t til 210 km/t.
▶Ved kollisjonfare med en stasjonær hindring ved en hastighet på omtrent

30 km/t til 85 km/t.

Ved forhåndsvarsling skal man tråkke inn bremsepedalen eller unngå hin-
dringen!

Akutt advarsel
Hvis føreren ikke reagerer på advarselen om kollisjonsfare med hindring i be-
vegelse, starter systemet automatisk aktiv oppbremsing i et kort rykk for å på
nytt advare føreren mot kollisjonsfaren.

Automatisk bremsing
Hvis føreren ikke reagerer på den akutte advarselen, begynner systemet auto-
matisk å bremse bilen.

Ved automatisk oppbremsing, øker trykket i bremsesystemet og bremsepeda-
len kan ikke betjenes med normalt pedaltrykk.

Bremsefunksjonen kan avbrytes ved å betjene gasspedalen eller ved å styre
med rattet.

Bremsehjelp
Hvis føreren bremser utilstrekkelig ved en forestående kollisjonen, øker syste-
met automatisk bremsekraften.

Bremsehjelpen fortsetter så lenge bremsepedalen trykkes fast ned.

Deaktivering/aktivering

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 208.

Systemet kobles inn automatisk hver gang tenningen slås på.

Systemet skal kun deaktiveres i unntakstilfeller » .

Aktivering eller deaktivering av systemet kan gjøres på én av følgende måter.
▶På kombiinstrumentets skjerm» side 44, Menypunktet Assistenter.
▶ i Infotainment » side 209, Innstillinger i Infotainment.



I Infotainment kan følgende funksjoner aktiveres eller deaktiveres separat.
▶Avstandsvarsling
▶Forhåndsvarsel

Om avstandsvarslingen deaktiveres før du slår av tenningen, vil dette forbli de-
aktivert når tenningen slås på igjen.

ADVARSEL
Front Assist bør av sikkerhetsgrunner deaktiveres i følgende situasjoner.
■ Når bilen blir slept.
■ Når bilen er på bremseprøverulle.
■ Hvis det dukker opp en ubegrunnet advarsel eller inngrep i systemet.
■ Når bilen er på en lastebil, en bilferge o.l.

Funksjonsfeil

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 208.

Dersom systemet av ukjent grunn ikke er tilgjengelig, viser kombiinstrumen-
tets skjerm denne meldingen.

Sensor tildekket/skitten
Hvis sensoren er skitten eller tildekket, vises en melding om manglende sen-
sorsikt. Rengjør sensoren eller fjern hindringer fra frontruten » Bilde 240 på si-
de 190.

System ikke tilgjengelig
Hvis systemet er utilgjengelig for øyeblikket, vises en melding om utilgjenge-
lighet. Stopp bilen, stopp motoren og start så bilen igjen. Dersom systemet
fortsatt ikke er tilgjengelig, må man få hjelp av et fagverksted.

Velg kjøremodus (Driving Mode Selection)

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Adaptiv understellskontroll (DCC) 211
Eco-modus 211
Comfort-modus 211
Normal-modus 211
Sport-modus 211
Individual-modus 212
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Offroad-modus 212
Modusvalg og Infotainmentskjerm 212
Modusinnstillinger for Individual 213

Ved valg av kjøremodus kan kjøreforholdene tilpasses ønsket kjørestil.

Følgende moduser er tilgjengelige: Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual og Offroad.

Modusen Comfort er bare tilgjengelig på biler med adaptiv understellskontroll
(DCC) og modusen Offroad er bare tilgjengelig på Octavia Scout-biler.

ADVARSEL
Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsyste-
mer » Side 190,  i avsnitt Introduksjon.

Adaptiv understellskontroll (DCC)

Les først og vær oppmerksom på  på side 211.

Den adaptive understellskontrollen (heretter kalt DCC) lar deg justere støt-
demperegenskapene for sporty, normal eller komfortabel kjøring sammen med
tilsvarende kjøremodus.

DCC forbedrer responsen på rattet og veiforholdene permanent mens du kjører
og justerer støtdempernes egenskaper etter valgt kjøremodus.

Eco-modus

Les først og vær oppmerksom på  på side 211.

Denne modusen er egnet til en avslappet kjørestil og bidrar til å spare driv-
stoff.

Valg av denne modusen påvirker primært funksjonen til følgende systemer.

Drivverk
Bilens akselerasjon er roligere enn i Normal-modus.

Giranbefalingen styres slik for å oppnå et lavest mulig drivstofforbruk » Si-
de 39.

Deaktiveres START-STOPP-systemet manuelt» Side 183, aktiveres det auto-
matisk.

Den automatiske girkassen stilles automatisk til modus E » Side 186.





Automatisk avstandsregulering (ACC)
Akselerasjonen er roligere ved avstandsregulering enn i Normal-modus » Si-
de 204.

Xenon-lykter
Systemet befinner seg i sparemodus » Side 63. Frontlyktene står i grunnstillin-
gen og tilpasser seg ikke kjøreretningen.

Klimaanlegg (Climatronic)
Klimaanlegget styres for å spare energi. Derfor kan for eksempel den ønskede
kupétemperaturen nås senere enn i Normal-modus.

Les dette
■ Dersom en tilhenger eller annet tilbehør skal kobles til hengerkontakten, er
kjøremodus Eco ikke tilgjengelig.
■ Kick-down-funksjonen er også tilgjengelig i kjøremodus Eco.

Comfort-modus

Les først og vær oppmerksom på  på side 211.

Denne modus er egnet for kjøring på veier med dårlig overflate eller for lange
turer på motorvei.

Normal-modus

Les først og vær oppmerksom på  på side 211.

Denne modus er egnet til vanlig bruk.

Sport-modus

Les først og vær oppmerksom på  på side 211.

Denne modus er egnet til en sportslig kjørestil.

Valg av denne modusen påvirker primært funksjonen til følgende systemer.

DCC
DCC-en justerer understellet for en sporty kjørestil.

Styring
Servostyringen blir noe redusert, dvs. det kreves mer kraft til å styre. 
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Drivverk
Bilens akselerasjon er mer dynamisk enn i Normal-modus.

Differensialsperre for frontaksel
Drivkraftfordelingen mellom forhjulene tilpasses den sportslige kjørestilen.

Automatisk avstandsregulering (ACC)
Akselerasjonen er raskere ved avstandsregulering enn i Normal-modus » Si-
de 204.

Xenon-lykter
Frontlyktene tilpasser seg kjøreretningen mer dynamisk enn i Normal-modus
» Side 63.

Proaktiv passasjerbeskyttelse
Det første beskyttelsesnivået deaktiveres » Side 213.

Motorlyd
Motorlyden er mer merkbar innvendig en i Normal.

Individual-modus

Les først og vær oppmerksom på  på side 211.

I Individual-modus kan hvert system stilles inn uavhengig av hverandre » si-
de 213, Modusinnstillinger for Individual.

Offroad-modus

Les først og vær oppmerksom på  på side 211.

Offroad-modusen er egnet for offroad-kjøring.

Nærmere informasjon » side 193, OFFROAD-modus.

Les dette
Offroad-modusen deaktiveres etter at tenningen slås av og på, og Normal-modus
angis automatisk istedet.





Modusvalg og Infotainmentskjerm

Bilde 262 Tast for valg av kjørefunksjon: Variant 1 / variant 2

Bilde 263
Visning på Infotainmentskjerm

Les først og vær oppmerksom på  på side 211.

Prosedyre for valg av kjøremodus
› Trykk på tasten  eller  » Bilde 262.

Infotainmentskjermen viser en meny for kjøremodus » Bilde 263.

Modus endres ved å trykke på tasten  eller  gjentatte ganger, eller ved å
berøre den tilsvarende funksjonsflaten på Infotainmentskjermen.

Hvis en annen kjøreprofil enn Normal er valgt, lyser symbolet  eller  opp i
tasten.

Hvis modus Sport eller Individual (Motor – Sport) var valgt før motoren ble stop-
pet, går motoren i modus Normal etter motorstart. For å gå tilbake til Sport juste-
re, velges modus Sport eller Individual, eller girvelgeren på automatgiret stilles i
modus S. 
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Funksjonsflater på skjermen » Bilde 263
Innstilling av Individual-modus og informasjon om innstillingen av valgt mo-
dus
Avbryt menyen for valg av kjøremodus
Modus (flaten for valgt modus er grønn)

Les dette
■ Den gjeldende kjøremodus vises på Infotainment-skjermen i hovedmenyens
statuslinjen ved siden av symbolet .
■ Hvis kjøremodusmenyen ikke brukes, vil Infotainment gå tilbake til forrige
meny eller slås av etter noen sekunder.

Modusinnstillinger for Individual

Les først og vær oppmerksom på  på side 211.

I Individual-modus kan følgende menypunkter stilles inn.

■ DCC: – Innstilling av egenskaper for støtdempere
■ Styring: – Innstilling av egenskaper for servostyringen
■ Drivlinje: – Innstilling av kjøreegenskaper
■ Diff.brems/sperre foran: – Innstilling av egenskaper for frontakselens differen-

sialsperre
■ ACC: – Innstilling av bilens akselerasjon ved innkoblet automatisk avstands-

sregulering
■ Dyn. adaptive lys: – Innstilling av egenskaper for Xenon-lykter
■ Klimaanlegg: – Innstilling av egenskaper for Climatronic
■ Motorlyd: – Innstilling av bilens motorlyd
■ Nullstille modus – Stiller alle menypunktene i Individual-modus til Normal

■ Avbryt – Beholde den gjeldende innstillingen
■ Nullstill – Stille alle menypunkter i Normal-modus

Proaktiv passasjerbeskyttelse (Crew Protect Assist)

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 213

Den proaktive passasjerbeskyttelsen (heretter kalt systemet) øker passasjer-
beskyttelsen i forsetene i situasjoner hvor bilen kan kollidere eller velte.

A

B

C



ADVARSEL
Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsyste-
mer » Side 190,  i avsnitt Introduksjon.

Les dette
■ Levetiden for systemkomponentene overvåkes elektronisk. Nærmere infor-
masjon » side 33,  Sikkerhetssystemer.
■ Ved utkoblet kollisjonspute på passasjersiden foran er strammefunksjonen
for setebeltet på passasjersiden også utkoblet.

Funksjonsmåte

Les først og vær oppmerksom på  på side 213.

I kritiske trafikksituasjoner (f.eks. ved nødbremsing eller plutselig endring av
kjøreretning) kan følgende tiltak iverksettes enkeltvis eller samtidig for å redu-
sere risikoen for alvorlige skader.
▶Sikkerhetsbelte på passasjerer og fører strammes automatisk over kroppen.
▶Åpne vinduer i fordørene lukkes automatisk til en åpning på omtrent 5 cm.
▶Skyve-/vippetaket lukkes.

Med en gang den kritsike situasjonen er over slakkes sikkerhetsbeltene igjen.

Systemet fungerer på to beskyttelsesnivåer.

Det første beskyttelsesnivået
Systemet gripper allerede inn i situasjoner som kan oppstå med en dynamisk
kjørestil. Dermed bidrar det primært til å holde føreren og passasjeren i riktig
sittestilling.

Det første beskyttelsesnivået kan deaktiveres med en av følgende måter.
▶ I menyen   i Infotainment →  → Førerassistanse.
▶Deaktivering av ASR » Side 192.
▶Ved valg av Sport-kjøremodus » Side 212.

Aktivering av begge systemnivåene gjøres etter å slå av og på tenningen, så
sant kjøremodus Sport ikke er valgt.

Det andre beskyttelsesnivået
Systemet griper først inn når situasjonen blir vurdert som svært kritisk (f.eks.
panikkbremsing ved høye hastigheter).

Dette beskyttelsesnivået kan ikke deaktiveres.
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Kjørefeltassistent (Lane Assist)

 Introduksjon

Bilde 264
Sensor for Lane Assist

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Innstillinger i Infotainment 214
Funksjonsmåte 215
Aktivering/deaktivering 215
Funksjonsfeil 216

Kjørefeltassistenten (heretter kalt systemet) bidrar til å holde kjøretøyet mel-
lom linjene på veibanen.

Systemet gjenkjenner kjørefeltets grenselinjer ved hjelp av en sensor » Bil-
de 264.

Når bilen nærmer seg en gjenkjent linje gjør systemet en lett styrekorrigering i
motsatt retning av kanktlinjen. Denne styrekorrigeringen kan overstyres når
som helst.

ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 190,  i avsnitt Introduksjon.
■ Systemet kan hjelpe deg med å holde bilen innen kjørefeltet, men det tar
aldri kontroll over bilen. Føreren er helt tiden ansvarlig for styrebevegelsen.
■ Noen gjenstander eller markeringer på veien kan påvises som grenselin-
jene – feilaktig rattinngrep kan bli resultatet.

ADVARSEL
Systemet kan muligens ikke påvise grenselinjen i det hele tatt, for eksem-
pel i følgende situasjoner.
■ Dårlig sikt (f.eks. tåke, plaskregn, tett snøvær).
■ Når man kjører i "skarpe" svinger.
■ Sensoren blendes av solen eller motgående trafikk.
■ Sensorens synsfelt er begrenset av en hindring eller et foregående kjøre-
tøy.

VÆR FORSIKTIG
Ikke plasser gjenstander på frontruten i sensorområdet for ikke å påvirke sy-
stemfunksjonene.

Les dette
■ Systemet er designet for å kjøre på motorveier og veier med gode langsgå-
ende opptegninger for veibanen.
■ Systemet kan oppdage både hele og brutte linjer.

Innstillinger i Infotainment

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 214.

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Førerassistanse.

■ Lane Assist (kjørefeltvarsling) - Innstilling av kjørefeltassistent
■ Aktiv - Inn-/utkobling av hjelpesystemet
■ Adaptiv kjørefeltvarsling - Inn-/utkobling av adaptiv kjørefeltvarsling
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Funksjonsmåte

Bilde 265 Monokromatisk display i kombiinstrumentet: Eksempel på sy-
stemvisning

Bilde 266 Fargedisplay i kombiinstrumentet: Eksempel på systemvisning

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 214.

Systemvisning » Bilde 265 og » Bilde 266
Systemet er aktivert, men ikke klart til inngrep.
Systemet er aktivert og klart til inngrep.
Systemet griper inn – ved tilnærming mot høyre grenselinje.
Dette etterfølges av automatisk kjørefeltassistanse.

Systemet kan gripe inn ved følgende forhold.
Systemet aktiveres.
Kjørehastigheten er høyere enn omtrent 65 km/t.
Avgrensningslinjen på minst den ene siden av banen gjenkjennes av sy-
stemet.

















Føreren har hendene på rattet.
Kjørefeltet er smalere enn omtrent 2,5 m.

Når blinklyset settes på i svingretningen (f.eks. ved avsvingning), skjer det in-
gen styrekorrigering når bilen nærmer seg kantlinjen. Systemet anser situa-
sjoinen som en bevist skifting av kjørefelt.

Varsellys i Kombi-instrumentet
Systemet er aktivert, men ikke klart til inngrep.
Systemet er på og klaret til inngrep eller griper inn.

Adaptiv retningskorrigering
Den adaptive kjørefeltassistenten bidrar, sammen med styreinngrep, til å opp-
rettholde posisjonen mellom kantlinjene som ble valgt av føreren.

Hvis plasseringen innen kjørefeltet endres, tilpasser systemet seg inne kort tid
og holder den nye valgte posisjonen.

Rattvibrasjoner
I følgende situasjoner kan det forekomme at systemet gir beskjed om nødven-
dig førerinngrep med rattvibrasjoner.
▶Systemet klarer ikke å holde bilen i kjørefeltet uten rattinngrep fra fører.
▶Under et systemisk rattinngrep gjenkjenner systemet plutselig ikke grense-

linjene.

ADVARSEL
Systemfunksjonen kan begrenses f.eks. ved kjøring på ujevn vei, i bratte
hellinger eller ved sidevind.

Aktivering/deaktivering

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 214.

Aktivering/deaktivering av systemet kan gjøres på en av følgende måter.
▶På kombiinstrumentets skjerm» side 44, Menypunktet Assistenter.
▶ i Infotainment » side 214, Innstillinger i Infotainment.

I Infotainment kan også adaptiv kjørefeltassistent aktiveres/deaktiveres.

Etter å ha slått av og på tenningen beholdes systeminnstillingen.
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Funksjonsfeil

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 214.

Dersom systemet av ukjent grunn ikke er tilgjengelig, viser kombiinstrumen-
tets skjerm denne meldingen.

Sensor tildekket/skitten
Hvis frontruten er skitten, tiliset eller dugger i sensorområdet, vises en mel-
ding om manglende sensorsikt. Rengjør frontruten og fjern eventuelle hindrin-
ger fra sensorområdet.

System ikke tilgjengelig
Hvis systemet er utilgjengelig for øyeblikket, vises en melding om utilgjenge-
lighet. Førs å koble inn systemet på nytt. Dersom systemet fortsatt ikke er til-
gjengelig, må man få hjelp av et fagverksted.

Systemfeil
Ved en systemfeil vises en feilmelding. Søk hjelp hos et fagverksted.

Forespørsel om rattovertakelse
Dersom systemet oppdager at det ikke er hender på rattet, vil det ikke fungere
som det skal. Det utstedes en forespørsel om rattovertakelse. Legg hendene
på rattet.

Trafikkskiltgjenkjenning

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Innstillinger i Infotainment 216
Funksjonsmåte 217
Tilleggsvisning 217
Funksjonsfeil og skjermmeldinger 217

Trafikkskiltgjenkjenningen (heretter kalt systemet) viser visse trafikkskilt
(f.eks. fartsskilt) på kombiinstrumentets skjerm.



ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 190,  i avsnitt Introduksjon.
■ Vertikale trafikkskilt har alltid forrang over skiltene som vises på skjer-
men. Føreren er alltid ansvarlig for riktig vurdering av trafikksituasjonen.
■ Systemet viser kun trafikkskiltene, det gir verken en advarsel når grensen
overskrides eller justerer kjørehastigheten!
■ Fartsinformasjonen på de viste veiskiltene refererer til de vanlige fartsen-
hetene for landet du befinner deg i. Altså kan  vist på skjermen stå for
enten km/t eller mph, avhengig av land.

ADVARSEL
Trafikkskilt vises muligens ikke eller feilaktig av systemet, f.eks. i følgende
situasjoner.
■ Dårlig sikt (f.eks. tåke, plaskregn, tett snøvær).
■ Sensoren blendes av solen eller motgående trafikk.
■ Sensorens synsfelt er begrenset av en hindring eller et foregående kjøre-
tøy.
■ Høy hastighet.
■ Trafikkskiltene er tildekket (f.eks. av trær, snø eller skitt).
■ Trafikkskiltene tilsvarer ikke standarden (rund med rød kant) eller er ska-
det.
■ Trafikkskiltene er festet til blinkende lysskilt.
■ Trafikkskiltene er endret (navigasjonsdata er utdatert).

Les dette
Systemet fungerer kun i noen land.

Innstillinger i Infotainment

Les først og vær oppmerksom på  på side 216.

› Trykk på tasten  , og berør deretter funksjonsflaten  → Førerassistanse.

■ Trafikkskiltgjenkjenning – Innstilling av assistent for trafikkskiltregistrering
■ Vis i kombiinstrumentet – Inn-/utkobling av ekstra trafikkskiltvindu på kombiin-

strumentet
■ Hastighetsvarsling: » Side 210 – Angi advarsel ved overskridelse av fartsgren-

sen 
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■ Tilhengerregistrering
■ Vis relevante skilt for kjøring med tilhenger – Slå på/av visning av tilhengerrelevan-

te trafikkskilt
■ Bruk til ruteberegning – Aktivering/deaktivering av å ta tilhengeren med i be-

traktning for ruteberegning

Funksjonsmåte

Bilde 267
Sensor for trafikkskiltgjenkjen-
nelse

Bilde 268 Kombiinstrumentets skjerm Visningseksempler

Les først og vær oppmerksom på  på side 216.

Beskrivelse av visning og vist trafikkskilt
Skjermvisning » Bilde 268

 Visning av gjenkjente trafikkskilt » side 41, 

 Tilleggsvisning (monokromatisk skjerm)

 Tilleggsvisning (fargeskjerm)



Systemet kan vise følgende gjenkjente trafikkskilt (loddrette skilt) på skjer-
men.
▶Fartsgrenser.
▶Forbikjøring forbudt.

Dessuten kan det vises tilleggsskilt (f.eks. fartsgrense ved fuktighet eller tra-
fikkskilt med tidsbegrenset gyldighet).

Systemet viser bare trafikkskilt som befinner seg i sensorens "synsfelt" » Bil-
de 267.

Data fra sensoren vil kompletteres av data i Infotainment-navigasjon. Dermed
kan trafikkskilt med fartsgrenser også vises på strekninger uten trafikkskilt.

Modus for tilhengerdrift
For biler med fabrikkmontert hengerfeste kan visning på Infotainment av tra-
fikkskilt som gjelder for tilhengerdrift aktiveres/deaktiveres » side 216, Innstil-
linger i Infotainment.

Tilleggsvisning

Les først og vær oppmerksom på  på side 216.

Hvis menypunktet trafikkskilt ikke viser » Bilde 268 på side 217 – , vises tra-
fikkskiltet med fartsgrensen i den øvre skjermdelen på kombiinstrumentet
» Bilde 268 på side 217 – , .

Hvis flere trafikkskilt identifiseres på samme tid, viser fargeskjermen delvis det
neste trafikkskiltet » Bilde 268 på side 217 – .

Alle gjenkjente trafikkskilt kan vises via multifunksjonsdisplayet i menyen Tra-
fikkskiltgjenkjenning » Bilde 268 på side 217 – .

Tilleggsvisning kan aktiveres/deaktiveres i Infotainment » Side 216.

Funksjonsfeil og skjermmeldinger

Les først og vær oppmerksom på  på side 216.

Dersom systemet av ukjent grunn ikke er tilgjengelig, viser kombiinstrumen-
tets skjerm denne meldingen.

Sensor tildekket/skitten
Hvis ruten er skitten, tiliset eller dugger i sensorområdet, vises en advarsel om
å rengjøre frontruten. Rengjør frontruten og fjern eventuelle hindringer fra
sensorområdet. 
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Systemfeil
Ved en systemfeil vises en feilmelding. Søk hjelp hos et fagverksted.

Systembegrensning (navigasjonsdata ikke tilgjengelig)
Hvis Infotainment-navigasjon ikke overfører data, vises en melding om be-
grensning av systemfunksjon. Kontroller om gyldige kartunderlag benyttes,
eventuelt om bilen befinner seg i et området det ikke finnes navigasjonsdata
for.

Trafikkskilt er ikke tilgjengelig
Hvis ingen fartsgrenser påvises, vises en melding om manglende veiskilt.

Tretthetsvarsling

Tretthetsvarslingen (heretter kalt system) anbefaler føreren å ta en pause fra
kjøring når det oppdages tretthetsforhold i rattbruk.

Systemet vurderer rattbruk i hastigheter fra 65–200 km/t. Dersom det oppstår
endringer i styreforholdene som systemet mener er trøtthetsrelaterte, vil det
anbefale en pause.

Betingelser for når kjørepause registreres av systemet
▶Bilen stopper og tenningen slås av.
▶Bilen stopper og sikkerhetsbeltet tas av og førerdøren åpnes.
▶Bilen stopper lengre enn 15 minutter.

Dersom ingen av disse betingelsene er oppfylt eller styreforholdet endres, an-
befaler systemet etter 15 minutter enda en kjørepause.

Systemet kan aktiveres/deaktiveres i Infotainment-menyen   →  → Føre-
rassistanse.

Pauseanbefaling
På kombiinstrumentets skjerm vises noen sekunder med symbolet  og en
melding om påvist tretthet. I tillegg høres et akustisk signal.

ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 190,  i avsnitt Introduksjon.
■ Føreren er ansvarlig for trafikksikkerheten. Ikke kjør hvis du føler deg
trøtt.
■ System kan salvsagt ikke oppdage alle tilfeller der det er nødvendig å ta
en pause.

ADVARSEL (fortsettelse)
■ Ved lange kjøreturer er det derfor viktig å legge inn tilstrekkelig lange
pauser regelmessig.
■ Hvis føreren sovner i et kort sekund kommer det ikke opp en systemad-
varsel.

Les dette
■ I spesielle kjøresituasjoner kan systemet vurdere rattforholdene feil og der-
med gi en feilaktig anbefaling om pause (f.eks. ved ujevn kjøring, under ugun-
stige værforhold eller ved dårlig veiforhold).
■ Systemet er først og fremst beregnet for bruk på motorveier.

Dekktrykkovervåking

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Lagring av dekktrykkverdiene og Infotainment-visning 219

Dekktrykkovervåking (heretter kalt system) overvåker dekktrykket under kjø-
ring.

Ved endring av dekktrykk for et dekk lyser varsellampen  i kombiinstrumen-
tet, og du hører et lydsignal » Side 33.

Systemet kan bare fungere som det skal hvis dekkene har det angitte fylle-
trykket, og disse trykkverdier lagres i systemet.

Dekktrykkverdiene lagres alltid i systemet hvis en av følgende hendelser fo-
religger.
▶Endring av fylletrykk for dekkene.
▶Skifte av et eller flere hjul.
▶Flytting av hjulposisjon på bilen.
▶Varsellampen  i kombiinstrumentet tennes.

ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 190,  i avsnitt Introduksjon.
■ Føreren er alltid ansvarlig for riktig dekktrykk. Dekktrykket bør sjekkes
jevnlig » Side 249. 
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ADVARSEL (fortsettelse)
■ Systemet kan ikke varsle ved svært raskt trykkfall, f.eks. hvis dekket plut-
selig skades.
■ Før lagring av dekktrykket, må dekkene pumpes opp til angitt fylletrykk
» Side 249. Ved lagring av uriktige trykkverdier vil systemet muligens ikke
varsle selv ved lavt dekktrykk.

VÆR FORSIKTIG
For å sikre riktig systemfunksjon, skal dekktrykkverdiene lagres hver 10 000
km eller 1 gang i året.

Lagring av dekktrykkverdiene og Infotainment-visning

Bilde 269
Tast for lagring / eksempel på
skjermvisning: Det vises en
dekktrykkendring i dekket foran
til venstre

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 218.

Prosedyre for lagring av dekktrykkverdier
› Pump alle dekk til anbefalt trykk.
› Skru på tenningen og Infotainment.
› Trykk på tasten   i Infotainment og deretter funksjonsflatene  → Bilsta-

tus.
› Bruk funksjonsflatene   for å velge menypunktet Dekktrykkvarsling.
› Berør funksjonsflaten   » Bilde 269.

I tillegg kan du følge instruksjonene som vises på skjermen.

En melding på skjermen informerer om lagring av dekktrykkverdier.

Les dette
Hvis varsellampen  tennes i kombiinstrumentet, kan respektive dekk vises
på Infotainment » Bilde 269.



Hengerfeste og tilhenger

Hengerfeste

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Beskrivelse 220
Innstilling av bruksstilling 220
Kontroller beredskapsstillingen 221
Montering av kulestang – 1. trinn 221
Montering av kulestang – 2. trinn 222
Sjekke riktig montering 222
Demontering av kulestang – 1. trinn 222
Demontering av kulestang – 2. trinn 223
Kuletrykk med montert tilbehør 224

Maksimal tilhengerlast ved bruk av tilhenger er 75 kg, for biler med firehjul-
strekk er det 80 kg og for G-TEC-biler er det 56 kg. Annen informasjon (f.eks.
på hengerfestets merkeskilt) gis bare om enhetens testverdier.

ADVARSEL
■ Før hver bruk av tilhengerfestet må det kontrolleres at festet sitter riktig i
holderen og er låst fast.
■ Hvis kulestangen ikke er forsvarlig satt på og festet, ev. er skadet eller
ufullstendig, må den ikke brukes – fare for ulykke.
■ Ikke foreta forandringer eller tilpasninger på tilhengerfestet.
■ Hold festesjakten for tilhengerfestet ren hele tiden. Skitt hindrer sikker
innfesting av kulestangen!

Les dette
Hvis hele tilhengerfestet demonteres, må det erstattes med den opprinnelige
forsterkningen av bakre støtfanger, der det også finnes deler for feste av sle-
pekrok.
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Beskrivelse

Bilde 270 Holder for hengerfeste / kulestang / nøkkel (variant 1 og 2)

Les først og vær oppmerksom på  på side 219.

Kulestangen er avtakbar og ligger i reserve-/nødhjulets oppbevaringsrom.

Hengerfestet leveres med to nøkkelvarianter. Håndteringen av hengerfestet
er identisk for de to nøkkelvariantene. Forskjellen ligger i nøkkelutgaven.

Holder for tilhengerfeste og kulestang » Bilde 270
13-polige kontakt
Sikringsøye
Festesjakt
Deksel
Beskyttelse
Kulestang
Betjeningshendel
Låsering
Utløserbolt
Nøkkelhull
Låsekule
Nøkkel - variant 1
Nøkkel - variant 2



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Innstilling av bruksstilling

Bilde 271 1. Trinn: Nøkkelvariant 1 / nøkkelvariant 2

Bilde 272
2. trinn: Begge nøkkelvarianter 

Les først og vær oppmerksom på  på side 219.

Før montering må kulestangen være i beredskapsstilling » side 221, Kontroller
beredskapsstillingen.

1. Trinn - gjelder for nøkkelvariant 1
› Fjern hetten fra låsen.
› Sett nøkkelen A  inn i låsen slik at den grønn merket peker oppover.
› Drei nøkkelen A  i pilens retning 1  til den røde markeringen peker oppover

» Bilde 271.

1. Trinn - gjelder for nøkkelvariant 2
› Fjern hetten fra låsen.
› Drei nøkkelen B  i låsen til nøkkelsporet peker nedover.
› Drei nøkkelen B  i pilens retning 2  til nøkkelsporet peker oppover » Bil-

de 271. 
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2. Trinn - gjelder for begge nøkkelvariantene
› Sett kulestangen nedenfor beskyttelseskappen.
› Trykk inn utløserbolten C  i pilens retning 3  og trykk samtidig betjenings-

spaken D  i pilens retning 4  til anslaget » Bilde 272.

Spaken D  låses i denne stillingen.

Kontroller beredskapsstillingen

Bilde 273 Driftsstilling: Nøkkelvariant 1 / Nøkkelvariant 2 / innstilling av
spaken og utløserbolten for begge nøkkelvariantene

Les først og vær oppmerksom på  på side 219.

Riktig innstilt beredskapsstilling » Bilde 273
Gjelder for nøkkelvariant 1 – det røde merket på nøkkelen A  peker opp-
over.
Gjelder for nøkkelvariant 2 – nøkkelsporet B  peker oppover.
Betjeningsspaken C  er låst i den nedre stilling.
Utløserbolten D  kan beveges.

I driftstilling kan nøkkelen ikke trekkes ut eller dreies til en annen stilling. Ku-
lestangen er nå klar til montering.











Montering av kulestang – 1. trinn

Bilde 274 Sett inn kulestangen / utløserbolten er i utløst tilstand

Les først og vær oppmerksom på  på side 219.

Sette inn kulestang - gjelder for begge nøkkelvariantene
› Trekk hetten på festesjakten 4  » Bilde 270 på side 220 nedover.
› Still inn kulestangen i driftstilling » side 220, Innstilling av bruksstilling.
› Stikk inn kulestangen nedenfra » Bilde 274 og i festesjakten i pilretning 1  til

du hører at den går i lås » .

Betjeningsspaken A  dreier seg av seg selv i pilens retning 2  oppover og ut-
løserbolten B  kommer ut (den røde og grønne delen blir synlig) » .

Hvis ikke betjeningsspaken A  dreier seg av seg selv eller utløserbolten B  ik-
ke kommer ut, må kulestangen trekkes ut av sjakten ved å dreie spaken A
mot anslaget, og kileflaten på kulestangen og sjakten må rengjøres.

ADVARSEL
■ Hold hendene unna dreieområdet for betjeningsspaken ved festing av ku-
lestangen – fare for å skade fingrene!
■ Forsøk aldri å trekke hendelen kraftig opp for å dreie nøkkelen. Kulestan-
gen vil da ikke bli korrekt festet!
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Montering av kulestang – 2. trinn

Bilde 275 Låse låsen: Nøkkelvariant 1 / nøkkelvariant 2

Bilde 276
Sett hette på låsen

Les først og vær oppmerksom på  på side 219.

Gjelder for nøkkelvariant 1
› Drei nøkkelen A  i pilens retning 1  til det grønne merket peker oppover

» Bilde 275.
› Trekk ut nøkkelen i pilens retning 2 .

Gjelder for nøkkelvariant 2
› Drei nøkkelen B  i pilens retning 3  til nøkkelsporet peker nedover » Bil-

de 275.
› Trekk ut nøkkelen i pilens retning 4 .

Gjelder for begge nøkkelvariantene
› Sett kappen C  på låsen i pilens retning 5  og trykk inn » Bilde 276.
› Kontroller at kulestangen er festet riktig » side 222, Sjekke riktig montering.



ADVARSEL
Etter montering av kulestangen må du alltid låse igjen låsen og trekke ut
nøkkelen. Kulestangen skal ikke brukes med nøkkelen i.

Sjekke riktig montering

Bilde 277
Godt festet kulestang

Les først og vær oppmerksom på  på side 219.

Godt festet kulestang » Bilde 277
Kulestangen utløses ikke fra festesjakten etter sterk "risting".
Spaken A  befinner seg helt øverst.
Utløserbolten B  stikker helt ut (den røde og grønne delen er synlig).
Nøkkelen fjernes og hetten C  settes på låsen.

Demontering av kulestang – 1. trinn

Bilde 278
Fjern hetten fra låsen 
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Bilde 279 Lås opp låsen: Nøkkelvariant 1 / nøkkelvariant 2

Les først og vær oppmerksom på  på side 219.

Ingen tilhenger eller annet tilbehør er festet på hengerfestet. Vi anbefaler at
man setter beskyttelseshetten på kulehodet før man tar av kulestangen.

Gjelder for begge nøkkelvariantene
› Trekk av kappen A  fra låsen i pilretningen 1  » Bilde 278.

Gjelder for nøkkelvariant 1
› Sett nøkkelen B  inn i låsen i retning av pilen 2  slik at det grønne merket

peker opp.
› Drei nøkkelen B  i pilens retning 3  slik at det røde merket peker nedover

» Bilde 279.

Gjelder for nøkkelvariant 2
› Sett nøkkelen C  inn i låsen i retning av pilen 4  slik at nøkkelsporet peker

nedover.
› Drei nøkkelen C  i pilens retning 5  til nøkkelsporet peker oppover » Bil-

de 279.



Demontering av kulestang – 2. trinn

Bilde 280
Løsne kulestangen

Les først og vær oppmerksom på  på side 219.

› Ta tak i kulestangen fra undersiden » Bilde 280.
› Skyv utløserbolten A  i pilens retning 1  og trykk samtidig spaken B  i pilens

retning 2  til anslaget.

I denne stillingen er kulestangen løs og faller fritt ned i hånden. Hvis den ikke
faller fritt ned i hånden når den er løsnet, da må du trykke den ned med den
andre hånden.

› Sett dekslet 4  » Bilde 270 på side 220 i festesjakten.

Hvis spaken B  holdes fast og ikke trykkes ned mot anslaget går denne hen-
delen opp etter demontering av kulestangen og låses ikke i beredskapsstilli-
gen. Kulestangen må da settes i denne stillingen før neste montering » si-
de 220, Innstilling av bruksstilling.

Kulestangen må rengjøres før den legges ned i boksen med bilens verktøysett.

ADVARSEL
La aldri kulestangen ligge løs i bagasjerommet. Det kan føre til skader ved
bråbremsing og svekke pasasjerenes sikkerhet!

VÆR FORSIKTIG
■ Legg kulestangen i boksen i beredskapsstilling og med nøkkelen pekende
oppover – ellers er det fare for skade på nøkkelen!
■ Ikke bruk for mye kraft på betjeningshendelen (f.eks. ikke tråkk på den)!
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Kuletrykk med montert tilbehør

Bilde 281
Representasjon av maksimal-
lengde på montert tilbehør og
tilbehørets tillatte totalvekt i til-
knytning til belastningstyngde-
punktet

Les først og vær oppmerksom på  på side 219.

Ved bruk av tilbehør (f.eks. sykkelstativ), skal den maksimale lengden og tillat-
te totalvekten overholdes.

Den maksimal lengden på montert tilbehør (målt fra kulestangens hode er) 70
cm » Bilde 281.

Tillatt totalvekt av tilbehør inkludert last endrer seg med økende avstand mel-
lom lastens tyngdepunkt og hengerfestets kulehode.

Avstand fra lastens tyngde-
punkt og kulehodets belast-

ning
Tillatt totalvekt av tilbehør, inkludert last

A 0 cm 75 kg / 56 kga)

B 30 cm 75 kg / 56 kga)

C 60 cm 35 kg / 28 kga)

D 70 cm 0 kg / 0 kga)

a) Gjelder for G-TEC-biler.

VÆR FORSIKTIG
Overskrid aldri den tillatte maksimallengden samt totalvekten på tilbehøret
inkludert last – fare for skade på hengerfestet.

Les dette
Vi anbefaler at du bruker tilbehør fra ŠKODA originaltilbehør.



Bruke hengerfeste

Koble tilhenger (tilbehør) til og fra

Bilde 282
Sving ut 13-polet hengerkontakt,
fest sikringsringen

Til-/frakobling
› Monter kulestangen.
› Grip tak i 13-polet tilhengerkontakten i området A  og sving den ut i pilens

retning » Bilde 282.
› Fjern beskyttelseshetten 5  » Bilde 270 på side 220.
› Fest tilhengeren (tilbehøret) på kulehodet.
› Åpne dekslet på kontakten og sett tilhengerstøpselet (tilbehøret) inn i den

13-polede kontakten A  » Bilde 282- (Hvis tilhengeren/tilbehøret er forbun-
det via en 7-pinners kontakt, skal man bruke et egnet adapter fra ŠKODA-ori-
ginaltilbehør.)

› Fest sikringsvaieren i sikringsøyet B  (den må henge slakk i alle tilhengerstil-
linger).

Frakobling foregår i motsatt rekkefølge.

Sidespeil
Dersom du ikke kan se trafikken bak tilhengeren, må det monteres ekstra si-
despeil.

Hovedlykter
Fronten av bilen kan løftes med tilhengeren (tilbehøret) festet, og lyset kan
blende andre trafikanter. Still inn lyshøyden på frontlysene » side 61, Betjening
av lysfunksjon1).

Strømforsyning til tilhenger/tilbehør
Den elektriske forbindelsen mellom bil og tilhenger (tilbehør) fungerer slik at
tilhengeren (tilbehøret) får strøm fra bilen (både med tenningen av og på). 

1) Gjelder ikke for biler med Xenon-lykter.
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Med motoren slått av vil bilbatteriet utlades av aktive forbrukere.

Ved lav ladetilstand på bilbatteriet vil strømforsyning til tilhengeren (tilbehø-
ret) avbrytes.

ADVARSEL
■ Feilkoblet elektroinnstallasjon til tilhenger (tilbehør) kan føre til ulykker
eller alvorlige personskader på grunn av støt.
■ Ingen modifikasjoner skal utføres på bilens elektriske system (tilbehør) –
fare for ulykke eller alvorlig personskade fra elektrisk støt.
■ Etter at den elektriske forbindelsen mellom bil og tilhenger (tilbehør) er
opprettet, bør man sjekke funksjonen av lys på tilhengeren/tilbehøret.
■ Sikringsøyet skal aldri brukes til sleping – fare for ulykke!

VÆR FORSIKTIG
■ Feil elektrisk tilkobling av tilhengeren (tilbehør) kan føre til at elektronikk i bi-
len ikke fungerer som den skal.
■ Det totale kraftforbruket for alle forbrukere tilkoblet henger-/tilbehørstrøm-
nettet må ikke overstige 350 watt, ellers er det fare for skade på bilens elektri-
ske system.

Lessing av henger

Korriger dekktrykket på bilen for "fullastet bil" » Side 249.

Lastfordeling
Fordel lasten på tilhengeren slik at tunge gjenstander ligger nærmest mulig til-
hengerakselen. Sikre lasten slik at den ikke glir.

Tom bil og fullastet tilhenger gir svært ugunstig vektfordeling. Dersom det li-
kevel er nødvendig å kjøre på denne måten, må du kjøre svært forsiktig.

ADVARSEL
En last som ikke er godt festet kan ha en betydelig negativ innvirkning på
stabiliteten og kjøresikkerheten – fare for ulykke!

Tilhengervekt

Tillatt tilhengervekt må ikke overskrides.

Tillatt tilhengervekt – Fabia

Motor Girkasse
Tillatt tilhengervekt, med bremser (kg)

For stigninger inntil 12 %.
Tillatt tilhengervekt, uten bremser (kg)

1,0 l/85 kW TSI
MG 1300 610

DSG 1300 620

1,2 l/63 kW TSI MG 1100 610

1,4 l/81 kW TSI G-TEC
MG 1400 690

DSG 1400 700

1,4 l/110 kW TSI
MG 1500 620

DSG 1500 630

1,6 l/81 kW MPI
MG 1100 600

AG 1100 620 
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Motor Girkasse
Tillatt tilhengervekt, med bremser (kg)

For stigninger inntil 12 %.
Tillatt tilhengervekt, uten bremser (kg)

1,8 l/132 kW TSI

MG 1600 650

DSG 1600 660

DSG 4x4 1600 710

1,6 l/66 kW TDI CR MG 1400 640

1,6 l/81 kW TDI CR

MG5 1500 650

MG6 1000 640

MG 4x4 1700 700

DSG 1500 650

2,0 l/105 kW TDI CR
MG 1600 660

DSG 1600 670

2,0 l/110 kW TDI CR

MG 1600 660

MG 4x4 2000 710

DSG 1600 670

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 1800 730

Tillatt tilhengervekt – Octavia RS

Motor Girkasse
Tillatt tilhengervekt, med bremser (kg)

For stigninger inntil 12 %.
Tillatt tilhengervekt, uten bremser (kg)

2,0 l/162 kW TSI
MG 1600 710

DSG 1600 720

2,0 l/169 kW TSI
MG 1600 720

DSG 1600 730

2,0 l/135 kW TDI CR

MG 1600 720

DSG 1600 730

DSG 4x4 1800 750

Tillatt tilhengervekt – Octavia Combi

Motor Girkasse
Tillatt tilhengervekt, med bremser (kg)

For stigninger inntil 12 %.
Tillatt tilhengervekt, uten bremser (kg)

1,0 l/85 kW TSI
MG 1300 620

DSG 1300 630

1,2 l/63 kW TSI MG 1100 620 
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Motor Girkasse
Tillatt tilhengervekt, med bremser (kg)

For stigninger inntil 12 %.
Tillatt tilhengervekt, uten bremser (kg)

1,4 l/81 kW TSI G-TEC
MG 1400 700

DSG 1400 710

1,4 l/110 kW TSI
MG 1500 630

DSG 1500 640

1,6 l/81 kW MPI
MG 1100 610

AG 1100 620

1,8 l/132 kW TSI

MG 1600 660

DSG 1600 670

DSG 4x4 1600 720

1,6 l/66 kW TDI CR MG 1400 650

1,6 l/81 kW TDI CR

MG5 1500 660

MG6 1000 640

MG 4x4 1700 710

DSG 1500 660

2,0 l/105 kW TDI CR
MG 1600 670

DSG 1600 680

2,0 l/110 kW TDI CR

MG 1600 670

MG 4x4 2000 720

DSG 1600 680

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 1800 730

Tillatt tilhengervekt – Octavia Combi RS

Motor Girkasse
Tillatt tilhengervekt, med bremser (kg)

For stigninger inntil 12 %.
Tillatt tilhengervekt, uten bremser (kg)

2,0 l/162 kW TSI
MG 1600 720

DSG 1600 730

2,0 l/169 kW TSI
MG 1600 730

DSG 1600 740

2,0 l/135 kW TDI CR

MG 1600 730

DSG 1600 740

DSG 4x4 1800 750 
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Tillatt tilhengervekt – Octavia Combi Scout

Motor Girkasse
Tillatt tilhengervekt, med bremser (kg)

For stigninger inntil 12 %.
Tillatt tilhengervekt, uten bremser (kg)

1,8 l/132 kW TSI DSG 4x4 1600 750

1,6 l/81 kW TDI CR MG 4x4 1700 750

2,0 l/110 kW TDI CR MG 4x4 2000 750

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 1800 750

ADVARSEL
Det maksimale kuletrykket og maksimal tilhengervekt skal ikke overskrides
– fare for ulykke!

Tilhengerdrift

Kjørehastighet
Av sikkerhetsmessige grunner skal tilhengeren ikke kjøres fortere enn 100
km/t (når trekkbilen er en personbil i kategori M1) og 80 km/t (når trekkbilen er
en lastebil i kategori N1 er).

Hvis man registrerer pendelbevegelser i tilhengeren, skal hastigheten reduse-
res. Forsøk ikke å "rette opp" pendling på tilhengeren ved å akselerere.

Bremsing
Brems i tide! For tilhenger med påløpsbrems skal du først bremse mykt og så
hardere. Dermed unngår du bremsestøt på grunn av blokkerte tilhengerhjul.

Gir ned i tide i nedoverbakker, slik at du også kan utnytte motorens bremsing.

ADVARSEL
Kjør alltid spesielt forsiktig når du kjører med tilhenger.

VÆR FORSIKTIG
Hvis du kjører med tilhenger ofte, belastes bilen mer enn normalt og vi anbefa-
ler at den kontrolleres også mellom serviceintervallene.

Tyverialarm

Alarmen utløses når den elektriske koblingen til tilhengeren (tilbehøret) brytes
på en bil med aktivert tyverialarm (heretter kun kalt alarmanlegg).

Alarmanlegget må alltid kobles ut før tilhengeren (tilbehør) kobles til eller fra
» Side 52.

Betingelser for integrering av en tilhenger (tilbehør) i alarmanlegget.
Bilen er utstyrt med fabrikkmontert alarmanlegg og tilhengerfeste.
Tilhengeren (tilbehøret) har elektrisk tilkobling til bilen via tilhengerfestets
kontakt.
Det elektriske anlegget i bilen og tilhengeren (tilbehør) fungerer som det
skal.
Bilen er låst og alarmanlegget er aktivt.
Tilhengeren (tilbehør) er ikke utstyrt med LED-baklys.
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Råd om bruk

Stell og vedlikehold

Servicearbeid, tilpasninger og tekniske endringer

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Bildrift under ulike værforhold 229
Lovbestemte inspeksjoner 229
ŠKODA-verksted 229
ŠKODA-originaldeler 229
ŠKODA originalt tilbehør 230
Spoiler 230
Komponentbeskyttelse 230
Kollisjonsputer 230
Retur og gjenvinning av gamle biler 231

Anvisninger og retningslinjer fra ŠKODA AUTO skal alltid overholdes ved bruk
av tilbehør samt gjennomføring av alle tilpasninger, reparasjoner og tekniske
endringer på bilen.

Retningslinjene og instruksene skal overholdes for at din bil alltid skal være i
god teknisk og trafikksikker stand.

ADVARSEL
■ Tilpasninger, reparasjoner og tekniske endringer på bilen skal kun utføres
av fagverksted. Feilaktig arbeid (inkludert arbeid på elektroniske kompo-
nenter og deres programvare) kan føre til funksjonsfeil – fare for ulykker og
økt slitasje på deler!
■ Vi anbefaler at du bare bruker godkjent ŠKODA-originaltilbehør og origi-
nale ŠKODA-deler. Dette er din beste garanti for pålitelighet, sikkerhet og
egnethet for bilen.
■ Ikke bruk produkter som ikke er godkjent av ŠKODA AUTO, selv om det
kan handle om produkter som har bruksgodkjenning eller er godkjent av
statlige prøveinstitusjoner.

Bildrift under ulike værforhold

Les først og vær oppmerksom på  på side 229.

Vil du bruke bilen i land med andre enn tiltenkte værforhold, bør du kontakte
en ŠKODA-forhandler. Der vil du få råd om eventuelle forholdsregler må tas for
å sikre full funksjon av bilen samt å forebygge skader (f.eks. etterfylling av kjø-
levæske, batteribytte osv.).

Lovbestemte inspeksjoner

Les først og vær oppmerksom på  på side 229.

På grunn av gjeldende bestemmelser for drift, trafikksikkerhet og avgasser,
må disse kontrolleres jevnlig. Disse kontrollene kan utføres av verksted eller
kontrollstasjon som har offentlig godkjenning for dette.

På anmodning, forbereder ŠKODA-verksted bilen på inspeksjoner og sikrer ev.
gjennomføringen av disse.

Også hvis du ønsker å ta med bilen din til en godkjent kontrollstasjon selv for
kontroll, anbefaler vi at du først rådfører deg med et ŠKODA-verksted.

ŠKODA-verksted

Les først og vær oppmerksom på  på side 229.

Alle ŠKODA-verksted arbeider etter retningslinjer og anvisninger fra ŠKODA
AUTO. Dette sikrer at all service og alle reparasjoner utføres til rett tid og kost-
nad, med den forventede kvaliteten. Retningslinjene og instruksene følges for
at din bil alltid skal være i god teknisk og trafikksikker stand.

Derfor anbefaler vi at du alltid overlater eventuelle tilpasninger, reparasjoner
eller tekniske endringer på bilen til et ŠKODA-verksted.

ŠKODA-originaldeler

Les først og vær oppmerksom på  på side 229.

Vi anbefaler at det brukes ŠKODA-originaldeler, da disse leveres av ŠKODA
AUTO. Disse delene svarer nøyaktig til ŠKODA AUTO-bestemmelsene og er
identiske med delene som brukes i serieproduksjon.

ŠKODA AUTO kan innestå for sikkerheten, kvaliteten og holdbarheten på disse
delene. 
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ŠKODA-verkstedet er ansvarlig for eventuelle feil på ŠKODA-originaldeler i to
år etter salgsdato, i henhold til det lovbestemte mangelansvaret, så lenge an-
net ikke er avtalt i salgskontrakten.

ŠKODA originalt tilbehør

Les først og vær oppmerksom på  på side 229.

Når du ønsker å utstyre bilen din med ekstrautstyr, må du være oppmerksom
på følgende.

Vi anbefaler deg å bruke ŠKODA-originaltilbehør på bilen din. ŠKODA AUTO kan
innestå for kvalitet, sikkerhet og egnethet for dette tilbehøret som er produ-
sert for din biltype. Med andre produkter kan vi tross konstant markedsovervå-
king verken vurdere eller garantere at delene egner seg for bilen din, uansett
om det handler om produkter som har en godkjenning eller er godkjente av na-
sjonale reguleringsmyndigheter.

ŠKODA-verkstedet er ansvarlig for eventuelle feil på originalt ŠKODA-tilbehør i
to år etter salg og installasjon eller levering, i henhold til det lovbestemte man-
gelansvaret, med mindre annet er avtalt i salgskontrakten eller i andre vilkår.

Spoiler

Les først og vær oppmerksom på  på side 229.

ADVARSEL
Dersom bilen var utstyrt med en originalspoiler under frontstøtfangeren i
kombinasjon med en spoiler over bakluken, bør følgende anvisninger over-
holdes – ellers er det fare for ulykke og alvorlig personskade!
■ Bilen må alltid være utstyrt med en spoiler under frontstøtfangeren i
kombinasjon med en spoiler over bakluken.
■ Slik originalspoiler på frontstøtfangeren skal ikke brukes verken alene (el-
ler sammen med en annen) eller i kombinasjon med uoriginal spoiler over
bakluken eller annetsteds på bagasjelokket.
■ Ved eventuelle reparasjoner som omfatter utskifting, ny montering eller
fjerning av spoilere, bør man rådføre seg med ŠKODA-verkstedet.
■ Uprofesjonelt arbeid på spoilere kan føre til funksjonsfeil.





Komponentbeskyttelse

Les først og vær oppmerksom på  på side 229.

Enkelte elektroniske bilkomponenter (for eksempel kombiinstrumentet) er ut-
styrt med en komponentbeskyttelse fra fabrikken. Dette sikrer funksjonell be-
grensning av disse komponentene ved ulovlig montering i et annet kjøretøy
(f.eks. etter tyveri) eller drift utenfor bilen.

Kollisjonsputer

Les først og vær oppmerksom på  på side 229.

ADVARSEL
■ Tilpasninger og endringer som er utført ufagmessig, kan forårsake ska-
der, funksjonsfeil og påvirke virkningsgraden til kollisjonsputesystemet –
med fare for alvorlige, sågar dødelige personskader ved ulykke som følge!
■ En endring av bilens hjuloppheng, inkludert bruk av ikke tillatte
felg/dekk-kombinasjoner, kan begrense kollisjonsputesystemets funksjon
og øke risikoen for alvorlige eller dødelige personskader ved en ulykke!

ADVARSEL
■ Ingen endringer skal utføres på deler av kollisjonsputesystemet, støtfan-
geren foran samt karosseriet.
■ Alt arbeid på kollisjonsputene, samt demontering og montering av sy-
stemdeler på grunn av andre reparasjoner (f.eks. demontering av rattet),
skal bare utføres på et fagverksted.
■ Man skal ikke manipulere enkeltkomponenter i kollisjonsputesystemet,
dette kan føre til at kollisjonsputen utløses.
■ Kollisjonsputesystemet må skiftes ut dersom kollisjonsputene utløses.

ADVARSEL
Kollisjonsputesystemet samarbeider med trykksensorene som er plassert i
framdørene. Det må derfor ikke utføres noen modifikasjoner (f.eks. monte-
ring av ekstra høyttalere) verken på dørene eller på dørpanelene. Påfølgen-
de skader kan påvirke kollisjonsputesystemets funksjon negativt – fare for
ulykker og dødelige skader! Følgende informasjon må derfor følges.
■ Alt arbeid på framdørene og paneler på disse må bare utføres av et fag-
verksted.
■ Kjør aldri med de indre dørpanelene tatt av eller åpninger i forkledningen.
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Retur og gjenvinning av gamle biler

Les først og vær oppmerksom på  på side 229.

Alle nye ŠKODA-biler er 95 % resirkulerbare.

Serviceintervall

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Oversikt over serviceintervaller 231
Fast serviceintervall QI1-QI4 232
Variabelt serviceintervall QI6 232
Digital serviceplan 232

Slik at du kan utføre hver fastsatte service på riktig tidspunkt og ikke glemmer
en service, vil du få informasjon om serviceintervallet på kombiinstrumentets
skjerm » Side 45.

Gjennomføringen av periodisk service kan dokumenteres med en utskrift fra
det digitale serviceheftet og de respektive fakturaene.

De angitte serviceintervallene er tilpasset normale driftsforhold.

Under vanskelige driftsforhold må en del servicearbeid utføres allerede før ne-
ste service eller mellom de oppgitte serviceintervallene. Det gjelder hovedsa-
kelig rengjøring eller utskifting av luftfilterinnsatsen i områder med høy støv-
konsentrasjon, samt kontroll og utskifting av registerremmen, men også kjøre-
tøy med dieselpartikkelfilter hvor det kan stilles strengere krav til motoroljen.

Med krevende forhold forstås det:
▶Svovelholdig drivstoff.
▶Hyppig småkjøring.
▶Langvarig tomgangskjøring av motoren (f.eks. drosjebiler).
▶Kjøring i områder med høy støvkonsentrasjon.
▶Hyppig kjøring med tilhenger.
▶Svært mye køkjøring, noe som f.eks. kan forekomme ved bykjøring.
▶Stort sett vinterkjøring.

Fagverkstedet gir deg råd om det, basert på den aktuelle bruken, bør utføres
servicearbeid på bilen din mellom de normale intervallene.

Det konkrete omfanget av arbeid som kreves, avhengig av modell og utstyr
samt tilstanden på bilen din, vil avgjøre hva servicekostnadene dine vil være.



Les dette
■ Alle servicetjenester og skifting eller påfylling av forbruksvæsker betales av
kunden, selv i løpet av garantiperioden, med mindre garantibestemmelsene fra
ŠKODA AUTO eller andre avtaler fastsetter noe annet.
■ Du vil bli informert av fagverkstedet angående selve serviceomfanget for de
respektive servicehendelsene.

Oversikt over serviceintervaller

Bilde 283 Merke med bildata: Serviceintervall

Serviceintervallene som anbefales av produsenten er angitt på merket med
kjøretøydata » Bilde 283. Merket med kjøretøydata er i bruksanvisningen og
under gulvbelegget i bagasjerommet.

Ett av følgende serviceintervaller gjelder for din bil.
▶Fast serviceintervall QI1.
▶Fast serviceintervall QI2.
▶Fast serviceintervall QI3.
▶Fast serviceintervall QI4.
▶Variabelt serviceintervall QI6.

For at en bil kan driftes med variabelt serviceintervall QI6, skal bilen kun fyl-
les og etterfylles med den angitte motoroljen.

Hvis denne motoroljen ikke er tilgjengelig, må oljen skiftes ved et fast intervall.
Bilen må da omstilles til fast serviceintervall.

Les dette
■ Gjeldende motoroljespesifikasjoner » Side 242.
■ For biler med variabelt serviceintervall QI6 kan omstilling til fast serviceinter-
vall og tilbake til variabelt serviceintervall utføres av et fagverksted.
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Fast serviceintervall QI1-QI4

Oljeskift

QI1 Hver 5 000 km eller 1 åra).

QI2 Hver 7 500 km eller 1 åra).

QI3 Hver 10 000 km eller 1 åra).

QI4 Hver 15 000 km eller 1 åra).

Inspeksjonb)

Variant 1

QI1–QI4

Første etter 30 000 km eller 2 åra), deretter hver
30 000 km eller 1 åra).

Inspeksjonb)

Variant 2
Hver 15 000 km eller 1 åra).

Inspeksjonb)

Variant 3
Hver 10 000 km eller 1 åra).

Bremsevæske-
skift

QI1–QI4 Første skift etter 3 år, deretter hvert 2. år.

a) Avhengig av hva som inntreffer først.
b) For informasjon om riktig variant for bilen din, kan du ringe til en ŠKODA-forhandler.

ADVARSEL
Bremsevæsken må skiftes etter de første 3 årene, og deretter hvert 2. år.
Går det lengre tid før bremsevæsken skiftes, kan det ved hard nedbremsing
oppstå luftbobler i bremsesystemet. Dette kan føre til at bremsene svikter
– fare for ulykke!

Les dette
Ved kjøring med diesel med høyere svovelinnhold skal oljeskiftintervallet være
7 500 km. Hvilke land som har diesel med høyt svovelinnhold kan du spørre om
på fagverkstedet ditt.

Variabelt serviceintervall QI6

Fastsettelse av serviceintervallet for oljeskift er avhengig av bilens bruk og de
lokale forholdene. For eksempel sliter småkjøring på bilen på en annen måte
enn langkjøring gjør. Serviceintervallene er altså variable.

Oljeskift
I henhold til serviceintervallinformasjonen (senest etter
30 000 km eller 2 åra)).

Inspeksjonb)

Variant 1
Første etter 30 000 km eller 2 åra), deretter hver 30 000
km eller 1 åra).

Inspeksjonb)

Variant 2
Hver 15 000 km eller 1 åra).

Bremsevæske-
skift

Første skift etter 3 år, deretter hvert 2. år.

a) Avhengig av hva som inntreffer først.
b) For informasjon om riktig variant for bilen din, kan du ringe til en ŠKODA-forhandler.

ADVARSEL
Bremsevæsken må skiftes etter de første 3 årene, og deretter hvert 2. år.
Går det lengre tid før bremsevæsken skiftes, kan det ved hard nedbremsing
oppstå luftbobler i bremsesystemet. Dette kan føre til at bremsene svikter
– fare for ulykke!

Digital serviceplan

Et fagverksted vil ikke bekrefte de respektive gjennomførte servicene i denne
bruksanvisningen, men i det digitale servicehefte.

Vi anbefaler derfor at man alltid tar en utskrift av det respektive servicesertifi-
katet som bevis på utført servicearbeid.

Fordeler med den digitale serviceplanen
▶God beskyttelse mot manipulering av oppføringer.
▶Transparent dokumentasjon av utført servicearbeid.
▶Beskyttelse mot tap eller skade på oppføringer – kunden får komplett servi-

cedokumentasjon ved behov.
▶Alternativt kan hele dokumentasjonen bestilles elektronisk.
▶Man kan få utført servicearbeid på bilen i et hvilket som helst fagverksted

(også i utlandet) – databasen er tilgjengelig over hele verden.
▶Bedret oversikt ved kjøp av bruktbil på grunn av sentralt lagrede oppføringer.
▶Systemoppføringene støtter kunden ved innmelding av krav i forhold til

ŠKODA-garantiutvidelsen og mobilitetsgarantien.

Rengjøring og vedlikehold

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Bilvask 233
Pleie bilens eksteriør 234
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Fjerne is og snø fra vinduer 235
Pleie interiør 235

Regelmessig og grundig pleie opprettholder bilens verdi.

Når du bruker pleiemiddel, skal bruksanvisningen på emballasjen overholdes.
Vi anbefaler at du bruker pleiemidler fra ŠKODA-originaltilbehør.

ADVARSEL
■ Ved feil bruk kan bilpleieprodukter være helsefarlige.
■ Hold alltid bilpleieprodukter unna personer med nedsatt kapasitet, som
f.eks. barn – fare for forgiftning!

VÆR FORSIKTIG
■ Bruk ikke harde skurevamper, grove kjøkkensvamper eller lignende – det er
fare for lakkskader.
■ Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler – fare for å ska-
de materialet som rengjøres.

Les dette
Vi anbefaler at bilen rengjøres og pleies hos et ŠKODA-verksted.

Bilvask

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 233.

Hyppig vask av bilen er den beste beskyttelse mot skader på grunn av sur ned-
bør og miljøforurensninger.

Jo lenger insektrester, fugleskitt, veisalt o.l. blir sittende på bilen, desto større
er skadevirkningen. Høye temperaturer, for eksempel intensivt sollys, forster-
ker den etsende virkningen.

Ved slutten av den kalde årstiden skal også bilens underside rengjøres grun-
dig.

Håndvask
Vask om nødvendig hele bilen med en myk svamp eller vaskehanske og rikelig
med vann med egnede vaskemidler. Svamp eller vaskevott må skylles opp med
korte intervaller.

For vask av hjul, dørstokker og den nedre delen av kjøretøyet skal det brukes
en annen svamp.

Etter vask skal bilen spyles av grundig og deretter tørkes med en egnet klut.



Automatisk bilvask
Før vask av bilen må man sørge for å ta de vanlige forholdsreglene (lukke vind-
uene, inkludert sol-/vippetak o.l.).

Hvis det er montert spesialutstyr på bilen, (f.eks. spoiler, takstativ, antenne
o.l.), bør du på forhånd henvende deg til den ansvarlige for vaskeanlegget.

Etter automatiske vaskeprogrammer med poleringsmiddel bør viskerbladene
rengjøres og avfettes med et dertil egnet middel.

Høytrykksspyler
Ved vask av bilen med høytrykksspyler skal bruksanvisningen for høytrykks-
spyleren følges. Dette gjelder spesielt for anvisninger om trykk og sprayav-
stand i forhold til bilens overflate.

ADVARSEL
■ Ved vasking av bil om vinteren: Fuktighet og is i bremseanlegget kan re-
dusere bremseeffekten, og skape fare for ulykke!
■ Vær forsiktig når du rengjør understellet eller innsiden av hjulbrønnene –
fare for skade på grunn av skarpe metalldeler!

VÆR FORSIKTIG
■ Ikke vask bilen i direkte sollys, ikke legg press på karosseriet under vask.
Temperaturen på vaskevannet bør være maks. 60 °C – ellers er det fare for
skade på billakken.
■ Fold inn sidespeilene før du kjører gjennom automatisk bilvask – fare for ska-
de.

VÆR FORSIKTIG
Bilvask med høytrykksspyler
■ Folie skal aldri vaskes med høytrykksspyler – fare for skade.
■ Hvis du vasker bilen om vinteren, må du ikke rette strålen direkte mot låsesy-
lindre eller karosserispalter rundt dører, panser og bakluke. Disse kan fryse
fast.
■ Under rengjøring skal man alltid holde tilstrekkelig stor sprayavstand til par-
keringssensorer, ryggekameralinsen, eksterne dekorative og beskyttende
plastdeler (f.eks. takstativ, spoilere, beskyttelseslister) og andre bildeler som
ikke består av metall, som gummislanger eller isolasjonsmaterialer.
■ Parkeringssensorene kan sprøytes med vann bare for en kort tid, og det må
være en avstand på minst 10 cm – fare for skade.
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Pleie bilens eksteriør

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 233.

Bilkomponenter Forhold Utbedringstiltak

Lakk

Drivstoffsøl
Rent vann, klut, (rengjør så snart som
mulig)

Ingen vanndrå-
per dannes på
lakken

Påfør hardvoks (min. to ganger i året),
voks skal påføres rent og tørt karosseri

Matt lakk
Først poleringsmiddel, så konserve-
ringsmiddel (hvis poleringsmiddelet ik-
ke inneholder konserveringsstoff)

Forkrommede
og elokserte deler

Tilsmussing
Rent vann, klut ev. egnet rengjørings-
middel, deretter polering med myk, tørr
klut

Folier Tilsmussing Myk svamp og mild såpeløsninga)

Vindusruter
og sidespeilflater

Tilsmussing
Vask med rent vann og tørk av med eg-
net tørkeklut

Frontlys/baklys Tilsmussing Myk svamp og mild såpeløsninga)

Ryggekamera
Tilsmussing

Vask med rent vann og tørk av med
myk klut

Snø/is Håndbørste / egnet avisingsmiddel

Dørlåssylinder Snø/is Egnet avisingsmiddel

Vindusvisker/vi-
skerblad

Tilsmussing Glassrens, svamp eller klut

Hjul Tilsmussing
Rent vann, deretter påføres egnet kon-
serveringsmiddel

a) Mildt såpevann = 2 ss natursåpe til 1 liter lunkent vann.

Jekken er vedlikeholdsfri. Om nødvendig, må jekkens bevegelige delene smø-
res med et egnet smøremiddel.

Hengerfestet er vedlikeholdsfritt. Behandle eventuelt kulehodet på hengerfe-
stet med egnet smørefett.

Hulromskonservering
Alle bilens hulrom som kan utsettes for korrosjon er fabrikkbehandlet med
konserveringsvoks som gir varig beskyttelse.



Skulle det ved høye temperaturer renne ut litt voks fra hulrommene, kan dette
fjernes med en kunststoffskrape og biologisk avfettingsmiddel.

Understellbeskyttelse
Bilens understell er fra fabrikken spesielt beskyttet mot kjemisk og mekanisk
påvirkning.

Vi anbefaler at du får understellsbeskyttelsen sjekket – fortrinnsvis før starten
og ved avslutningen av vintersesongen.

Foliens levetid
Miljømessige påvirkninger (f.eks. sollys, fuktighet, luftforurensning, steinsprut)
påvirker foliens holdbarhet. Folier vil etterhvert eldes og bli sprø, dette er van-
lig.

Sollys kan også påvirke foliens fargestyrke.

Ved transport av taklast (f.eks. takboks osv.) er det økt risiko for folieskade
(f.eks. ved slag fra lasten).

VÆR FORSIKTIG
■ Billakk

■ Skadde områder skal repareres så fort som mulig.
■ Mattlakkerte deler skal verken poleres eller behandles med hardvoks.
■ Poler ikke lakken i områder med svevestøv – fare for lakkskader.
■ Unngå å bruke lakkpleiemidler på dørtetningslister og vindusføringslister.

■ Plastdeler
■ Ikke bruk lakkpleiemiddel.

■ Forkrommede og elokserte deler
■ Unngå polering av kromdeler i områder med svevestøv – fare for overflate-
skader.

■ Folier
Følgende instruksjoner må følges, ellers er det fare for folieskader.
■ Ikke rengjør med skitne duker eller svamper.
■ Ikke bruk isskrape eller andre midler til å fjerne is og snø.
■ Ikke poler folien.
■ Ikke vask folien med høytrykksspyler.

■ Gummipakninger
■ Dørtetningene og vinduspakninger skal ikke behandles – det beskyttende
lakklaget kan ta skade. 
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■ Vindusruter og utvendige speilflater
■ Ikke rengjør innsiden av rutene med skarpe gjenstander – fare for skader
på varmetråder og ruteantenne.
■ Ikke bruk en klut som ble brukt til å polere karosseriet – dette kan skitne til
vindusrutene og redusere synligheten.

■ Frontlys/baklys
■ Ikke visk front-/baklyktene mens de er tørre, bruk ikke skarpe gjenstander
til å rengjøre glasset – fare for å skade beskyttelseslakken og deretter skra-
pe opp lykteglassene.

■ Ryggekamera
Følgende instruksjoner må følges, ellers er det fare for kameraskader.
■ Ikke fjern snø/is med varme / varmt vann.
■ Bruk aldri vann- eller dampstråler til rengjøring.
■ Ikke bruk skuremidler til rengjøring.

■ Dørlåssylinder
■ Påse at så lite vann som mulig kommer inn i låsesylinderen - det er fare for
at låsesylinderen fryser!

■ Hjul
■ Kraftig tilsmussing av hjulene kan påvirke hjulbalansen – resultatet kan
være vibrasjon, noe som kan føre til økt slitasje i styringen.

Fjerne is og snø fra vinduer

Bilde 284
Plassering av isskrape, ta ut is-
skrape

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 233.

Snø og is skal fjernes fra ruter og sidespeil med en kunststoffskrape. Denne er
plassert på innsiden av tankluken.

› Åpne tankluken og skyv skraperen i pilens retning » Bilde 284.



VÆR FORSIKTIG
■ Beveg skraperen bare i én retning, ellers er det fare for skade på vindusfla-
ten.
■ Man bør ikke fjerne snø/is som er svært skitten (f.eks. med fingrus, sand, vei-
salt) slik – fare for skade på overflaten.
■ Fjern snø/is forsiktig, ellers er det fare for skade på bilens fabrikkpåsatte
merker.

Pleie interiør

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 233.

Bilkomponenter Forhold Utbedringstiltak

Ekte skinn /
Kunstskinn /
Alcantara® /
stoff

Støv, overflates-
muss

Støvsuger

Vanskelige flek-
ker

Egnet rengjøringsmiddel

Pleie (ekte
skinn)

Behandle skinnet jevnlig med skinnbe-
skyttelse / bruk en pleiekrem med ly-
svern og impregneringseffekt etter
hver rengjøring

Pleie (Alcanta-
ra® / stoff)

Gjenstridige hår fjernes best med en
"rengjøringsvott"
Nupper på stoff fjernes best med en
børste

Plastdeler Tilsmussing
Vann, lett fuktet klut eller svamp ev.
egnet rengjøringsmiddel

Vindusruter Tilsmussing
Vask med rent vann og tørk av med eg-
net tørkeklut

Trekk på de elek-
trisk oppvarmede
setene

Tilsmussing Egnet rengjøringsmiddel

Sikkerhetsbelter
» 

Tilsmussing Myk klut og mildt såpevanna)

a) Mildt såpevann = 2 ss natursåpe til 1 liter lunkent vann. 
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ADVARSEL
■ Sikkerhetsbeltene må ikke renses kjemisk, da slike rensemidler kan skade
stoffet i beltene.
■ Ved høye innetemperaturer kan duftstoffer og luftrensere som er mon-
tert i bilen bli skadlige.

VÆR FORSIKTIG
■ Ekte skinn / kunstskinn / Alcantara® / stoff

■ Ved lange perioder i sterkt sollys, bør disse materialene muligens beskyttes
ved å tildekkes for å unngå falming.
■ Nye flekker (f.eks. penn, leppestift, skokrem osv.) skal fjernes så snart som
mulig.
■ Pass på at skinnet ikke blir gjennomfuktet under rengjøringen, og at vann
ikke trenger gjennom sømmene – fare for skade på skinnet!
■ Rengjør ikke takkledningen med en børste – fare for å skade stoffoverfla-
ten.
■ For Alcantara®-setetrekk må det ikke benyttes skinnrens, bonevoks, sko-
krem, flekkfjerner e.l.
■ Noen klær (f.eks. mørk denim) har ikke tilstrekkelig fargeekthet – dette kan
påføre setetrekket godt synlig misfarging. Dette er ikke en feil i stofftrekket.
■ Skarpe gjenstander på klær (f.eks. glidelåser, nagler og skarpe belter) kan
skade bilen setetrekk. Slike skader kan ikke presenteres og behandles som
garantimessige skader.

■ Plastdeler
■ Plasser ikke duftstoffer eller luftrensere på instrumentpanelet – fare for
skade på instrumentpanelet.

■ Vindusruter
■ Ikke fest klistremerker på varmefilamentene eller vindusantennen - fare for
skade.

■ Trekk på de elektrisk oppvarmede setene
■ Skal ikke vaskes med vann eller andre væsker – fare for skade på varmesy-
stemet.
■ Ikke tørk setetrekk ved å slå på setevarmen.

■ Sikkerhetsbelter
■ La beltet tørke før det rulles inn.

Les dette
Bruk av bilen kan påvirke skinn- og Alcantara®-deler (f.eks. misfarging, ryn-
king).

Kontroller og fylle på

Drivstoff

 Introduksjon

Bilde 285
Klistremerke med anbefalt driv-
stoff

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Fylle bensin og diesel 237
Blyfri bensin 237
Diesel 238
Fylle CNG (komprimert naturgass) 239
CNG 239

Anbefalt drivstofftype for din bil står oppført på innsiden av tankluken » Bil-
de 285.

Drivstofftanken rommer omtrent 50 liter, hvorav 6 liter er reserve.

ADVARSEL
Drivstoffet og drivstoffdamp er eksplosiv – livsfare!

VÆR FORSIKTIG
■ Drivstofftanken må aldri kjøres helt tom! På grunn av uregelmessig drivstoff-
tilførsel kan det oppstå feiltenning – fare for motorskader og skade på eksos-
anlegget.
■ Fjern overfylt drivstoff som renner ut fra påfyllingsstussen med en gang – fa-
re for lakkskader!
■ Vil du bruke bilen i andre land enn det tiltenkte, bør du kontakte en ŠKODA-
forhandler. Denne kan fortelle deg om drivstoffet angitt av produsenten tilbys
i dette landet, eventuelt om produsenten har godkjent bruk av annet drivstoff.
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Fylle bensin og diesel

Bilde 286 Åpne tankluken / skru ut tanklokket / sett tanklokket fast på
tankluken

Bilde 287
Påfyllingsåpning på biler med
dieselmotor.

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 236.

Utfør tanking under følgende forhold.
Bilen er opplåst.
Tenningen er slått av.
Kupévarme og ventilasjon er slått av.

› Trykk på tankluken i pilens retning 1  og vipp det opp i pilens retning 2
» Bilde 286.

› Skru ut tanklokket i pilens retning 3 .
› Ta av tanklokket og sett på toppen av tankluken i pilens retning 4 .
› Stikk fyllepistolen helt inn mot anslaget i fylleåpningen og begynn å fylle.









Drivstofftanken er full når fyllepistolen lukker seg første gang. Ikke fortsette
tanking.

› Trekk ut fyllepistolen fra åpningen og sett den tilbake på plass i drivstoff-
pumpen.

› Sett tanklokket på tankhalsen og vri det mot pilens retning 3  til det klikker i
lås.

› Lukk tankluken til den går i lås.

Vern mot feil drivstoffylling på biler med dieselmotor
Påfyllingsåpningen på biler med dieselmotor kan være utstyrt med et vern mot
fylling av feil drivstoff » Bilde 287.

Hvis dieselpistolen ikke kan settes enkelt inn i fylleåpningen, må den beveges
forsiktig frem og tilbake til den sitter på plass.

Diameteren på dieselfyllepistolen kan være identisk med bensinfyllepistolen i
enkelte land. Når du kjører i disse landene bør du la et fagverksted montere
beskyttelse mot feiltanking.

Blyfri bensin

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 236.

Anbefalt drivstofftype for din bil står oppført på innsiden av tankluken » Bil-
de 285 på side 236.

Bilen kan bare bruke blyfri bensin som opprettholder standarden EN 2281) og
inneholder maksimal 10 % bioetanol (E10).

Anbefalt bensin 95/minst 92 eller 93 RON/ROZ
Vi anbefaler bruk av bensintypen 95 ROZ.

Bruk eventuelt bensin av type 92 eller 93 ROZ (noe effekttap, litt økt drivstof-
forbruk).

I nødsfall kan man bruke bensin av type 91 ROZ (noe effekttap, litt økt driv-
stofforbruk) » .

Anbefalt bensin minst 95 RON/ROZ
Bruk bensin som er minst 95 ROZ.

I nødsfall kan bensin 91, 92 eller 93 RON brukes (noe effekttap, litt økt driv-
stofforbruk) » . 



1) I Tyskland gjelder også DIN 51626-1 eller E10 for blyfri bensin med oktantall 91 eller 95, eller DIN 51626-2
eller E5 for blyfri bensin med oktantall 95 og 98.
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Anbefalt bensin 98/(95) RON/ROZ
Vi anbefaler bruk av bensintypen 98 ROZ.

Bruk eventuelt bensin av type 95 ROZ (noe effekttap, litt økt drivstofforbruk).

I nødsfall kan bensin 91, 92 eller 93 RON brukes (noe effekttap, litt økt driv-
stofforbruk) » .

VÆR FORSIKTIG
Følgende instruksjoner skal følges, ellers er det fare for motorskade og skade
på eksossystemet.
■ Når man bruker bensin med et lavere oktantall enn anbefalt, må man kjøre
med middels turtall og minimum motorbelastning. Fyll så fort som mulig opp
med bensin med riktig oktantall.
■ Bensin med lavere oktantall enn 91 kan ikke engang brukes i nødsfall!
■ Du må aldri verken starte motoren eller slå på tenningen hvis du har fylt på
et annet drivstoff enn blyfri bensin (f.eks. blyholdig bensin) iht. ovennevnte
normer.

VÆR FORSIKTIG
Bensintilsetninger (tilsetningsstoffer)
■ Blyfri bensin i henhold til standarden EN 2281) oppfyller alle vilkårene for en
jevn motordrift. Vi anbefaler derfor å ikke blande bensintilsetninger (tilset-
ningsstoffer) i bensinen – fare for motorskade eller skade på eksosanlegget.
■ Følgende tilsetningsstoffer og hjelpestoffer kan ikke benyttes – fare for
motorskade eller skade på eksosanlegget!

■ Tilsetningsstoffer med metallandel (metalliske tilsetningsstoffer), særlig
med mangan- og jerninnhold.
■ Drivstoff med metallisk innhold (f.eks. LRP – blyerstatningsbensin).

Les dette
■ Blyfri bensin med høyere oktantall enn spesifisert kan brukes uten begrens-
ninger.
■ På biler med spesifisert bensintype 95/min. 92 eller 93 ROZ, fører bruk av
bensin med høyere oktantall enn 95 ROZ verken til effektøkning eller lavere
drivstofforbruk.
■ På biler med spesifisert bensintype min. 95 ROZ kan bruk av bensin med
høyere oktantall enn 95 RON føre til en effektøkning og lavere drivstofforbruk.

Diesel

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 236.

Anbefalt drivstofftype for din bil står oppført på innsiden av tankluken » Bil-
de 285 på side 236.

Bilen kan bare bruke diesel som opprettholder standarden EN 5902) og inne-
holder maksimal 7 % biodiesel (B7)3).

Drift i ulike værforhold
Bruk kun diesel som samsvarer med nåværende eller forventede værforhold.
Spør på bensinstasjonen om den tilgjengelige dieselen oppfyller disse betin-
gelsene.

VÆR FORSIKTIG
Følgende instruksjoner skal følges, ellers er det fare for motorskade og skade
på eksossystemet.
■ Du må aldri verken starte motoren eller slå på tenningen hvis du har fylt på
et annet drivstoff enn diesel (f.eks. bensin) iht. ovennevnte normer!
■ Biodrivstoffet RME må ikke brukes!

VÆR FORSIKTIG
Drivstofftilsetning (additive)
■ Diesel som samsvarer med fastsatte standarder oppfyller alle betingelser for
problemfri motorgang. Vi anbefaler derfor å ikke blande tilsetninger (tilset-
ningsstoffer) i dieselen – fare for motorskade eller skade på eksosanlegget.



1) I Tyskland gjelder også DIN 51626-1 eller E10 for blyfri bensin med oktantall 91 eller 95, eller DIN 51626-2
eller E5 for blyfri bensin med oktantall 95 og 98.

2) I Tyskland også DIN 51628, i Østerrike ÖNORM C 1590, i Russland GOST R 52368-2005 / EN 590:2004, i
India IS 1460/Bharat IV eller i nødsfall IS 1460/Bharat III.

3) I Tyskland i henhold til standarden DIN 52638, i Østerrike ÖNORM C 1590, i Frankrike EN 590.
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Fylle CNG (komprimert naturgass)

Bilde 288 Fyllestuss for naturgass

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 236.

Fyll på naturgass under følgende forhold.
Bilen er opplåst.
Motoren og tenningen er slått av.
Kupévarme og ventilasjon er slått av » Side 103.

Betjeningen av de respektive gassfyllesystemer kan være forskjellig. Når man
fyller naturgass på et ukjent fyllesystemanlegg, bør man be om hjelp eller få
fyllingen utført av bensinstasjonens ansatte.

Drivstoffylling
› Åpne tankluken.
› Ta av hetten A  » Bilde 288 pilretning og sett fyllekoblingen fra fylleanlegget

på fyllestussen B .

Gassbeholderen er full når kompressoren for fylleanlegget kobles ut automa-
tisk.

› Kontroller om o-ringen C  » Bilde 288 blir stående på fyllestussen B . Hvis
pakningsringen følger med fyllekoblingen må den settes tilbake på fyllestus-
sen.

› Sett hetten A  på fyllestussen og lukk tanklokket til det låses på plass.

Naturgassfyllesystemer har et innebygget vern mot overfylling i forhold til
utetemperaturen. Ved svært høye utetemperaturer kan det skje at naturgas-
stanken ikke kan fulltankes.









Hvis bilen parkeres rett etter tanking, er det mulig at gassmåleren ved gjen-
start ikke viser nøyaktig samme fyllenivå som rett etter fylleprosessen. Dette
er ikke en lekkasje i systemet, men en trykkreduksjon på grunn av gassnedkjø-
lingen i gasstanken etter fylling.

Den maksimale levetid på naturgasstanken er 20 år.

Kapasiteten for naturgasstanken er ca. 15 kg.

ADVARSEL
■ Naturgass er meget eksplosiv og lettantennelig.
■ Gå aldri inn i bilen mens fylling av tanken pågår. Hvis du i spesielle tilfeller
må inn i bilen, skal man berøre en metalloverflate før man igjen tar på fylle-
koblingen. Ellers kan det oppstå elektrostatiske utladninger - fare for
brann!

Les dette
Under fylleprosessen oppstår det lyder som vanligvis er helt ufarlige. Hvis du
er usikker på eventuelle lyder, ta kontakt med en ansatt.

CNG

Bilde 289 Plassering av CNG-klistremerke / CNG-klistremerke

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 236.

En G-TEC-bil kan drives av både naturgass og bensin.

Plassering av CNG-klistremerke på naturgassbiler » Bilde 289. 
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Automatisk bytte fra naturgass- til bensindrift – Automatisk skifte fra natur-
gass til bensindrift skjer for eksempel i følgende situasjoner.
▶Med tom naturgasstank eller for lite trykk i tanken.
▶Etter fylling av gasstanken.
▶Ved svært lav omgivelsestemperatur.

For at drivstoffsystemet skal fungere som det skal, må drivstofftanken for
bensin kjøres tom hver 6. måned inntil varsellampen  lyser opp.

Gasslekkasje
Hvis det er mistanke om en gasslekkasje (merkbar lukt), gjøres følgende.
▶Stopp bilen.
▶Slå av tenningen.
▶Slukk sigaretter, skru av gjenstander som er gnistdannende eller brannutlø-

sende og fjern dem fra bilen.
▶Åpne dørene og bakluken for å lufte bilen godt.
▶ Ikke kjør videre dersom lukten vedvarer.
▶Hvis det ikke er mulig å kjøre bilen med gasslekkasje ut fra et lukket område

(f.eks. i tunnel, undergang, garasje, ferge osv.), må nødanrop gjøres umiddel-
bart.

Oppsøk hjelp ved et godkjent ŠKODA-verksted og få feilen i gassanlegget ut-
bedret.

Ved trafikkulykke
Hvis det er mistanke om en gasslekkasje ved en trafikkulykke, gjøres følgende.
▶Slå av tenningen.
▶Slukk sigaretter, skru av gjenstander som er gnistdannende eller brannutlø-

sende og fjern dem fra bilen.
▶La alle passasjerer gå ut av bilen.
▶Hold alle personer unna bilen. Det anbefales en minimumsavstand på 10 me-

ter til bilen.
▶ Informer redningstjenester om at det gjelder en naturgassbil.

Regelmessige kontroller av gassanlegg
På naturgassbiler må de utføres jevnlige kontroller av gassanlegget hos et
fagverksted. Bileieren er ansvarlig for at slike nødvendige kontroller gjennom-
føres.

Hvert 2. år
▶Kontrollere fyllelokket.
▶Kontrollere tilstand for fyllestuss og pakningsring for fyllestuss, eventuelt

rengjøre pakningsringen.
▶Sjekk gassystemet for lekkasjer og utfør visuell undersøkelse av gassbehol-

deren.

Hvert 20. år
▶Bytte av gasstank.

ADVARSEL
■ Ikke undervurder gasslukt i bilen eller når du fyller drivstoff – kan føre til
brann, eksplosjon og skade.
■ Gasstanken i bilen må ikke utsettes for uønsket påvirkning fra varmekil-
der.

Motorrom

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Åpne og lukke panser 241
Oversikt over motorrommet 242
Spylevæske 242

ADVARSEL
Dekk aldri til motoren med ekstra isolasjon (f.eks. med et teppe) – det er
brannfare!

ADVARSEL
Ved arbeid i motorrommet må følgende forholdsregler tas – fare for per-
sonskade eller brann. Motorrommet i bilen er et farlig område.

ADVARSEL
Anvisninger før arbeidsstart i motorrommet
■ Stopp motoren og ta ut nøkkelen, åpne førerdøren på biler med KESSY-
system.
■ Trekk håndbremsen godt til. 
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ADVARSEL (fortsettelse)
■ For biler med manuell girkasse settes girspaken i tomgang. På biler med
automatgir settes girvelgeren i stillingen P.
■ La motoren bli avkjølt.
■ Åpne aldri panseret hvis det kommer damp eller kjølevæske fra motor-
rommet – fare for forbrenning! Vent til det ikke kommer ut damp/kjølevæ-
ske.

ADVARSEL
Anvisninger for arbeid i motorrommet
■ Hold alle personer unna motorrommet.
■ Berør ikke varme motordeler – et er forbrenningsfare!
■ Berør aldri kjøleviften. Kjøleviften kan fortsatt slå seg på opptil 10 minut-
ter etter at tenningen skrus av!
■ Ikke røyk i nærheten av motoren, og vær forsiktig med bruk av åpen ild
eller gnister.
■ Ikke la det ligge igjen gjenstander (f.eks. filler og verktøy) i motorrommet.
Det er brannfare og fare for skade på motoren.
■ Informasjon og advarsler på beholdere for væsker må leses og respekte-
res.

ADVARSEL
Anvisninger for arbeid i motorrommet med motoren i gang
■ Hvis man må arbeide i motorrommet med motoren i gang, skal man være
oppmerksom på roterende motordeler og det elektriske anlegget – livsfa-
re!
■ Du må aldri berør tenningsanleggets elektriske deler.
■ Unngå kortslutninger på det elektriske anlegget – spesielt på batteriet.

VÆR FORSIKTIG
Bruk kun driftsvæsker med riktige spesifikasjoner – fare for skade på bilen!

Les dette
■ Driftvæsker med riktige spesifikasjoner kan kjøpes fra det originale ŠKODA-
tilbehøret eller fra originale ŠKODA-deler.
■ Vi anbefaler at du lar et fagverksted skifte driftsvæsker.

Åpne og lukke panser

Bilde 290 Åpne panseret

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 240.

Åpne bakluke
› Sørg for at vindusviskerne ikke er vippet ut fra frontruten – fare for skade på

panseret.
› Åpne fordøren og trekk låsespaken under instrumentpanelet i pilens retning

1  » Bilde 290.
› Trykk hendelen i pilens retning 2 , panseret frigjøres.
› Lukk opp panseret i pilens retning 3 .
› Ta panserstøtten ut av holderen i pilens retning 4 .
› Fest det åpne panseret ved å plassere støttens ende i åpningen i pilens ret-

ning 5 .

Lukking av panseret
› Hev panseret.
› Ta panserstøtten ut og trykk den inn i den aktuelle holderen.
› Lukk panseret fra omtrent 20 cm høyde med lett kraft og påse at det låses

godt.

Hvis panseret ikke er skikkelig lukket, vises en bil med åpent panser på kom-
biinstrumentets skjerm.

ADVARSEL
■ Kjør aldri med panser som ikke er riktig festet – fare for ulykke!
■ Påse at ingen kroppsdeler kommer i klem når du lukker panseret - fare for
personskade!
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Oversikt over motorrommet

Bilde 291 Eksempeloversikt for motorrom

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 240.

Ekspansjonstank for kjølevæske 244
Peilpinne 243
Motoroljepåfylling 243
Bremsevæskebeholder 245
Bilbatteri 245
Beholder for vindusspylervæske 242

Spylevæske

Bilde 292
Beholder for vindusspylervæske



A

B

C

D

E

F

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 240.

Beholderen for vindusspylervæske A  er plassert i motorrommet » Bilde 292.

Innholdet i beholderen er 3 liter, og 4,7 liter på biler med lyktespyleranlegg 1).

Bruk vindusspylervæske som egner seg til nåværende eller forventede værfor-
hold. Vi anbefaler at du bruker spylervæske fra ŠKODA-originaltilbehør.

VÆR FORSIKTIG
■ Hvis bilen er utstyrt med et lyktespyleranlegg, skal man kun bruke frontruten
spylervæsker som ikke angriper polykarbonatbelegget på frontlyktene – ellers
er det fare for skade på frontlyktene.
■ Ikke ta silen ut av beholderstussen når du fyller på, dette kan nemlig føre til
at det kommer smuss i væskerørsystemet som igjen kan føre til funksjonsfeil
på spyleranlegget.

Motorolje

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Spesifikasjon 243
Kontroller og etterfyll 243

Motoren ble fylt med olje av høy kvalitet på fabrikken, denne kan brukes hele
året (unntatt ekstreme klimasoner).

Vi anbefaler at oljeskift utføres av et ŠKODA-verksted.

Motoroljen bør skiftes i henhold til spesifiserte serviceintervaller » Side 231.

Motoren forbruker olje avhengig av kjørestil og driftsbetingelser (opptil 0,5
l/1 000 km). De første 5 000 kilometerne kan forbruket også ligge noe over.

ADVARSEL
Ved arbeid i motorrommet må følgende advarsler overholdes » Side 240.

VÆR FORSIKTIG
Bland ikke tilsetninger i motoroljen – fare for alvorlige motorskader. 



1) For noen land gjelder 4,7 l for begge utgavene.
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Les dette
Vi anbefaler at du bruker oljetyper fra ŠKODA originalt tilbehør.

Spesifikasjon

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 242.

Spesifikasjonene (VW-normene) som er angitt under må være oppgitt enkelt-
vis eller sammen med andre spesifikasjoner på beholderen.

Kjøretøy med variable serviceintervaller

Bensinmotorer Spesifikasjon

1,0 l/85 kW TSI

VW 504 00

1,2 l/63 kW TSI

1,4 l/110 kW TSI

1,8 l/132 kW TSI

2,0 l/162, 169 kW TSI

Dieselmotorer Spesifikasjon

1,6 l/66, 81 kW TSI
VW 507 00

2,0 l/105, 110, 135 kW TDI

Kjøretøy med faste serviceintervaller

Bensinmotorer Spesifikasjon

1,0 l/85 kW TSI

VW 502 00

1,2 l/63 kW TSI

1,4 l/81 kW TSI G-TEC

1,4 l/110 kW TSI

1,6 l/81 kW MPI

1,8 l/132 kW TSI

2,0 l/162, 169 kW TSI

Dieselmotorer Spesifikasjon

1,6 l/66, 81 kW TSI
VW 507 00

2,0 l/105, 110, 135 kW TDI

For dieselmotorer uten dieselpartikkelfilter (DPF) kan den alternative motoro-
ljen VW 505 01 også brukes.



VÆR FORSIKTIG
■ Hvis ingen anbefalt motorolje er tilgjengelig, kan man fylle maks. 0,5 l olje
med følgende spesifikasjoner.

■ Bensinmotorer: ACEA A3/ACEA B4 eller API SN, (API SM);
■ Dieselmotorer: ACEA C3 eller API CJ-4.

Kontroller og etterfyll

Bilde 293 Peilepinnevarianter

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 242.

Kontroller og etterfyll oljen under følgende betingelser.
Kjøretøyet står flatt.
Motorens driftstemperatur er nådd.
Motoren er slått av.

Sjekke væskenivået
› Vent noen minutter til motoroljen renner tilbake i bunnpannen.
› Trekk ut peilepinnen og tørk av den med en ren klut.
› Skyv peilepinnen inn til anslag og dra den ut igjen.
› Les av oljenivået og skyv peilepinnen inn igjen.

Oljenivået må ligge i området A  » Bilde 293. Dersom oljenivået ligger under
området A , må det etterfylles med olje.

Etterfylling
› Skru av lokket på fylleåpningen C  for motorolje » Bilde 291 på side 242.
› Etterfyll olje med riktige spesifikasjoner i porsjoner på 0,5 liter » Side 243.
› Kontroller oljenivået.
› Skru lokket på motoroljetanken godt igjen. 
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VÆR FORSIKTIG
■ Oljenivået må aldri ligge utenfor området A  » Bilde 293 – fare for skade på
motoren og eksosanlegget.
■ Hvis det ikke er mulig å etterfylle motorolje eller oljenivået ligger over områ-
det A ,  må du ikke fortsette å kjøre! Stopp motoren og kontakt et fagverk-
sted for hjelp.

Les dette
For lavt motoroljenivå vises ved at varsellampen  tennes på kombiinstru-
mentets skjerm, i tillegg vises den tilknyttede meldingen » Side 36. Vi anbefa-
ler likevel at man kontrollerer oljenivået jevnlig med peilepinnen.

Kjølevæske

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Kontroller og etterfyll 244

Kjølevæsken sørger for motoravkjølingen, og består av vann og kjølevæske
(med tilsetningsstoffer som beskytter kjølesystemet mot korrosjon og hindrer
kalkavleiring).

Det må være 40 til 60 % ren kjølevæske i motorens kjølevæske.

Det korrekte blandingsforholdet av vann og kjølevæskemiddel kan undersøkes
og ev. rettes på et fagverksted.

ADVARSEL
■ Ved arbeid i motorrommet må følgende advarsler overholdes » Side 240.
■ Du må ikke åpne lokket på ekspansjonstanken så lenge motoren er varm.
Kjølesystemet er under trykk – fare for skolding eller skade ved kjølevæ-
skesprut!
■ For å beskytte mot kjølevæskesprut dekker man lokket med en klut ved
åpning.
■ Kjølevæske og kjølevæskedamp er skadelig – unngå kontakt med kjøle-
væsken. Hvis du får kjølevæsken i øyne eller på huden, må de aktuelle ste-
dene skylles i minst noen minutter med store mengder vann ev. oppsøker
man legehjelp.

VÆR FORSIKTIG
Ikke dekk til radiatoren og installer ikke deler (f.eks. ekstralykter) foran luftinn-
takene – fare for at motoren overopphetes.

Kontroller og etterfyll

Bilde 294
Ekspansjonstank for kjølevæske

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 244.

Kontroller og etterfyll kjølevæsken under følgende betingelser.
Bilen står på et vannrett underlag.
Motoren er ikke oppvarmet (hvis motoren er varm, vil testresultatet være
unøyaktig).
Motoren er slått av.

Kontroller kjølevæskenivået – Kjølevæskenivået må ligge mellom merkene A
og B  » Bilde 294. Hvis kjølevæskenivået er under merket B , må man fylle på
kjølevæske.

Etterfylling
Beholderen må alltid inneholde en liten mengde kjølevæske » .

› Legg ei fille over lokket på ekspansjonstanken for kjølevæske og skru lokket
forsiktig av.

› Etterfyll kun med kjølevæske med riktige spesifikasjoner.
› Skru på lokket slik at det går i lås.

Kjølevæskens spesifikasjoner vises på kjølevæskebeholderen » Bilde 294.

Hvis ingen anbefalt kjølevæske er tilgjengelig, må det kun fylles på destillert
eller demineralisert vann, og blandingsforholdet av vann og kjølevæske må
korrigeres av et fagverksted så fort som mulig. 
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VÆR FORSIKTIG
■ Fyll ikke på kjølevæske med tom ekspansjonstank. Systemet kan ventileres –
fare for motorskade!  Ikke kjør videre! Stopp motoren og kontakt et fagverk-
sted for hjelp.
■ Ikke fyll kjølevæske til over merket A  » Bilde 294. Kjølevæsken kan presses
ut av kjølesystemet når den oppvarmes – fare for skade på motordeler.
■ Hvis det ikke er mulig å fylle på kjølevæske,  må du ikke kjøre videre! Stopp
motoren og kontakt et fagverksted for hjelp.
■ En kjølevæsketilsetning som ikke tilsvarer korrekt spesifikasjon kan redusere
den antikorrosjonseffekten i kjølesystemet – fare for skade på kjølesystemet
og motoren.
■ Hvis det etterfylles med noe annet enn destillert (demineralisert) vann, skal
kjølevæsken erstattes av et fagverksted –- fare for skade på motoren.
■ Tap av kjølevæske kan oppstå på grunn av lekkasje i kjølesystemet – fare for
skade på motoren. Etterfyll kjølevæske og kontakt et fagverksted for hjelp.

Les dette
For lavt kjølevæskenivå vises ved at varsellampen  tennes på kombiinstru-
mentets skjerm, i tillegg vises den tilknyttede meldingen » Side 35. I tillegg an-
befaler vi regelmessig kontroll av kjølevæskenivået direkte på beholderen.

Bremsevæske

Bilde 295
Bremsevæskebeholder

Kontroller bremsevæsken under følgende forhold.
Bilen står på et vannrett underlag.
Motoren er slått av.

Kontroller bremsevæskenivået – Bremsevæskenivået må ligge mellom merke-
ne "A" og "B" » Bilde 295.

Spesifikasjon – Bremsevæsken må overholde standarden VW 501 14 (denne
standarden oppfyller kravene i FMVSS 116 DOT4).





ADVARSEL
■ Ved arbeid i motorrommet må følgende advarsler overholdes » Side 240.
■ Synker væskenivået kraftig i løpet av kort tid eller nivået synker under
"MIN"-merket » Bilde 295, kan det være lekkasje i bremseanlegget.  Ikke
fortsett kjøring – fare for ulykke! Søk hjelp hos et fagverksted.

Les dette
■ Utskifting av bremsevæske foretas som del av en fastsatt inspeksjon.
■ For lavt bremsevæskenivå vises ved at varsellampen  tennes på kombiin-
strumentets skjerm, i tillegg vises den tilknyttede meldingen » Side 31. I tillegg
anbefaler vi at bremsevæskenivået kontrolleres direkte på beholderen regel-
messig.

Bilbatteri

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Kontroller tilstand 246

Lading 247

Til-/frakobling og skifte 247

Bilbatteriet fungerer som kraftkilde for motorstart og for drift av elektriske for-
brukere i bilen.

Automatisk forbrukerutkobling – utladingsbeskyttelse for bilbatteri
Bilens strømforsyning prøver på følgende måter å unngå å tømme bilbatteriet
når det er tungt belastet.
▶Ved å øke motorens tomgangsturtall.
▶Gjennom effektbegrensning av visse forbrukere.
▶Ved å slå av noen forbrukere (f.eks. setevarme, oppvarmet bakrute) så lenge

som nødvendig.

Varselsymbol på bilbatteriet
Symbol Forklaring

 Bruk alltid vernebriller!


Batterisyren er sterkt etsende. Bruk alltid hasnker og beskyttelse
for øynene! 
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Symbol Forklaring


Hold varme, gnister og åpen flamme borte fra bilbatterier, og ikke
røyk!

 Ved lading av batterier oppstår en lettantennelig knallgass!

 Hold barn unna bilens batteri!

ADVARSEL
Batterisyre er sterkt etsende – det kan føre til skade, etsing eller forgift-
ning! Etsende damp i luften irriterer og skader luftveiene og øynene. Føl-
gende advarsler må følges.
■ Bruk alltid beskyttelseshansker, briller og hudbeskyttelse ved håndtering
av bilbatterier.
■ Hvis du får elektrolyttvæsken i øyne eller på huden, må de aktuelle stede-
ne skylles i minst noen minutter med store mengder vann. Skaff også lege-
hjelp.
■ Hold bilbatteriet borte fra personer med nedsatt kapasitet (særlig barn).
■ Pass på at batteriet ikke velter, da kan det renne batterisyre ut av ventila-
sjonsåpningene.

ADVARSEL
Arbeid på bilbatteriet kan føre til eksplosjon, brann, skade eller kjemisk for-
brenning! Følgende advarsler må følges.
■ Vær forsiktig med å røyke, bruke åpen ild og radioutløste aktiviteter.
■ Et utladet bilbatteri fryser lett. Et frossen eller tint bilbatteri skal aldri la-
des opp. Hvis bilens batteri har frosset, må det tines opp.
■ Bruk aldri et batteri som er skadd.
■ Batteripolene skal ikke kobles til hverandre, en bro mellom to poler fører
til en kortslutning.

VÆR FORSIKTIG
Pass på at batterisyren ikke kommer i kontakt med bilen – fare for bilskader.

Les dette
■ Vi anbefaler at samtlige arbeider på bilbatterier gjennomføres av et ŠKODA-
verksted.
■ Bilbatterier som er eldre enn 5 år bør skiftes ut.

Kontroller tilstand

Bilde 296 Bilbatteri Åpne dekselet / syrenivåindikator

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 246.

Batteriets tilstand blir også regelmessig kontrollert som del av en periodisk
service på et fagverksted.

Kontroller syrenivå
For bilbatterier med syrenivåindikator kan man kontrollere ved hjelp av indika-
torfarge. For bilbatterier med etiketten "AGM" utføres ingen kontroll av syreni-
vå.

Bilbatteriet kan utstyrsavhengig være forsynt med et deksel, dette åpnes i pi-
lens retning » Bilde 296 – .

Luftbobler kan påvirke fargen i indikatoren. Derfor skal du banke forsiktig på
indikatoren før kontrollen » Bilde 296 – .

Svart farge - Elektrolyttnivået er i orden.

Fargeløst eller lysegul farge - for lavt elektrolyttnivå, batteriet må skiftes.

Batteriutlading
Hyppige korte turer lader ikke opp bilbatteriet på tilstrekkelig vis.

Ved lave temperaturer reduseres batterikapasiteten.

Hvis bilen ikke er i bruk i mer enn tre til fire uker, skal minuspolen  på batteri-
et tas av eller batteriet skal lades konstant med en svært lav ladestrøm.
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Lading

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 246.

Lad kun bilbatteriet når tenningen og alle forbrukere er slått av.

Følg anvisningene fra produsenten av laderen.

Ladeprosess
› For biler med START-STOPP-system eller kupévarmer skal -klemmen på la-

deren festes til -polen på batteriet, mens -klemmen på laderen skal fe-
stes til motorens jordingspunkt » Side 259.

› For biler uten START-STOPP-system eller kupévarmer skal klemmene på la-
deren festes til de tilsvarende batteripolene ( på ,  på ).

› Sett batteriladerens støpsel i kontakten og skru på laderen.
› Når ladingen er ferdig: Slå først av ladeapparatet og trekk nettledningen ut

av stikkontakten.
› Koble laderens kabelklemmer fra bilens batteri.

Inntil bilbatteriet er fulladet skal det stilles inn en ladestrøm på 0,1 av batteri-
kapasiteten (eller lavere).

ADVARSEL
■ Når bilbatteriet lades, frigis det hydrogen – eksplosjonsfare. Gnister som
oppstår når kabelen kobles til eller fra støpselet kan føre til en eksplosjon.
■ Såkalt "hurtiglading" av bilbatteriet er farlig, og krever en spesiell lader og
fagkunnskaper. Derfor bør "hurtiglading" utføres av et fagverksted.

Til-/frakobling og skifte

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 246.

Et nytt bilbatteri må ha samme kapasitet, spenning, strømstyrke og samme
størrelse som det opprinnelige batteriet.

Vi anbefaler at du lar et fagverksted skifte batteri.

› For å frakoble batteriet skal tenningen skrus av. Deretter kobles minuspolen
() fra batteriet først og deretter plusspolen ().

› For å tilkoble batteriet skal plusspolen () først kobles til, deretter minuspo-
len ().

Etter frakobling og tilkobling av bilbatteriet, kan følgende funksjoner eller en-
heter være delvis eller helt ute av funksjon.





Funksjon/enhet Ta i bruk

Vindusheis » Side 57

Panoramasoltak » Side 59

Rullegardin » Side 60

Tidsinnstillinger » Side 39

VÆR FORSIKTIG
■ Koble kun fra bilens batteri med tenningen av og forbrukere skrudd av – fare
for skade på bilens elektriske anlegg.
■ Før du kobler fra batteriet skal elektrisk bakluke, alle elektriske vinduer,
sol//vippetak og elektrisk rullegardin lukkes – ellers kan det oppstå funksjons-
forstyrrelser.
■ Batterikablene må ikke under noen omstendighet byttes om – brannfare.

Les dette
Etter fra- og tilkobling av bilbatteriet anbefaler vi at man får bilen sjekket på et
fagverksted for å sikre bilens fulle funksjonalitet.
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Hjul

Felger og hjul

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Merknader om dekkbruk 248
Dekktrykk 249
Dekkslitasje og hjulskift 249
Reservehjul 250
Nødhjul 250
Dekkmerking 250

Merknader om dekkbruk

Nye dekk har ikke optimalt veigrep de første 500 km. Du må derfor kjøre for-
siktig i innkjøringsperioden.

Dekkene med størst mønsterdybde skal brukes på framhjulene.

Felger og hjulbolter er eksakt tilpasset hverandre. Vi anbefaler derfor at man
bruker felger og hjulbolter fra ŠKODA-originaltilbehør.

Dekk og felger skal alltid oppbevares kaldt, tørt og helst mørkt. Selve dekkene
bør oppbevares stående.

Dekkenes levetid
Dekk aldres og mister sine opprinnelige egenskaper, selv selv om de ikke bru-
kes. Vi anbefaler ikke at man bruker dekk som er eldre enn 6 år.

Produksjonsdatoen er oppført på dekksiden (eventuelt på innsiden). For ek-
sempel DOT ... 10 16... betyr at dekket er produsert i uke 10 i år 2016.

Dekkskader
Vi anbefaler at du kontrollerer dekk og felger regelmessig, og ser etter skader
(f.eks. riss, deformasjon osv.).

Fjern fremmedlegemer (f.eks. småstein osv.) som sitter fast i dekket umiddel-
bart.

Ikke fjern fremmedlegemer som har trengt inn i dekket (f.eks. spiker osv.), men
få heller hjelp av et fagverksted.

Montering av nye dekk
Alle fire hjul skal ha godkjente radialdekk med samme oppbygning, dimensjon
(rulleomkrets) og samme mønster på hver aksel.

Når du monterer nye dekk skal de byttes ut per aksel.

Dekk med rotasjonsbestemt mønster
Rotasjonsretningen er merket med piler på dekksiden.

Den angitte rulleretningen må overholdes, ellers kan følgende dekkegenska-
per forverres.
▶Kjørestabilitet.
▶Veigrep.
▶Dekkstøy og dekkslitasje.

ADVARSEL
■ Ikke bruk dekk som du ikke kjenner tilstand og alder til – fare for ulykke.
■ Kjør aldri med skadde dekk – fare for ulykke.

VÆR FORSIKTIG
■ Dekkene må beskyttes mot kontakt med stoffer som kan skade dem (f.eks.
olje, fett og drivstoff). Hvis dekkene kommer i kontakt med disse stoffene, an-
befaler vi at du får dette kontrollert på et fagverksted.
■ Ikke bruk felger med slipt eller blankpolert overflate på vinterføre – fare for
skade på felgen (f.eks. på grunn av grus).

Les dette
■ Alt arbeid på felger og dekk bør utføres hos et fagverksted.
■ Vi anbefaler bruk av dekk, hjulkapsler og kjettinger fra ŠKODA-originaltilbe-
hør.
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Dekktrykk

Bilde 297 Klistremerke med tabell over dekktrykkverdier / fylle luft i dekk

Den foreskrevne lufttrykket står på klistremerket med piktogrammer A  » Bil-
de 297 (for noen land er piktogrammene erstattet med tekst).

Dekktrykket må alltid tilpasses belastningen.
Lufttrykk for halv belastning
Lufttrykk for miljøvennlig drift (noe lavere drivstofforbruk og utslipp)
Lufttrykk for full belastning
Dekkdiameter i tommer
Dette fungerer bare som informasjon for angitt dekktrykk. Dette er ikke en
oversikt over godkjente dekkdimensjoner for din bil. Disse finnes i bilens
tekniske dokumentasjon samt i samsvarserklæring (det såkalte COC-doku-
mentet).
Dekktrykkverdier på forakselen
Dekktrykkverdier på bakakselen

Sjekk lufttrykket i dekkene
Du må kontrollere dekktrykket (inkl. reservehjul/nødhjul) minst én gang i må-
neden og før lengre kjøreturer.

Kontroller alltid dekktrykket med kalde dekk. Et forhøyet trykk i varme dekk
skal ev. ikke reduseres.

For biler med dekktrykkovervåking skal dekktrykkverdier lagres i systemet ved
endring i dekktrykket » Side 218.

B

C

D

E

F

G

ADVARSEL
■ Kjør aldri med feil dekktrykk – fare for ulykke.
■ Ved svært raskt tap av dekktrykk (som ved en dekkskade), skal man prøve
å stoppe bilen forsiktig uten brå rattbevegelser og uten hard oppbremsing
– fare for ulykke.

Les dette
Samsvarserklæringen (det såkalte COC-dokumentet) fås hos en ŠKODA1) part-
ner.

Dekkslitasje og hjulskift

Bilde 298 Dekkslitasjeindikator/hjulskift

Dekkslitasjen øker i følgende tilfeller.
▶Feil dekktrykk.
▶Kjørestil (f.eks. raske svinger, rask akselerasjon/bremsing).
▶Feil hjulbalansering (hjulene skal balanseres i forhold til rattstyringen etter

dekkbytte/-reparasjon eller ved et "problem").
▶Hjulstillingsfeil.

Dekkets grunnprofil har en slitasjeindikator som angir minste tillatte mønster-
dybde » Bilde 298 – . Et dekk skal anses som utslitt når denne indikatoren er
i flukt med slitebanen. Markeringer på dekksidene som bokstavene "TWI"
og/eller andre symboler (f.eks. ) angir plasseringen av slitasjeindikatoren.

For å ha jevn slitasje på dekkene, anbefaler vi at man skifter dekk etter
10 000 km i henhold til skjemaet » Bilde 298 – . 

1) Bare gyldig for enkelte land og modeller.
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ADVARSEL
■ Dekkene skal senest skiftes når de er slitt ned til slitasjeindikatorene –
fare for ulykke.
■ Feil hjulstilling påvirker kjøreegenskapene – fare for ulykke.
■ Uvante vibrasjoner eller at bilen "trekker" til en side kan være tegn på
dekkskade. Senk farten og stopp! Hvis dekkene ikke viser ytre tegn til ska-
der, skal man søke hjelp hos et fagverksted.

Reservehjul

Størrelsen på reservehjulet er identisk med bilens fabrikkmonterte hjul.

Etter reservehjulbytte må dekktrykket justeres.

På biler med dekktrykkovervåking skal dekktrykkverdiene lagres i systemet
» Side 218.

ADVARSEL
■ Hvis reservehjulet monteres med motsatt rulleretning enn et punktert
dekk, skal man kjøre forsiktig. Dekkets beste egenskaper er ikke lenger gitt
i en slik situasjon.
■ Hvis reservehjulet ikke er likt de andre hjulene (ved f.eks. vinterdekk,
dekk med angitt rotasjonsretning), må reservehjulet bare brukes for en kort
stund og du må kjøre forsiktig.

Nødhjul

Bruk nødhjulet bare til nærmeste fagverksted, da det ikke er konstruert for å
brukes i lengre tid.

Nødhjulet har alltid et varselmerke på felgen.

Hvis dette hjulet skal benyttes må følgende overholdes.
▶ Ikke dekk til merkingen.
▶Vær spesielt oppmerksom under kjøringen.
▶Fyll nødhjulet til bilens maksimale dekktrykk » Side 249 (foreskrevet dekk-

trykk i nødhjulet R 18 er 4,2 bar).

På biler med dekktrykkovervåking skal dekktrykkverdiene lagres i systemet
» Side 218.

ADVARSEL
■ Kjør aldri med mer enn ett reservehjul montert!
■ Hvis man kjører med nødhjul og akselererer med full gass, skal man unn-
gå skarp bremsing og raske svinger.
■ Du bør ikke bruke kjettinger på nødhjul.
■ Følg anvisningene på nødhjulets klistremerke.

Dekkmerking

Forklaring av dekkmerking - f.eks. 195/65 R 15 91 T

195 Dekkbredde i mm

65 Høyde-/breddeforhold i %

R Kodebokstav for typebetegnelse Radial

15 Felgdiameter i tommer

91 Lasteindeks

T Hastighetssymbol

Lastindeks – angir maksimal bæreevne for hvert enkelt dekk.

Lasteindeks
88 89 90 91 92 93 94 95

Last
(i kg)

560 580 600 615 630 650 670 690

Hastighetssymbol – angir høyeste kjørehastighet med dekk i den aktuelle
kategorien.

Farts
symbol

S T U H V W Y

Maksimal
fart

(i km/t)
180 190 200 210 240 270 300

ADVARSEL
Den maksimalt tillatte bæreevnen og hastigheten for dekkene må aldri
overskrides – fare for ulykker!
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Bruk ved vinterforhold

Helårs (eller "vinter")-dekk

Helårs eller "vinter"-dekk (vises med MS sammen med et fjell-/snøfnuggsym-
bol ) forbedrer bilens ytelsen ved vinterforhold.

For å oppnå best mulig kjøreegenskaper, skal alle fire hjulene være utstyrt
med helårs- eller "vinter"dekk med en minimum mønsterdybde på 4 mm.

Hvis man bruker "vinterdekk", skal man skifte til sommerdekk i tide. Sommer-
dekk har mye bedre kjøreegenskaper på snø- og isfrie veier og ved temperatu-
rer over 7 °C, bremselengden blir kortere, rullemotstanden og hjulstøyen blir
mindre, og dekkslitasjen reduseres.

Hastighetssymbol
Det er mulig å bruke helårs- eller "vinterdekk" (angitt med M+S og et fjell-/snø-
fnuggsymbol ) med lavere topphastighet en det som er angitt i den tekniske
dokumentasjonen. Men da må tillatt topphastighet for dekket ikke overskrides
selv om bilens mulige topphastighet er høyere.

Hastighetsgrensen for helårs eller "vinter"dekk kan angis i Infotainment-me-
nyen   →  → Dekk.

Dersom bilen har helårs- eller "vinter"dekk med en lavere hastighetskategori
enn bilens angitte maksimalhastighet (gjelder ikke for fabrikklevert dekk), må
det monteres et varselskilt med maksimalhastigheten for de monterte dekke-
ne i førerens synsfelt inne i bilen. Varselskiltet (klistremerke) kan byttes ut
dersom maksimalhastigheten for de monterte dekkene stilles inn i Infotain-
ment1). Denne spesifikasjonen angir den maksimale kjørehastigheten med
monterte helårs- eller "vinter"dekk og må ikke overskrides.

Kjettinger

Kjettinger forbedrer kjøreegenskaper ved vinterlige veiforhold.

Ta av heldekkende hjulkapsler før du monterer kjettinger » Side 254.

Kjettinger må kun brukes på forhjulene og gjelder bare for følgende hjul-/dek-
kombinasjoner.

Octavia

Felgstørrelse Innpressingsdybde ET Dekkdimensjon

6J x 15a) 43 mm 195/65 R15

6J x 15a) 47 mm 195/65 R15

6J x 16b) 48 mm 205/55 R16

6J x 16b) 50 mm 205/55 R16

6J x 17b) 45 mm 205/50 R17

6J x 17b) 48 mm 205/50 R17

a) Bruk kun kjettinger som ikke har større ledd og låser enn 13 mm.
b) Bruk kun kjettinger som ikke har større ledd og låser enn 12 mm.

Octavia Scout

Felgstørrelse Innpressingsdybde ET Dekkstørrelse

6J x 16a) 50 mm 205/55 R16

6J x 17a) 45 mm 205/50 R17

6J x 16a) 48 mm 205/55 R16

6J x 16b) 48 mm 205/60 R16

6J x 17a) 48 mm 205/50 R17

6J x 17b) 48 mm 205/55 R17

a) Bruk kun kjettinger som ikke har større ledd og låser enn 12 mm.
b) Bruk kun kjettinger som ikke har større ledd og låser enn 9 mm.

Octavia RS

Felgstørrelse Innpressingsdybde ET Dekkstørrelse

6J x 17a) 45 mm 205/50 R17

6J x 17a) 48 mm 205/50 R17

a) Bruk kun kjettinger som ikke har større ledd og låser enn 12 mm.

ADVARSEL
Bruk ikke kjettinger på snø- og isfrie strekninger – kjøreatferd kan bli påvir-
ket, og det er fare for punktering.

1) Gjelder for enkelte land.
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Selvhjelp

Beredskapsutstyr og selvhjelp

Beredskapsutstyr

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Plassering av førstehjelpsutstyr og varseltrekant 252
Plassering av refleksvest 252
Brannslukker 252
Verktøysett 253

Plassering av førstehjelpsutstyr og varseltrekant

Bilde 299 Plassering av førstehjelpsutstyr og varseltrekant: variant 1 / va-
riant 2

Følgende informasjon gjelder førstehjelpsutstyr og varseltrekant fra ŠKODA
originaltilbehør.

Plassering av førstehjelpsutstyr
Skrinet med førstehjelpsutstyr kan du feste på høyre side av bagasjerommet
med en gummistropp » Bilde 299.

Plassering av varseltrekant – variant 1
Varseltrekanten kan skyves inn i utsparingen under lastekanten og festes med
en festestropp » Bilde 299 – . Naturgassbiler har varseltrekanten plassert
under gulvmatten i bagasjerommet.

Varseltrekant - variant 2
Varseltrekanten kan du feste på høyre side av bagasjerommet med gummi-
stropper » Bilde 299 – .

ADVARSEL
Fest alltid førstehjelpsskrinet og varseltrekanten – ved plutselig oppbrem-
sing eller kollisjon kan det ellers føre til skader på passasjerene.

Plassering av refleksvest

Bilde 300
Oppbevaringsrom for refleksvest

Refleksvest kan stues i holderen under førersetet » Bilde 300.

Brannslukker

Bilde 301
Løsne brannslukningsapparat

Brannslukningsapparatet er festet med to stropper i en holder under førerse-
tet.

› For å ta av løsnes apparatsikringene på de to båndene i pilens retning » Bil-
de 301 og brannslukningsapparatet tas av.

› For å feste brannslukningsapparatet igjen, sett det tilbake i holderen og fest
med stroppene.

Bruksanvisningen er festet til brannslukningsapparatet. 
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Kontroller holdbarhetsdatoen for brannslukningsapparatet. Etter denne da-
toen kan riktig apparatfunksjon ikke garanteres.

ADVARSEL
Fest alltid brannslukningsapparatet – ved plutselig oppbremsing eller kolli-
sjon kan det ellers føre til skader på passasjerene.

Verktøysett

Bilde 302 Verktøy

Boksen med verktøysettet ligger i oppbevaringsrommet for nød-/reservehjulet
og kan, avhengig av utstyret, festes med stropp.

Alle nevnte deler er ikke nødvendigvis inkludert i verktøysettet, dette er ut-
styrsavhengig.

Skrutrekker
Nøkkel for demontering og montering av baklys
Påsats til hjulbolter med tyverisikring
Slepekrok
Trådbøyle for å trekke av hjulkapselen
Jekk med varselskilt
Sveiv for jekk
Hjulnøkkel
Avtrekker for deksel over hjulbolter
Verktøysett

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ADVARSEL
■ Jekken som leveres med bilen, må bare brukes for å løfte denne bilen. Løft
ikke under noen omstendighet andre biler eller tung last – fare for persons-
kader.
■ Verktøyet skal alltid stues forsvarlig i boksen og festes til nødhjulet med
stroppen – ellers kan en bråstopp eller kollisjon føre til skade på passasje-
rer.

VÆR FORSIKTIG
Før den legges i skrinet skal jekken skrus tilbake til utgangsposisjon – ellers er
det fare for skade på boksen.

Les dette
Samsvarserklæringen er inkludert med jekken eller mappen med billitteratur.

Hjulbytte

Forberedelser

For sikkerhets skyld, må følgende forholdsregler tas før du skifter hjul på
veien.
› Still bilen så langt som mulig fra trafikken – helst på et sted med flatt og fast

underlag.
› Slå av motoren.
› For biler med manuell girkasse settes bilen i 1. gir.
› På biler med automatgir settes girvelgeren i stillingen P.
› Trekk håndbremsen godt til.
› Slå på varselblinklysene og sett opp varseltrekanten på foreskrevet avstand.
› La alle passasjerer gå ut av bilen. Passasjerer skal oppholde seg utenfor vei-

banen mens hjulet skiftes (f.eks. bak autovernet).
› Hvis du kjører med tilhenger, skal denne kobles fra.

Skifte hjul

› Ta ut nød-/reservehjulet » Side 254.
› Ta av hjulkapselen » Side 254 eller hettene på hjulboltene » Side 255.
› Løsne hjulboltene » Side 255 » .
› Jekk opp bilen » Side 256 til hjulet som skal skiftes ikke lenger berører bak-

ken.
› Skru ut hjulboltene og legg dem på et rent underlag (fille, papir eller lignen-

de). 
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› Ta det defekte hjulet forsiktig av.
› Sett på nød-/reservehjulet og skru hjulboltene lett til.
› Senk bilen ned.
› Bruk hjulnøkkelen og skru til de motsatte hjulboltene vekselvis ("i kryss")

» Side 255.
› Sett på igjen hjulkapselen » Side 254 eller hettene på hjulboltene » Si-

de 255.

Ved montering av et dekk med rotasjonsbestemt mønster, må du ta hensyn til
rulleretningen » Side 248.

Alle skruene må være rene og lette å skru. Hvis skruene er rustet og vanskelig
å bevege, må disse erstattes.

ADVARSEL
■ Før bilen jekkes opp, må hjulboltene kun løsnes litt (ca. én omdreining).
Ellers kan hjulet løsne og falle ned – fare for personskader.
■ Hjulboltene må aldri settes inn med fett eller olje – fare for ulykke.

Etterarbeid

Etter hjulbytte må følgende utføres.

› Plasser det utskiftede hjulet i brønnen under gulvbelegget i bagasjerommet
og sikre det med en låseskrue.

› Legg bilens verktøyskrin på dets tilpassede plass og fest det med båndet.
› Sjekk dekktrykket på den monterte hjulet og juster trykket ved behov, på

kjøretøy med dekktrykkovervåking skal dekktrykkverdiene lagres i systemet
» Side 218.

› Hjulboltenes trekkmoment må kontrolleres så snart som mulig. Foreskrevet
trekkmoment er 120 Nm.

Skift ut det skadde dekket eller forhør deg om reparasjonsmuligheter hos et
fagverksted.

ADVARSEL
For høyt trekkmoment kan føre til skader på hjulboltene og gjengene, samt
permanent deformering av felgenes monteringsflate. Ved for lavt trekkmo-
ment kan de løsne under kjøring – fare for ulykke. Før trekkmomentet er
kontrollert, bør du derfor kjøre forsiktig og med lav hastighet.

Ta ut/stue bort nødhjul

Bilde 303
Ta ut hjulet

Reservehjulet ligger i en brønn under gulvtrekket i bagasjerommet og er festet
med en låseskrue B  » Bilde 303.

Ta ut hjulet
› Løft opp gulvet i bagasjerommet.
› Løsne festestroppen og ta ut boksen med verktøysettet.
› Trekk ut holderen A  i pilens retning 1  » Bilde 303.
› Skru løs skruen B  i pilens retning 2  og ta av hjulet.

Stue bort hjul
› Legg hjulet med utsiden nedover i hjulbrønnen.
› Trekk festestroppen gjennom motsatte åpning i felgen.
› Skru låseskruen B  på igjen mot pilens retning 2  » Bilde 303.
› Stikk holderen A  tilbake på plass mot pilens retning 1 .
› Legg verktøysettet tilbake i hjulet og fest det med stroppen.
› Legg gulvbelegget i bagasjerommet på plass igjen.

Hjulkapsel

Ta av hjulkapsel
› Sett inn bøylen til fjerning av kapsler i kanten av hjulkapselen.
› Skyv hjulnøkkelen gjennom bøylen, støtt mot dekket og trekke av kapselen.

Sette på hjulkapsel
› Sett hjulkapselen på felgen og begynn ved utsparingen for ventilen.
› Deretter trykker du hjulkapselen inn i felgen slik at den går i lås rundt det he-

le.

På baksiden av hjulkapsler levert av fabrikken eller fra ŠKODA-originaltilbehør
vises plasseringen av de tyverisikre hjulboltene med et symbol. Ved bruk av
antityveri-hjulbolten skal den monteres på dette punktet » . 
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ADVARSEL
Vi anbefaler at du bruker hjulkapsler fra ŠKODA originaltilbehør. Andre hjul-
kapsler vil muligens ikke ha tilstrekkelig lufttilførsel for kjøling av bremse-
systemet – fare for ulykke.

VÆR FORSIKTIG
■ Hvis hjulkapselen settes på utenfor de avmerkede posisjonene for tyverisikre
hjulbolter, er det fare for skade på hjulkapselen.
■ Bruk kun håndkraft, ikke bank på hjulkapslene – fare for at man skader hjul-
kapselen.

Les dette
Vi anbefaler at du bruker hjulkapsler fra ŠKODA originalt tilbehør.

Deskel for hjulbolter

Bilde 304
Trekke av dekselet

› For å ta av hetten, settes avtrekkerklemmen på hetten til anslag og trekkes
av i pilens retning » Bilde 304.

› For å sette på hetten, trykkes hetten på hjulbolten til anslag.

Hjulbolter med tyverisikring

Bilde 305
Tyverisikre hjulbolter og påsats

Hjulbolter med tyverisikring beskytter hjulene mot tyveri. Disse kan bare løs-
nes/strammes med påsatsen B  » Bilde 305.

› Sett påsatsen B  » Bilde 305 på den tyverisikre hjulbolten A  til anslag.
› Sett nøkkelen på påsatsen B  til anslag og løsne/stram hjulbolten.
› Ta av påsatsen.

Hvis det oppstår behov for å bytte dekk, skal påsatsen for de tyverisikre hjul-
boltene alltid finnes i bilen!

Er hjulkapselen fabrikkmontert eller kjøpt som ŠKODA-originaltilbehør, vil plas-
seringen av hjulbolten være merket av på baksiden.

Les dette
Påsatsen og de tyverisikre hjulboltene er utstyrt med et kodenummer. Basert
på dette kan man bestille erstatningspåsats fra ŠKODA-originaltilbehør.

Løsne/feste hjulbolter

Bilde 306
Løsne hjulboltene

› Sett hjulnøkkelen inn til anslaget på hjulbolten. For de tyverisikre hjulboltene
bruker du den respektive påsatsen » Bilde 305 på side 255.

› For å løsne skruene griper man nøkkelenden og vrir skruen omtrent én slår
omdreining i pilens retning » Bilde 306.

› For å trekke til skruene tar man tak i nøkkelenden og skrur bolten mot pilens
retning » Bilde 306 til den sitter godt.

ADVARSEL
Dersom det er vanskelig å løsne hjulboltene, kan du trå forsiktig med foten
ytterst på nøkkelen. Her må du holde deg fast i bilen for å stå støtt – fare
for personskade.
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Heve bilen

Bilde 307 Løftepunkter for jekken: variant 1 / variant 2

Bilde 308 plassering av jekken

Før kjøretøyet heves, må sikkerhetsinstruksene overholdes » .

Bruk jekken fra bilens verktøysett til å heve bilen. Plasser jekken under løfte-
punktet som er nærmest hjulet som skal skiftes.

Løftepunktene er plassert på kanalen variant 1 A  eller variant 2 B  » Bil-
de 307.

› Fest sveiven 7  i utsparingen på jekken 6  » Side 253.
› Påse at jekkens bunnplate står med hele flaten på jevn mark, slik at jekken

står i loddrett stilling i forhold til løftepunktet » Bilde 308 – .
› Skru jekken opp slik at kjeften griper om utsparingen i kanalen » Bilde 308 –
.

› Hev bilen til hjulet ikke lenger berører bakken.

ADVARSEL
Følgende instruksjoner må følges, ellers er det fare for personskader.
■ Sikre bilen mot utilsiktet rulling.
■ Sikre at jekkens bunnplate ikke sklir.

■ Legg en bred og stabil base under jekken på løst underlag (f.eks. grus).
■ Legg et sklisikkert underlag (f.eks. en gulvmatte av gummi) under jek-
ken på glatt overflate (f.eks. brostein).

■ Hold alltid dørene lukket når du jekker opp bilen.
■ Når bilen er hevet, må du aldri stikke kroppsdeler (f.eks. armer eller ben)
inn under bilen.
■ Start aldri motoren når bilen er jekket opp.

VÆR FORSIKTIG
Det er viktig å sikre at jekken er plassert riktig på bilens understell – fare for
skade på bilen.

Reparasjonssett

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Beskrivelse av reparasjonssett 257
Klargjøring for bruk av reparasjonssettet 257
Tett dekket og fyll det med luft. 257
Informasjon for kjøring med reparert dekk 258

Følgende informasjon gjelder for fabrikklevert reparasjonssett.

Bruk reparasjonssettet til å reparere punkteringer med en diameter på opptil
ca. 4 mm.

Reparasjon med reparasjonssettet erstatter ikke en varig dekkreparasjon. Det
er kun ment for å rekke fram til nærmeste fagverksted.

Bytt dekket som er reparert med dekkreparasjonssettet så fort som mulig eller
skaff deg informasjon om reparasjonsmuligheter hos et fagverksted.

Ikke fjern fremmedlegemer som har trengt inn i dekket (f.eks. spiker osv.).

Ikke bruk reparasjonssettet i følgende tilfeller.
▶Felgen er skadet.
▶Utetemperaturen ligger under minimumstemperaturen som er angitt i bruks-

anvisningen for dekkfylleflasken med tettemiddel. 
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▶Punkteringer på mer enn 4 mm i diameter.
▶Skader på dekksiden.
▶Utløpsdatoen (se fylleflasken) har passert.

ADVARSEL
■ Ved hudkontakt med tetningsmassen skal man vaske området umiddel-
bart.
■ Følg bruksanvisningen fra produsenten av dekkreparasjonssettet.

Beskrivelse av reparasjonssett

Bilde 309 Beskrivelse av reparasjonssett

Les først og vær oppmerksom på  på side 257.

Settet befinner seg i en boks under gulvbelegget i bagasjerommet.

Klistremerke med fartsangivelse "maks. 80 km/t" eller. "maks. 50 mph"
Jern for utskruing av ventilinnsats
Fylleslange med stengeplugg
Luftkompressor (utformingen av betjeningselementene an variere avhen-
gig av hvilken type luftkompressor som levert ut sammen med bilen)
Tast for dekktrykksenking
12 Volt støpsel
Dekkfylleslange
Dekktrykkmåler
På- og AV-bryter



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dekkfylleboks med tetningsmiddel
Reserveventil

Les dette
Samsvarserklæringen er inkludert med luftkompressoren eller mappen med
billitteratur.

Klargjøring for bruk av reparasjonssettet

Les først og vær oppmerksom på  på side 257.

For sikkerhets skyld, må følgende forholdsregler tas før du reparerer dekket
på veien.
› Still bilen så langt som mulig fra trafikken – helst på et sted med flatt og fast

underlag.
› Slå av motoren.
› For biler med manuell girkasse settes bilen i 1. gir.
› På biler med automatgir settes girvelgeren i stillingen P.
› Trekk håndbremsen godt til.
› Slå på varselblinklysene og sett opp varseltrekanten på foreskrevet avstand.
› La alle passasjerer gå ut av bilen. Passasjerer skal oppholde seg utenfor vei-

banen mens reparasjonen utføres (f.eks. bak autovernet).
› Hvis du kjører med tilhenger, skal denne kobles fra.

Tett dekket og fyll det med luft.

Les først og vær oppmerksom på  på side 257.

Tette
› Skru av ventilhetten på det skadde dekket.
› Stikk ventilnålverktøyet 2  » Bilde 309 på side 257 på ventilnålen, slik at

ventilnålen passer inn i sporet på ventilnålverktøyet.
› Skru ut ventilnålen og legg den på et rent underlag (klut, papir osv.).
› Rist flasken 10  kraftig fram og tilbake noen ganger.
› Skru fylleslangen 3  fast på dekkfylleboksen 10 . Folien i flaskeåpningen

punkteres.
› Ta pluggen ut av fylleslangen 3  og stikk flasken på hjulventilen.
› Hold boksen 10  med bunnen opp og fyll tetningsmiddelet fra dekkfyllebok-

sen i dekket.
› Ta fylleslangen av dekkventilen.
› Skru ventilnålen på plass igjen med ventilnålverktøyet 2 . 

10

11
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Pump opp
› Fest dekkfylleslangen 7  » Bilde 309 på side 257 på hjulventilen.
› For biler med manuell girkasse settes girspaken i tomgang.
› På biler med automatgir settes girvelgeren i stillingen P.
› Start motoren.
› Stikk støpselet 6  inn i 12 V-uttaket » Side 85.
› Start luftkompressoren med PÅ- og AV-bryteren 9 .
› Så snart et trykk på 2,0-2,5 bar er nådd, skrus luftkompressoren av. Maksimal

gangtid er 6 minutter » .
› Når det ikke kan opparbeides et trykk på 2,0–2,5 bar, skrus dekkfylleslangen

7  av dekkventilen.
› Kjør bilen omtrent 10 meter forover eller bakover for å "fordele" tettemidde-

let i dekket.
› Fest fylleslangen 7  på nytt på ventilen, og fortsett pumpingen.
› Det aktuelle klistremerket 1  monteres på instrumentpanelet i førerens

synsfelt.

Ved et dekktrykk på 2,0–2,5 bar kan kjøringen fortsette med en fart på maks.
80 km/t, eller 50 mph.

ADVARSEL
■ Hvis dekket ikke kan fylles til minst 2,0 bar, er skaden for stor. Tetnings-
middelet er ikke i stand til å tette dekket. Ikke kjør videre! Søk hjelp hos
et fagverksted.
■ Dekkfylleslangen og luftkompressoren kan bli varme ved oppumping – fa-
re for personskader!

VÆR FORSIKTIG
Stopp luftkompressoren senest etter 6 minutters gange – fare for kompressor-
skade! La kompressoren kjøles ned i noen minutter før den startes igjen.

Informasjon for kjøring med reparert dekk

Les først og vær oppmerksom på  på side 257.

Kontroller det reparerte dekkets fylletrykk etter 10 minutters kjøring.

Hvis dekktrykket er 1,3 bar eller lavere
› Det er ikke mulig å tette dekket tilstrekkelig med reparasjonssettet.  Ikke

kjør videre! Søk hjelp hos et fagverksted.

Hvis dekktrykket er 1,3 bar eller høyere
› Korriger dekktrykket til den riktige verdien » Side 249.



› Fortsett kjøringen til nærmeste verksted i maksimalt 80 km/t eventuelt 50
mph.

ADVARSEL
Et dekk som er fylt med tetningsmiddel har ikke de samme hastighetse-
genskapene som det opprinnelige dekket. Følgende informasjon må derfor
følges.
■ Ikke kjør fortere enn 80 km/t eller 50 mph.
■ Unngå akselerasjon med full gass, kraftig oppbremsing og stor hastighet i
svinger.

Starthjelp

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Starthjelp fra batteri i et annet kjøretøy 259

ADVARSEL
■ Ved arbeid i motorrommet må følgende advarsler følges » Side 240.
■ Når du håndterer bilbatteriet, må følgende advarsler overholdes » Si-
de 245.
■ Et utladet bilbatteri kan fryse allerede ved temperaturer såvidt under
0 °C. Dersom batteriet er frosset, må man ikke bruke starthjelp med batte-
riet på en annen bil – fare for eksplosjon og personskade!
■ Bruk aldri starthjelpen hvis bilbatteriet har for lavt syrenivå – eksplosjons-
og etsefare!
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Starthjelp fra batteri i et annet kjøretøy

Bilde 310 Starthjelp:  - Utladet batteri,  – strømgivende batteri / mo-
torens jordingspunkt for START-STOPP-system

Les først og vær oppmerksom på  på side 258.

Hvis motoren ikke starter på grunn av utladet batteri, kan batteriet i en annen
bil brukes til å starte motoren. Bruk kun startkabler med tilstrekkelig tverrsnitt
og isolerte kabelklemmer.

Merkespenning for de to batteriene må være 12 V. Kapasiteten (i Ah) på det
strømgivende batteriet må ikke ligge vesentlig under kapasiteten til det utla-
dede batteriet.

Startkablene må kobles i følgende rekkefølge.
› Fest kabelklemme 1  til plusspolen på det utladede batteriet.
› Fest kabelklemme 2  til plusspolen på batteriet som avgir strøm.
› Fest kabelklemme 3  til minuspolen på batteriet som avgir strøm.
› For biler med START-STOPP-system festes kabelklemme 4  på motorens jor-

dingspunkt A  » Bilde 310.
› For biler uten START-STOPP-system festes kabelklemme 4  på en solid me-

talldel forbundet med motorblokken eller direkte til motorblokken.

Starte motoren
› Start motoren på bilen som skal levere strøm og la den gå på tomgang.
› Utfør startprosedyren i bilen med det utladede batteriet.
› Hvis motoren ikke starter innen 10 sekunder, avbrytes startprosedyren og

gjentas så etter et halvt minutt.
› Ta av startkablene i motsatt rekkefølge av tilkobling.



ADVARSEL
■ Startkabelen må aldri kobles direkte til minuspolen på det utladede bat-
teriet – eksplosjonsfare.
■ De uisolerte delene av kabelklemmene må ikke komme i berøring med
hverandre – det er fare for kortslutning!
■ Startkabelen som er koblet til plusspolen på batteriet, må heller ikke
komme i kontakt med komponenter som leder strøm – det er fare for kort-
slutning!
■ Legg startkablene slik at de ikke kan fanges i roterende deler i motorrom-
met – fare for personskader samt skade på bilen.

Slepe bil

Informasjon om slepeprosess

Bilde 311 Flettet slepetau / tvunnet slepetau

For sleping med slepetauet skal man kun bruke flettet syntetisk fibertau » Bil-
de 311 –  » .

Fest slepetauet eller slepestangen i slepekrok foran » Side 260, slepekrok
bak » Side 260 eller i tilhengerfestets kulestang » Side 219.

Betingelser for sleping.
Biler med automatgir må ikke slepes med bakhjulene hevet – fare for
skade på girkassen!
Hvis girkassen ikke får olje, må bilen bare taues med forakselen løftet, el-
ler fraktes på tilhenger eller egen transportbil.
Maksimal hastighet er 50 km/t.
Dersom vanlig sleping ikke er mulig, eller bilen må slepes lengre enn 50
km, må bilen fraktes på tilhenger eller egen transportbil. 
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Føreren i bilen som sleper
› På biler med manuell girkasse girer man sakte under kjøring.
› På biler med automatgir gir man gass særlig forsiktig.
› Kjør kun normalt når tauet er stramt.

Føreren i bilen som slepes
› Hvis mulig, bør bilen slepes med motoren i gang. Bremseforsterker og servo-

styring fungerer kun hvis motoren er i gang, ellers må bremsepedalen tråk-
kes mye kraftigere ned og styring tar større krefter.

› Når motorstart er mulig, skrur man på tenningen slik at rattet ikke er låst og
blinklys, vindusviskere og vindusspyleranlegg kan slås på.

› Sett giret i fri eller ved automatgir, sett velgerspaken i stilling N.
› Hold slepetauet stramt under sleping.

ADVARSEL
■ Tvunnet slepetau skal aldri benyttes til sleping » Bilde 311 – , slepekro-
ken kan vris ut av bilen – fare for ulykke.
■ Slepetauet må ikke være vridd – fare for ulykke.

VÆR FORSIKTIG
■ Ikke start motoren ved å slepe bilen i gang – fare for motorskade. Du kan
bruke batteriet fra en annen bil til starthjelp » side 258, Starthjelp.
■ Ved sleping offroad er det fare for overbelastning og skade på begge bilene.

Les dette
Vi anbefaler at du bruker slepetau fra ŠKODA-originaltilbehør.

Slepekrok foran

Bilde 312 Ta av dekslet / fest slepekroken

Ta av /sette på dekslet
› For å ta av, trykker man dekselet i pilens retning 1  og tar det så av i pilens

retning 2  » Bilde 312.
› For å sette på, setter man dekslet inn i pilens retning 1  og trykker deretter

på motsatt kant av dekslet. Dekselet må gå trygt i lås.

Montering/demontering av slepefeste
› For å montere slepekroken for hånd, skrus den i pilens retning 3  » Bilde 312

til anslaget » .

Til stramming anbefaler vi å bruke f.eks. hjulnøkkelen, slepekroken for en an-
nen bil eller en lignende gjenstand, som du kan føre gjennom kroken.

› For å demontere, skrus slepekroken ut mot pilens retning 3 .

ADVARSEL
Slepekroken må alltid strammes godt til, ellers kan den løsne under sleping.

Slepekrok bak

Bilde 313 Ta av dekslet / fest slepekroken – variant 1 

260 Selvhjelp



Bilde 314 Ta av dekslet / fest slepekroken – variant 2

Ta av /sette på dekslet
› For å ta av, trykker man dekselet i pilens retning 1  og tar det så av i pilens

retning 2  » Bilde 313.
› For å sette på, setter man dekslet inn i pilens retning 1  og trykker deretter

på motsatt kant av dekslet. Dekselet må gå trygt i lås.

Montering/demontering av slepefeste
› For å montere slepekroken for hånd, skrus den i pilens retning 3  » Bilde 313

ev. » Bilde 314til anslaget » .

Til stramming anbefaler vi å bruke f.eks. hjulnøkkelen, slepekroken for en an-
nen bil eller en lignende gjenstand, som du kan føre gjennom kroken.

› For å demontere, skrus slepekroken ut mot pilens retning 3 .

Biler med hengerfeste
På biler med fabrikkmontert hengerfeste finnes det ikke et feste for innskru-
bar slepekrok bak. Benytt hengerfestet til sleping » side 219, Hengerfeste.

ADVARSEL
Slepekroken må alltid strammes godt til, ellers kan den løsne under sleping.

Fjernkontroll – skifte batteri

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Fjernkontrollnøkkel 261
Fjernkontroll for tilleggsvarmer (kupévarmer) 262

VÆR FORSIKTIG
■ Den nye batteriet må stemme overens med den opprinnelige spesifikasjone-
ne.
■ Sørg for riktig polaritet når du skifter batteri.

Les dette
■ Vi anbefaler at du lar et fagverksted skifte batteriet.
■ Batteribytte i nøkler med pålimt dekoremblem kan føre til at emblemet blir
ødelagt. Du kan kjøpe et nytt dekoremblem hos din ŠKODA-forhandler.

Fjernkontrollnøkkel

Bilde 315 Ta av dekselet / ta ut batteriet

Les først og vær oppmerksom på  på side 261.

› Vipp ut nøkkeldelen.
› Dytt av batteridekselet A  » Bilde 315 med tommelen eller med en flat skru-

trekker ved pilen B .
› Vipp opp batteridekselet i pilens retning 1 .
› Ta ut utladet batteri i pilens retning 2  og sett inn et nytt batteri.
› Sett på batteridekselet A og trykk på det inntil fjærlåsen går hørbart i lås.

Dersom bilen ikke kan låses / låses opp etter at du har skiftet batteri, må nøk-
kelen synkroniseres på nytt » Side 51.
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Fjernkontroll for tilleggsvarmer (kupévarmer)

Bilde 316 Fjernkontroll: Batterideksel

Les først og vær oppmerksom på  på side 261.

› Med en tynn skrutrekker, løsne dekselet A  i området B  » Bilde 316.
› Åpne dekslet i pilens retning 1  og skyv det ut i pilens retning 2 .
› Løsne batteriet med skrutrekkeren i området C  og bytte de ut med nye.
› Sett dekslet på og trykk det i pilens retning 2  til det klikker på plass.

Nødåpning/-låsing av dører

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Låse / låse opp førerdør 262
Låse dør uten låsesylinder 263
Låse opp bakluke 263
Nødopplåsing med velgerspake 263



Låse / låse opp førerdør

Bilde 317 Dørhåndtak på førersiden: Vippe opp låsedeksel / låsesylinder
med nøkkel

Førerdøren kan nødlåses /nødopplåses med nøkkelen via låsesylinderen.

› Trekk i dørhåndtaket og hold det slik.
› Sett nøkkelen inn i sporet på undersiden av dekselet og løft dekselet i pilens

retning » Bilde 317.
› Slipp håndtaket.
› For biler med venstrestyring settes nøkkelen med utvippbar nøkkeldel med

tastene opp » Bilde 317 – i låsesylinderen, og bilen låses opp eller igjen.
› For biler med høyrestyring settes nøkkelen med utvippbar nøkkeldel med ta-

stene ned i låsesylinderen, og bilen låses opp eller igjen.
› Trekk i dørhåndtaket og hold det slik.
› Sett dekslet på igjen.

VÆR FORSIKTIG
Pass på at du ikek skader lakken når du løser bilen opp/igjen manuelt.
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Låse dør uten låsesylinder

Bilde 318 Nødlåsing: Venstre/høyre bakdør

› Den aktuelle bakdøren åpnes og klaffen A  fjernes » Bilde 318.
› Sett nøkkelen i sporet og vri i pilens retning (fjæret posisjon).
› Sett inn skjermen A  igjen.

Når den lukkes, er døren låst.

Låse opp bakluke

Bilde 319 Låse opp bakluke: Variant 1 / variant 2

Bakluken kan låses opp manuelt fra innsiden.

› Sett inn en skrutrekker eller lignende i utsparingen ev. åpningen i klaffekled-
ningen » Bilde 319 helt til anslag.

› Du åpner luken med bevegelse i pilens retning.

Nødopplåsing med velgerspake

Bilde 320 Ta av deksel / løse ut girvelger

› Trekk håndbremsen godt til.
› Åpne oppbevaringsrom i midtkonsollen foran.
› Grip tak i dekslet A  i området ved pilene og løft det forsiktig i pilens retning

1  forover og deretter bak » Bilde 320.
› Trykk den gule plastdelen i pilens retning 2 , trykk samtidig på låseknappen

på velgerspakens håndtak og still spaken i stilling N.

Hvis velgerspaken settes i stilling P, vil den sperres på nytt.

VÆR FORSIKTIG
Påse at det ikke oppstår skader rundt girspaken når du løfter opp dekselet
med skrutrekkeren.

Skifte vindusviskerblader

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Skifte viskerblader på frontrute 264
Skifte viskerblader på bakrute 264

ADVARSEL
Av sikkerhetsmessige årsaker bør du skifte viskerbladene én til to ganger i
året.

263Beredskapsutstyr og selvhjelp



Skifte viskerblader på frontrute

Bilde 321
Innstilling av servicestilling for
viskerarmer

Bilde 322 Skifte viskerblad på frontruten

Les først og vær oppmerksom på  på side 263.

Lukk panseret og sett vindusviskerarmen i servicestilling før skifting av vindus-
viskeren.

Stille inn servicestilling
› Slå tenningen på og av igjen.
› Skyv spaken i pilens retning » Bilde 321 innen 10 sekunder og hold i cirka 2

sekunder.

Ta av viskerbladet
› Løft viskerarmen fra vinduet i pilens retning 1  » Bilde 322.
› Vipp viskerbladet mot anslaget i samme retning.
› Hold viskerarmen fast og trykk låsen A  i pilens retning 2 .
› Ta av viskerbladet i pilens retning 3 .



Montering av viskerblad
› Skyv viskerbladet mot pilens retning 3  til det låses på plass. Kontroller at vi-

skerbladet sitter godt fast.
› Vipp viskerarmen inn på ruten igjen.
› Skru på tenningen og trykk betjeningsspaken i pilens retning » Bilde 321.

Vinduspusserarmene går til grunnstillingen.

Skifte viskerblader på bakrute

Bilde 323 Skifte viskerblad på bakruten

Les først og vær oppmerksom på  på side 263.

Ta av viskerbladet
› Løft viskerarmen fra vinduet i pilens retning 1  » Bilde 323.
› Vipp viskerbladet mot anslaget i samme retning.
› Hold viskerarmen fast og trykk låsen A  i pilens retning 2 .
› Ta av viskerbladet i pilens retning 3 .

Montering av viskerblad
› Skyv viskerbladet mot pilens retning 3  til det låses på plass. Kontroller at vi-

skerbladet sitter godt fast.
› Vipp viskerarmen inn på ruten igjen.
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Sikringer og lyspærer

Sikringer

 Introduksjon

Bilde 324
Utbrent sikring

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Sikringer i instrumentpanelet – venstrestyring 265
Sikringer i instrumentpanelet – høyrestyring 266
Sikringstilordning i instrumentpanel 266
Sikringer i motorrom 267
Sikringstilordning i motorrom 268

De enkelte strømkretsene er sikret med smeltesikringer. En defekt sikring
gjenkjennes på at metallstripen har smeltet over » Bilde 324.

ADVARSEL
Før alt arbeid i motorrommet skal advarslene leses og etterfølges » Si-
de 240.

VÆR FORSIKTIG
■ Skift den defekte sikringen med en ny sikring med samme ampereverdi.
■ Hvis en ny sikring brennes ut etter kort tid, må man ta kontakt med fagverk-
sted.
■ Sikringer skal "ikke repareres" og heller ikke erstattes med kraftigere sikrin-
ger – brannfare, og andre elektriske systemer kan bli skadet.

Les dette
■ Vi anbefaler at du alltid har med deg reservesikringer i bilen.
■ Flere elektriske forbrukere kan være tilordnet en og samme sikring. Det kan
være flere sikringer som angår en forbruker.

Sikringer i instrumentpanelet – venstrestyring

Bilde 325
Oppbevaringsrom på førersiden

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 265.

På venstrestyrte biler er sikringsboksen på førersiden bak oppbevaringsrom-
met.

Skift sikring
› Ta ut tenningsnøkkelen, skru av lysene og alle elektriske forbrukere.
› Åpne hanskerommet på førersiden.
› Grip oppbevaringsrommet i området A  og vipp det opp ved å trekke i pilens

retning 1  (oppvipping krever større kraft) » Bilde 325.
› Ta av plastklipset under sikringsboksens deksel i motorrommet » Bilde 328

på side 267.
› Bruk klipset for å trekke ut den defekte sikringen, sett deretter inn en ny si-

kring.
› Fest klipset hvor du fant det.
› Lukk rommet ved å trykke i pilens retning 2 .
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Sikringer i instrumentpanelet – høyrestyring

Bilde 326 Hanskerom på passasjersiden

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 265.

På høyrestyrte biler er sikringsboksen på passasjersiden bak oppbevarings-
rommet.

Vipp opp oppbevaringsrommet og skift sikring
› Ta ut tenningsnøkkelen, skru av lysene og alle elektriske forbrukere.
› Stikk inn en skrutrekker under sidedekselet » Bilde 326.
› Lås opp dekselet i pilens retning 1 .
› Skyv ut dekselet i pilens retning 2 .
› Åpne oppbevaringsrommet.
› Sett en skrutrekker fra siden inn i panelet i pilens retning 3 .
› Bruk skrutrekkeren til å låse bremsestangen A  i oppbevaringsrommet i pi-

lens retning 4 .
› Fjern oppbevaringsrommet i pilretningen 5 .
› Ta av plastklipset under sikringsboksens deksel i motorrommet » Bilde 328

på side 267.
› Trekk den defekte sikringen ut med klipset og sett så inn en ny sikring.
› Fest klipset hvor du fant det.

Vipp oppbevaringsrommet tilbake
› Trekk oppbevaringsrommets anslagsbuffer B  bak holderen C  » Bilde 326.
› Skyv inn oppbevaringsrommet mot pilretningen 5 .
› Sett inn bremsestangen i og drei den i pilretningen 4  med en skrutrekker.
› Skyv inn sidedekslene mot pilretningen 2 .
› Trykk inn sidedekslene mot pilretningen 1 .
› Lukk rommet.



Sikringstilordning i instrumentpanel

Bilde 327
Sikringer

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 265.

Nr. Strømforbruker

1 Ikke i bruk

2 Ikke i bruk

3 Spenningsstabilisator for drosjer

4 Ikke i bruk

5 Databuss

6 Sensor for alarmanlegg

7
Klimaanlegg, varmeapparat, mottaker for fjernkontroll for kupévar-
mer, automatgir, relé for bakrutevarme

8 Lysbryter, Regnsensor, Diagnosekobling

9 Firehjulstrekk

10 Infotainmentskjerm

11 Strammer for sikkerhetsbelte - førersiden

12 Infotainment

13 Oppvarmede bakseter

14 Vifte for klimaanlegg, varmepparat

15 Elektrisk rattlås

16 Telefonboks, trådløs telefonlading

17 Kombiinstrument, nødnummer

18 Ryggekamera

19 KESSY

20 Betjeningsspak under rattet 
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Nr. Strømforbruker

21 Adaptive støtdempere

22 Hengerfeste – stikkontakt

23 Lys - høyre

24 Panoramasoltak

25
Sentrallås – venstre førerdør og venstre vindusheis, venstre side-
speil – varmeapparat, vippefunksjon, innstilling av speilflate

26 Oppvarmbart forsete

27 Musikkforsterker

28 Hengerfeste – venstre lys

29 CNG-relé

30 Ikke i bruk

31 Lys – venstre

32 Lukeparkeringshjelp, parkeringshjelp

33 Kollisjonspute, bryter for nødblinkanlegg

34
ASR, ESC, dekktrykkovervåking, klimaanlegg, ryggelysbryter, speil
med automatisk nedblending, START-STOPP, oppvarmede bakse-
ter, 230 V-strømuttak, sportslydgenerator

35 Lyshøyderegulering, diagnosekontakt, kamera, radar

36 Hovedlys høyre

37 Hovedlys venstre

38 Hengerfeste – høyre lys

39
Sentrallås – høyre førerdør og høyre vindusheis, høyre sidespeil –
varmeapparat, vippefunksjon, innstilling av speilflate

40 12 Volt strømuttak

41 Strammer for sikkerhetsbelte - passasjersiden

42 Sentrallås – bakdører, lyktespyleranlegg, rutespyleranlegg

43 Xenon-lykter, kupébelysning

44 Hengerfeste – stikkontakt

45 Elektrisk stillbare seter

46 230-volts strømuttak

47 Bakrutevisker

48 Ikke i bruk

49 Motorstart, kløtsjpedalbryter

Nr. Strømforbruker

50 Åpne bakluken

51 Kjørecomputer for drosjer

52 Spenningsstabilisator for drosjer

53 Bakrutevarme

Sikringer i motorrom

Bilde 328 Deksel på sikringsboks: Ta av dekselet / plastklips for sikringer

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 265.

Skift sikring
› Ta ut tenningsnøkkelen, skru av lysene og alle elektriske forbrukere.
› Trykk inn låseknappene på dekslet samtidig i pilens retning 1  og ta av deks-

let i pilens retning 2  » Bilde 328.
› Ta av plastklipset under sikringsboksens deksel » Bilde 328.
› Bruk klipset for å trekke ut den defekte sikringen, sett deretter inn en ny si-

kring.
› Fest klipset hvor du fant det.
› Sett på dekselet, trykk inn låseknappene på dekslet og lås.

VÆR FORSIKTIG
Dekslet til sikringsboksen i motorrommet må alltid settes riktig på plass, ellers
kan vann trenge inn i sikringsskapet – fare for skade på bilen!
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Sikringstilordning i motorrom

Bilde 329
Sikringer

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 265.

Nr. Strømforbruker

1 ESC, ABS

2 ESC, ABS

3 Motorstyresystem

4
Radiatorvifte, oljetemperatursensor, luftmassemåler, ventil for driv-
stofftrykkregulering, elektrisk tilleggsvarmer, oljeovertrykkventil,
resirkuleringsventil for eksos

5 Tenning, spole til CNG relé, drivstoffinjektorer, drivstoffmåleventil

6 Bremsesensor

7 Kjølevæskepumpe, radiatorspjeld, oljetrykkventil, giroljeventil

8 Lambdasonde

9
Tenning, forglødeanlegg, eksosspjeld, oppvarming av veivhusventi-
lasjon

10 Bensinpumpe, tenning

11 Elektrisk tilleggsvarmer

12 Elektrisk tilleggsvarmer

13 Automatgirkasse

14 Frontrutevarme

15 Horn

16 Tenning, drivstoffpumpe

17 ABS, ESC, motorstyresystem, relé for frontrutevarme

18 Databuss, batteridatamodul



Nr. Strømforbruker

19 Vindusvisker på frontrute

20 Tyverialarm

21 Frontrutevarme

22 Motorstyresystem, spenningsstabilisator for drosjer

23 Starter

24 Elektrisk tilleggsvarmer

31 Undertrykkspumpe

32 Ikke i bruk

33 Ikke i bruk

34 Firehjulstrekk

35 Ikke i bruk

36 Ikke i bruk

37 Kupévarmer

38 Ikke i bruk

Lyspærer

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Pæreoversikt i frontlykten 269
Skifte pære for nærlys (halogenlykt) 269
Skifte lyspære for fjern-, kjøre- og parkeringslys 270
Skifte pære for ekstra parkeringslys (Xenon-lykt) 270
Skifte pære for tåkelys – variant 1 270
Skifte pære for tåkelys – variant 2 271
Skifte lyspære for skiltlys 271
Ta ut / sette inn baklys 272
Skifte lyspære i baklykt – variant 1 272
Skifte lyspære i baklykt – variant 2 273

Ved usikkerhet, anbefaler vi at man lar et fagverksted gjøre jobben eller opp-
søker annen faglhjelp. 
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▶Før skifte av lyspærer skal tenningen og lyset slås av.
▶Defekte lyspærer skal bare skiftes med lyspærer av samme type. Betegnel-

sen står på pæresokkelen eller på glasskolben.

Vi anbefaler at et fagverksted sjekker lyktejusteringen for fjern- og nærlys et-
ter at det er skiftet en lyspære.

Ved svikt i en Xenon-pære eller en LED-pære, bør man få hjelp av fagverksted.

ADVARSEL
■ Før alt arbeid i motorrommet skal advarslene leses og etterfølges » Si-
de 240.
■ Det kan føre til ulykker hvis veien foran bilen ikke er tilstrekkelig opplyst
eller hvis bilen ikke er godt synlig for andre trafikkanter.
■ H7-, H8- og H15-lyspærer står under trykk og kan eksplodere når de skif-
tes – det er fare for personskader! Det anbefales at du bruker hansker og
vernebriller når du skifter lyspærer.
■ Utfør ikke arbeid på xenon-pærer – livsfare!

VÆR FORSIKTIG
Ikke ta på pæreglasset med bare fingrene - selv små mengder smuss reduse-
rer levetiden til lyspæren. Bruk en ren klut, en serviett eller lignene.

Les dette
■ I denne instruksjonsboken finner du beskrivelser for skifte av pærer slik at
man kan skifte disse selv uten å få problemer. Skifte av andre lyspærer skal ut-
føres av et fagverksted.
■ Vi anbefaler at du alltid har med deg den lille esken med reservepærer i bilen.

Pæreoversikt i frontlykten

Bilde 330
Venstre frontlys

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 269.

Bilen er utstyrt med frontlykter med halogenpærer eller med en xenon-gassut-
ladingslampe og en halogenpære.

Oversikt over pærer » Bilde 330
Nærlys med halogenpære/xenon-gasspære
Fjern- , kjøre- og parkeringslys  / ekstra parkeringslys

Skifte pære for nærlys (halogenlykt)

Bilde 331 Skifte lyspære for nærlys

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 269.

› Vri beskyttelseshetten A  » Bilde 330 på side 269 i pilens retning.
› Løsne kontakten med lyspæren i pilens retning 1  » Bilde 331.
› Ta kontakten med lyspæren ut i pilens retning 2 .
› Ta av kontakten.
› Sett inn en ny pære slik at posisjoneringstappen A  på lyspæren » Bilde 331

er i flukt med fordypningen i reflektoren.
› Ta ut kontakten i pilens retning 3 .
› Sett inn beskyttelseshetten A  » Bilde 330 på side 269 og vri den mot pilens

retning.



A

B
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Skifte lyspære for fjern-, kjøre- og parkeringslys

Bilde 332
Skifte lyspære for fjern-, kjøre-
og parkeringslys

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 269.

› Vri beskyttelseshetten B  » Bilde 330 på side 269 i pilens retning.
› Vri sokkelen til anslaget i pilens retning 1  » Bilde 332.
› Ta ut sokkelen i pilens retning 2 .
› Sett inn sokkelen med ny pære og drei til anslag mot pilens retning 1 .
› Sett inn beskyttelseshetten B  » Bilde 330 på side 269 og vri den mot pilens

retning.

Skifte pære for ekstra parkeringslys (Xenon-lykt)

Bilde 333 Skifte pære for ekstra parkeringslys

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 269.

› Vri beskyttelseshetten B  » Bilde 330 på side 269 i pilens retning.
› Trekk ut pæren ved hjelp av vippebevegelser i pilens retning 1  » Bilde 333.
› Grip sokkelen med lyspæren i området A .
› Ta den defekte pæren ut av sokkelen i pilens retning 2 .
› Sett en ny pære i sokkelen inn mot anslaget.





› Sett sokkelen med pære inn i lykten igjen.
› Sett inn beskyttelseshetten B  » Bilde 330 på side 269 og vri den mot pilens

retning.

Skifte pære for tåkelys – variant 1

Bilde 334 Ta ut tåkelys / skifte pære – variant 1

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 269.

Ta ut beskyttelsesgitter og lykt
› I åpningen A  » Bilde 334 føres trådbøylen for å ta av hele hjulkapselen inn.
› Ved å trekke kroken i pilens retning 1 , tas beskyttelsesgitteret av i pilens

retning 2  » Bilde 334.
› Skru ut skruene B  med skrutrekkeren fra verktøysettet.
› Bruk nøkkelen 2  » side 253, Verktøysett til å låse opp holderen C  i pilens

retning 3 .
› Ta lykten forsiktig av i pilens retning 4 .

Skifte lyspære
› Trykk låsen på kontakten inn i pilens retning 5 .
› Trekk ut kontakten i pilens retning 6 . 
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› Drei sokkelen med lyspæren til anslaget i pilens retning 7 .
› Ta kontakten med lyspæren ut i pilens retning 8 .
› Sett en ny sokkel med pære inn i lykten og skru den mot pilretningen 7  til

anslag.
› Sett på kontakten.

Sette inn frontlys og beskyttelsesgitter
› Sett inn tåkelyset mot pilens retning 4  » Bilde 334 og skru det fast.
› Sett beskyttelsesgitteret inn og trykk det forsiktig på plass til det låses fast.

Skifte pære for tåkelys – variant 2

Bilde 335 Ta ut tåkelys / skifte pære – variant 2

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 269.

Ta ut dekslet og lykten
› I åpningen A  » Bilde 335 føres trådbøylen for å ta av hele hjulkapselen inn.
› Ta ut dekslet ved å trekke kroken i pilens retning 1 .
› Skru ut skruene B  med skrutrekkeren fra verktøysettet.
› Løft lykten opp i pilens retning 2 .
› Ta lykten forsiktig av i pilens retning 3 .



Bytte lyspære
› Trykk låsen på kontakten inn i pilens retning 4 .
› Trekk ut kontakten i pilens retning 5 .
› Drei sokkelen med lyspæren til anslaget i pilens retning 6 .
› Ta kontakten med lyspæren ut i pilens retning 7 .
› Sett en ny sokkel med pære inn i lykten og skru den mot pilretningen 6  til

anslag.
› Sett på kontakten.

Sette inn frontlys og deksel
› Sett inn tåkelyset mot pilens retning 3  » Bilde 335 og skru det fast.
› Sett dekslet inn og trykk det forsiktig på plass til det låses fast.

Skifte lyspære for skiltlys

Bilde 336 Ta ut skiltlys / skifte pære

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 269.

› Trykk lykten i pilens retning 1  » Bilde 336 til den løsner.
› Trekk ut og ta av lykten i pilens retning 2 .
› Ta den defekte pæren ut av sokkelen i pilens retning 3 .
› Sett en ny pære i holderen.
› Sett lykten inn igjen mot pilens retning 1 .
› Trykk lett på lykten til fjæren klikker på plass.
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Ta ut / sette inn baklys

Bilde 337 Demontere lys / dra ut kontakt

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 269.

Demontering
› Åpne bakluken.
› Trådbøylen føres inn i åpningen A 1) » Bilde 337 for å ta av hele hjulkapselen.
› Ta ut dekslet ved å trekke kroken i pilens retning 1 .
› Skru ut skruene B  med nøkkelen fra verktøysettet.
› Grip tak i lykten og dra den forsiktig ned i pilens retning 2 .
› Trykk låsen på kontakten2) i pilens retning 3 .
› Trekk pluggen ut av baklykten forsiktig i pilens retning 4 .

Montere
› Sett kontakten inn i lykten og pass på at den går i lås.
› Sett inn lykten med tappen A  » Bilde 338 på side 272 i utsparingene C

» Bilde 337 i karosseriet.



› Skyv lykten forsiktig på plass » .
› Skru fast lykten og monter dekslet. Dekslet må gå trygt i lås.
› Lukk bakluken.

VÆR FORSIKTIG
■ Sørg for at lykteledningene ikke klemmes mellom karosseriet og lykten ved
montering – fare for vannlekkasje og skade på elektrisk anlegg.
■ Hvis man er usikker på om ledningen er i klem, anbefaler vi at et fagverksted
sjekker dette.
■ Vær forsiktig så du ikke skader lakken på bilen eller baklysenheten når du tar
ut og monterer baklysenheten.

Skifte lyspære i baklykt – variant 1

Bilde 338 Ytre del av lykten: Grunnbelysning / lykt med LED-pære 

1) Åpningens plassering kan variere avhengig av kjøretøymodell.
2) Typen kontakt kan være forskjellig avhengig av bilens utrustning.
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Bilde 339 Indre del av lykten: Grunnbelysning / lykt med LED-pære

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 269.

Ytre del av lykten
› Drei pæreholderen med pæren B  » Bilde 338 mot klokken og ta den ut av

lyktehuset.
› Trykk den defekte lyspæren i holderen, drei mot urviseren og ta ut pæren.
› Sett en ny lyspære inn i fatningen og drei den til anslag med urviseren.
› Skift pæren, sett holderen med pæren inn i lyktehuset igjen og drei til ansla-

get med urviseren.

Indre del av lykten
› Pæreholderen » Bilde 338 eller skrues ut med en skrutrekker i verktøysettet

og tas ut av lykten.
› Skru den respektive pæren » Bilde 339 til den stopper mot klokken og fjern

den fra pæreholderen.
› Sett en ny lyspære inn i fatningen og drei den til anslag med klokken.
› Monter pæreholder i lykten.



Skifte lyspære i baklykt – variant 2

Bilde 340 Ytre del av lykten: Grunnbelysning / lykt med LED-pære

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 269.

› Drei holderen med pæren B  i pilens retning 1  » Bilde 340.
› Ta holderen med pære ut av lampehuset fjerne i pilens retning 2 .
› Trykk den defekte lyspæren i holderen, drei mot urviseren og ta ut pæren.
› Sett en ny lyspære inn i fatningen og drei den til anslag med urviseren.
› Skift pæren, sett holderen med pæren inn i lyktehuset igjen og drei til ansla-

get mot pilens retning 1 .
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Tekniske data

Tekniske data

Grunnleggende bildata

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Bildata 274
Egenvekt 275
Nyttelast 277
Måling av drivstofforbruk og CO2-utslipp i henhold til ECE-forskrifter og
EU-direktiver 277
Mål – Octavia 278
Mål – Octavia Combi 279
Sporvidde foran/bak 280
Overhengvinkel 281

Opplysningene i vognkortet gjelder dersom det er avvik mellom opplysningene
i instruksjonsboken og vognkortet.

De angitte verdiene for kjøreytelse er målt uten utstyr som reduserer ytelsene
(f.eks. klimaanlegg).

De angitte verdiene er beregnet i samsvar med regler og under betingelser
som er fastsatt av forskrifter eller tekniske krav for fastsettelse av driftsmessi-
ge og tekniske data for motorkjøretøy.

De oppførte verdiene gjelder for grunnmodellen uten ekstrautstyr.

Bildata

Bilde 341 Merke med kjøretøydata

Bilde 342
Typeskilt

Merke med kjøretøydata
Merket med kjøretøydata » Bilde 341 er i bruksanvisningen og under gulvbe-
legget i bagasjerommet.

Merket med kjøretøydata inneholder følgende opplysninger:
Bilens identifikasjonsnummer (VIN)
Modell
Girkassekodebokstaver / lakknummer / interiørnummer / motoreffekt /
motorkodebokstaver.
Delvis beskrivelse av bilen
Godkjente dekkdiameter i tommer1)

Dekk- og felgstørrelser som er godkjent for din bil finner man i bilens tekniske
dokumentasjon og samsvarserklæringen (såkalt COC-dokument). 

1

2

3

4

5

1) Gjelder bare for enkelte land.
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Typeskilt
Typeskiltet » Bilde 342 er plassert nederst på B-stolpen på høyre bilsiden.

Typeskiltet inneholder følgende opplysninger.
Bilprodusent
Bilens identifikasjonsnummer (VIN)
Maksimal tillatt totalvekt
Maksimal tillatt vogntogvekt (bil og tilhenger)
Maksimal tillatt aksellast foran
Maksimal tillatt aksellast bak

Bilens identifikasjonsnummer (VIN)
VIN-nummeret (understellsnummer) er preget inn på høyre fjærbenfeste i mo-
torrommet. Dette nummeret finnes også på et skilt i nederste venstre hjørne
under frontruten (sammen med en VIN-strekkode) samt på typeskiltet.

VIN nummeret kan også vises i Infotainment i menyen   →  → Service.

Motornummer
Motorens produksjonsnummer (tre kodebokstaver og serienummeret) er
stemplet på motorblokken.

Tilleggsopplysninger (gjelder for Russland)
Fullstendig typegodkjenningsnummer for bilen er angitt i bildokumentasjonen,
felt 17.

Maksimal tillatt tilhengervekt
Den oppførte maksimale tillatte tilhengervekten gjelder bare for høyder opp til
1 000 moh.

Når høyden over havet øker reduseres motorytelsen og dermed reduseres
klatreevnen. Dermed må tillatt lasteevne reduseres med 10 % for hver påbe-
gynte 1 000 m høyde over havet.

Totalvekten anslås ut fra sammenlagt sannsynlig vekt for trekkvogn (med last)
og tilhenger (med last).

ADVARSEL
De oppgitte verdiene for maksimalt tillatte vekter må ikke overskrides – det
er fare for ulykker og skader!

1

2

3

4

5

6

Egenvekt

Denne verdien er en veiledende verdi og tilsvarer den laveste mulige egenvek-
ten uten annet vektøkende utstyr (f.eks. klimaanlegg, nød-/reservehjul o.l.).
Egenvekten omfatter også 75 kg som førervekt, vekten på væsker og verktøy-
sett og 90 % full drivstofftank.

Driftsvekt – Octavia

Motor Girkasse Egenvekt (kg)

1,0 l/85 kW TSI
MG 1225

DSG 1250

1,2 l/63 kW TSI MG 1225

1,4 l/81 kW TSI G-TEC
MG 1394

DSG 1419

1,4 l/110 kW TSI

MG (EU5) 1250

MG (EU6) 1255

DSG (EU4, EU5) 1265

DSG (EU6) 1270

1,6 l/81 kW MPI
MG 1210

AG 1250

1,8 l/132 kW TSI

MG (EU4, EU5) 1315

MG (EU6) 1320/1315a)

DSG 4x4 1428

DSG (EU4, EU5) 1330

DSG (EU6) 1335/1330a)

1,6 l/66 kW TDI CR MG 1305

1,6 l/81 kW TDI CR

MG5 1305

MG6 1280

MG 4x4 1413

DSG 1320

2,0 l/105 kW TDI CR
MG 1325

DSG 1345 
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Motor Girkasse Egenvekt (kg)

2,0 l/110 kW TDI CR

MG 1332

MG 4x4 1438

DSG 1352

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 1463

a) Gjelder bare for enkelte land.

Driftsvekt – Octavia RS

Motor Girkasse Egenvekt (kg)

2,0 l/162 kW TSI
MG 1420

DSG 1440

2,0 l/169 kW TSI
MG 1445

DSG 1465

2,0 l/135 kW TDI CR

MG 1445

DSG 1465

DSG 4x4 1550

Driftsvekt – Octavia Combi

Motor Girkasse Egenvekt (kg)

1,0 l/85 kW TSI
MG 1247

DSG 1272

1,2 l/63 kW TSI MG 1247

1,4 l/81 kW TSI G-TEC
MG 1416

DSG 1441

1,4 l/110 kW TSI

MG (EU5) 1272

MG (EU6) 1277

DSG (EU4, EU5) 1287

DSG (EU6) 1292

1,6 l/81 kW MPI
MG 1232

AG 1272

Motor Girkasse Egenvekt (kg)

1,8 l/132 kW TSI

MG (EU4, EU5) 1337

MG (EU6) 1342/1337a)

DSG 4x4 1450

DSG (EU4, EU5) 1352

DSG (EU6) 1357/1352a)

1,6 l/66 kW TDI CR MG 1327

1,6 l/81 kW TDI CR

MG5 1327

MG6 1280

MG 4x4 1435

DSG 1342

2,0 l/105 kW TDI CR
MG 1347

DSG 1367

2,0 l/110 kW TDI CR

MG 1354

MG 4x4 1458

DSG 1374

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 1485

a) Gjelder bare for enkelte land.

Driftsvekt – Octavia Combi RS

Motor Girkasse Egenvekt (kg)

2,0 l/162 kW TSI
MG 1442

DSG 1462

2,0 l/169 kW TSI
MG 1467

DSG 1487

2,0 l/135 kW TDI CR

MG 1467

DSG 1487

DSG 4x4 1572

Driftsvekt – Octavia Combi Scout

Motor Girkasse Egenvekt (kg)

1,8 l/132 kW TSI DSG 4x4 1522

1,6 l/81 kW TDI CR MG 4x4 1505 
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Motor Girkasse Egenvekt (kg)

2,0 l/110 kW TDI CR MG 4x4 1526

2,0 l/135 kW TDI CR DSG 4x4 1559

Les dette
Du kan få oppgitt nøyaktig vekt på din bil ved henvendelse til et fagverksted.

Nyttelast

Man kan beregne nyttelasten ved hjelp av forskjellen mellom tillatt totalvekt
og driftsvekt.

Nyttelasten er summen av følgende vekt.
▶Vekten av medpassasjerer.
▶Vekten av all bagasje og annen last.
▶Vekten av taklast, inkludert takstativ.
▶Vekten av utstyr som ikke er tatt med som driftsvekt.
▶Kuletrykk ved hengerdrift (maks. 75 kg eller 80 kg for biler med firehjulsdrift

ev. 56 kg for G-TEC-biler).

Måling av drivstofforbruk og CO2-utslipp i henhold til ECE-
forskrifter og EU-direktiver

Dataene om drivstofforbruk og CO2-utslipp var ikke tilgjengelig på trykketids-
punktet.

Dataene om drivstofforbruk og CO2-utslippet finnes på ŠKODA-nettsiden eller
den tekniske kjøretøysdokumentasjonen.

Målingen i syklusen bykjøring begynner med kaldstart av motoren. Senere bli
bykjøring simulert.

I syklusen landeveiskjøring er gjennomsnittskjøring i alle gir med flere gangers
akselerasjon og nedbremsing. Kjørehastigheten varierer da mellom 0 og
120 km/t.

Beregningen av det kombinerte drivstofforbruket med en relativ vekt på om-
trent 37 % på syklusen bykjøring og 63 % på syklusen landeveiskjøring.

Les dette
■ Verdiene for drivstofforbruk og utslipp som er oppgitt på ŠKODA-nettstedet
eller i den tekniske bildokumentasjonen, er i samsvar med regler og vilkår som
er angitt ved hjelp av forskrifter for fastsettelse av driftsmessige og tekniske
data for motorkjøretøyer.
■ Avhengig av kompleksiteten på utstyr, kjørestil, trafikkforhold, vær og vind
og bilens tilstand, kan bruk føre til drivstofføkonomiske tall som avviker fra
verdiene som er oppført på ŠKODA-nettstedet eller i den tekniske kjøretøys-
dokumentasjonen.
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Mål – Octavia

Bilde 343 Bildimensjoner

Bilens mål ved egenvekt uten sjåfør (i mm)

» Bil-
de 343

Spesifikasjon Octavia Octavia 4x4 Octavia RS

A Høyde 1461 1460 1449

B Sporbredde foran » Side 280

C Bredde 1814 1814 1814

D Sporbredde bak » Side 280

E Bredde inkl. sidespeil 2017 2017 2017

F Bakkeklaring 140 138 128

G
Akselav-
stand

Grunnmål 2686 2680 2680

Biler med 1,8 l/132 kW TSI-motor. 2680 - -

G-TEC-biler 2680 - -

H Lengde 4659 4659 4685
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Mål – Octavia Combi

Bilde 344 Bildimensjoner

Bilens mål ved egenvekt uten sjåfør (i mm)

» Bil-
de 344

Spesifikasjon Octavia Combi
Octavia Combi

4x4
Octavia Combi RS

Octavia Combi
Scout

A Høyde 1465 1465 1452 1531

B Sporbredde foran » Side 280

C Bredde 1814 1814 1814 1814

D Sporbredde bak » Side 280

E Bredde inkl. sidespeil 2017 2017 2017 2017

F Bakkeklaring 140 139 127 171

G Akselavstand

Grunnmål 2686 2680 2680 2679

Biler med 1,8 l/132 kW TSI-motor. 2680 - - -

G-TEC-biler 2680 - - -

H Lengde 4659 4659 4685 4685
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Sporvidde foran/bak

Motor Sporbredde foran Sporbredde bak

1,0 l/85 kW TSI 1549 1520

1,2 l/63 kW TSI 1549 1520

1,4 l/81 kW TSI G-TEC 1543 1515

1,4 l/110 kW TSI 1543 1514

1,6 l/81 kW MPI 1549 1520

1,8 l/132 kW TSI 1543/1538a) 1512/1506a)

2,0 l/162 kW TSI 1535 1506

2,0 l/169 kW TSI 1535 1506

1,6 l/66 kW TDI CR 1549 1520

1,6 l/81 kW TDI CR 1549/1538a) 1520/1518b)/1506a)

2,0 l/105 kW TDI CR 1543 1514

2,0 l/110 kW TDI CR 1543/1538a) 1514/1506a)/1512b)

2,0 l/135 kW TDI CR 1535/1538a)/1543b) 1506/1512b)

a) Gjelder for Octavia Combi Scout.
b) Gjelder for Octavia 4x4 / Octavia Combi 4x4.
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Overhengvinkel

Bilde 345 Overhengvinkel: Octavia / Octavia Combi

Vinkel » Bilde 345
Overhengvinkel foran
Overhengvinkel bak

Overhengvinkelen angir maksimal helling i en skråning hvor bilen kan kjøre
skråningen med sakte fart uten å berøre bakken med støtfangeren eller un-
derstellet. De oppførte verdiene tilsvarer størst mulig aksellast, foran eller bak.

A

B

Overhengvinkel (°) – Octavia

» Bilde 345
Octavia Octavia 4x4 Octavia RS

A B A B A B

Grunnmål 14 12,3 14,1 12,4 14,1a) 12,8a)

a) Gjelder bare for enkelte land.

Overhengvinkel (°) – Octavia Combi

» Bilde 345
Octavia Combi Octavia Combi 4x4 Octavia Combi RS Octavia Combi Scout

A B A B A B A B

Grunnmål 13,9 12,2 14,2 12,5 14,1a) 12,6a) - -

a) Gjelder bare for enkelte land.
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Spesifikke data for hver bil ut fra motorstørrelse

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

1,0 l/85 kW TSI-motor 282
1,2 l/63 kW TSI-motor 282
1,4 l/81 kW TSI G-TEC-motor 283
1,4 l/110 kW TSI-motor 283
1,6 l/81 kW MPI-motor 283
1,8 l/132 kW TSI Motor 284

2,0 l/162 kW TSI Motor 284
2,0 l/169 kW TSI-motor 284
1,6 l/66 kW TDI CR-motor 285
1,6 l/81 kW TDI CR-motor 285
2,0 l/105 kW TDI CR-motor 285
2,0 l/110 kW TDI CR-motor 286
2,0 l/135 kW TDI CR-motor 286

De angitte verdiene er gitt i samsvar med regler og under betingelser som er fastsatt av forskrifter eller tekniske krav for fastsettelse av driftsmessige og tekni-
ske data for motorkjøretøyer.

Utslippsstandarden er angitt i bilens teknisk dokumentasjon og samsvarserklæringen (såkalt COC-dokument), som fås hos en ŠKODA-forhandlera).

a) Bare gyldig for enkelte land og modeller.

1,0 l/85 kW TSI-motor

Effekt (kW ved o/min) 85/5000-5500

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min) 200/2000-3500

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 3/999

Karosseri Octavia Octavia Combi

Girkasse MG DSG MG DSG

Maksimal hastighet (km/t) 202 202 200 200

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 9,9 10 10,1 10,2

1,2 l/63 kW TSI-motor

Effekt (kW ved o/min) 63/4300-5300

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min) 160/1400-3500

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 4/1197

Karosseri Octavia Octavia Combi

Girkasse MG MG

Maksimal hastighet (km/t) 181 178

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 12 12,2
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1,4 l/81 kW TSI G-TEC-motor

Effekt (kW ved o/min) 81/4800-6000

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min) 200/1500-3500

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 4/1395

Karosseri Octavia Octavia Combi

Girkasse MG DSG MG DSG

Maksimal hastighet (km/t) 195 195 193 193

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 10,9 11 11 11,1

1,4 l/110 kW TSI-motor

Effekt (kW ved o/min) 110/5000-6000

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min) 250/1500-3500

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 4/1395

Karosseri Octavia Octavia Combi

Girkasse MG DSG MG DSG

Maksimal hastighet (km/t) 219 219 216 216

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 8,1 8,2 8,2 8,3

1,6 l/81 kW MPI-motor

Effekt (kW ved o/min) 81/5800

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min) 155/3800-4000

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 4/1598

Karosseri Octavia Octavia Combi

Girkasse MG AG MG AG

Maksimal hastighet (km/t) 192 190 191 188

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 10,6 12 10,8 12,2
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1,8 l/132 kW TSI Motor

Effekt (kW ved o/min) 132/5100-6200 (132/4500-6200)a)

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min) 250/1250-5000 (280/1350-4500)a)

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 4/1798

Karosseri Octavia Octavia Combi

Girkasse MG DSG DSG 4x4 MG DSG DSG 4x4
DSG 4x4

Scout

Maksimal hastighet (km/t) 231 231 229 229 229 227 216

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 7,3 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,8

a) Gjelder for biler med 4x4.

2,0 l/162 kW TSI Motor

Effekt (kW ved o/min) 162/4500-6200

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min) 350/1500-4400

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 4/1984

Karosseri Octavia RS Octavia Combi RS

Girkasse MG DSG MG DSG

Maksimal hastighet (km/t) 248 245 244 242

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 6,8 6,9 6,9 7,1

2,0 l/169 kW TSI-motor

Effekt (kW ved o/min) 169/4700-6200

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min) 350/1500-4600

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 4/1984

Karosseri Octavia RS Octavia Combi RS

Girkasse MG DSG MG DSG

Maksimal hastighet (km/t) 250 249 247 245

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 6,7 6,8 6,8 7
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1,6 l/66 kW TDI CR-motor

Effekt (kW ved o/min) 66/2750-4800

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min) 230/1400-2700

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 4/1598

Karosseri Octavia Octavia Combi

Girkasse MG MG

Maksimal hastighet (km/t) 186 183

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 12,2 12,3

1,6 l/81 kW TDI CR-motor

Effekt (kW ved o/min) 81/3200-4000

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min) 250/1500-3000

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 4/1598

Karosseri Octavia Octavia Combi

Girkasse MG5 MG6 MG 4x4 DSG MG5 MG6 MG 4x4
MG 4x4
Scout

DSG

Maksimal hastighet (km/t) 197 206 193 197 194 204 191 187 194

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 10,6 10,6 11,3 10,7 10,8 10,7 11,5 11,7 10,9

2,0 l/105 kW TDI CR-motor

Effekt (kW ved o/min) 105/3500-4000

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min) 320/1750-3000

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 4/1968

Karosseri Octavia Octavia Combi

Girkasse MG DSG MG DSG

Maksimal hastighet (km/t) 215 212 213 210

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 8,7 8,9 8,7 9
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2,0 l/110 kW TDI CR-motor

Effekt (kW ved o/min) 110/3500-4000

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min) 320/1750-3000 (340/1750-3000)a)

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 4/1968

Karosseri Octavia Octavia Combi

Girkasse MG MG 4x4 DSG MG MG 4x4
MG 4x4
Scout

DSG

Maksimal hastighet (km/t) 218 215 215 216 213 207 213

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 8,5/8,4a) 8,5 8,6/8,5a) 8,6/8,5a) 8,6 9,1 8,7/8,6a)

a) Gjelder for biler med EU6-utslippsstandard.

2,0 l/135 kW TDI CR-motor

Effekt (kW ved o/min) 135/3500-4000

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min) 380/1750-3250

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 4/1968

Karosseri Octavia Octavia Combi

Girkasse
MG
RS

DSG
RS

DSG 4x4
DSG 4x4

RS
MG
RS

DSG
RS

DSG 4x4
DSG 4x4

Scout
DSG 4x4

RS

Maksimal hastighet (km/t) 232 230 228 228 230 228 226 219 224

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 7,9 7,9 7,1 7,6 8 8 7,2 7,8 7,7
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Stikkordregister

A

A2DP/AVRCP 147
ABS

Funksjonsmåte 192
Varsellampe 32

ACC 204
Innstillinger i Infotainment 205

Adaptive frontlys
se Xenon-lykter 63

Adaptiv understellskontroll
Varsellampe 38

Adaptiv understellskontroll (DCC) 211
Administrere favoritter 126
Administrering av sammenkoblede enheter 147
Advarsel ved overskredet fartsgrense 42
AFS

se Xenon-lykter 63
Aktiv styrestøtte (DSR) 193
Alarm 52

Tilhenger 228
Alfanumerisk tastatur 111
Alternative ruter 122
AM 127
Android Auto 159

Frakobling 159
Hovedside 159
Tilkoblingsetablering 159

Angi mål
adresse 164
med adressen 164
Mål på kartet 165

Anropsinnstillinger 120
Anropsliste

Anropsliste 152
Antispinn (ASR) 32, 192
APN 118

Apple CarPlay 159
Frakobling 160
Hovedmeny 160
Tilkoblingsetablering 160

Armlene
bak 76
foran 75

Askebeger 86
ASR

Funksjonsmåte 192
Varsellampe 32

ASR – utkoblet
Varsellampe 32

Assistentsystemer 190
Automatgir

Feilfunksjon 35
Girvelger 186
Kickdown 187
Kjørestart og kjøring 187
Launch-control 187
Løsne girvelger 186
Varsellampe 35

Automatgirkasse 185
Girvelgersperre 186
manuell giring på multifunksjonsrattet 187
Nødopplåsing med velgerspake 263
Tiptronic 187

Automatisk avstandskontroll
innstille/endre ønsket hastighet 207

Automatisk avstandsregulering 204
automatisk stopp og start 206
Avbryte/gjenoppta regulering 206
Betjeningsoversikt 206
Feilfunksjon 208
Forbikjøring 208
Funksjonsmåte 205
Innstillinger i Infotainment 205
Radarsensor 190
spesielle kjøresituasjoner 207
Start regulering 206

Stille inn avstandsnivå 207
Tilhengerdrift 208
Varsellampe 31, 37

Automatisk forbrukerutkobling 245
Automatisk kjørelysstyring 62
Autosjekksystem 40
AUX 80, 135

Innstillinger 120
Avbrudd i målveivisning 174
Avfallsbeholder 81
Avgasskontrollsystem 32
Avhending

Retur og gjenvinning av gamle biler 231
Avising av front- og bakrute 67
Avslutte målveivisning 173
Avspilling

Medier 131
Video-DVD 139

Avstandsvarsling 209
Varsellampe 37

Avtakbar lastelukesekk 84

B

Bagasjerom 88
Belysning 88
Biler i klasse N1 95
Festeelementer 89
Feste gulvbelegg 91
Festenett 90
Laste opp takstativ 98
Låse opp bakluke 263
manuell låsing 263
Multifunksjonsveske 94
Nedfellbare dobbeltkroker 90
nedfellbare kroker 91
Nett på bagasjeromstrekk 91
Nettskillevegg 96
Oppbevaringsrom under gulvbelegget 94
Rom med cargo-element 93
Sammenrullbart trekk 92
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se Bakluke 53
tosidig gulvbelegg 91
variabel lastebunn 95
Åpne 92

Bagasjeromstrekk 92
Sammenrullbart trekk 92

Bakkestartassistent (HHC) 193
Bakluke 53, 54

automatisk låsing 53
Åpne/lukke 54
åpne/lukke 53

Bakrute – oppvarming 67
Baksete 75
Bakspeil 69
Barmesete

Gruppeinndeling 23
Barnesete 21

i passasjersetet 23
ISOFIX 24
Montering 24
Plassering 23
på passasjersiden foran 22
TOP TETHER 25

Barneseter
ISOFIX 24

Barnesikring 51
Barn og sikkerhet 21
Basstoner 116
batteri

bytte i nøkkel 261
Belter 14
Beltestrammere 16
Belysning

Bagasjerom 88
Innstigningsplass 65
Innvendig belysning 65

Bensin 237
Bensinstasjon 165
Bensinstasjonlogo 122

Beredskapsutstyr
Brannslukker 252
Jekk 253
Verktøysett 253

Berøringsskjerm 109
Betjene Climatronic

via Infotainment 101
Betjene girvelger 186
Betjening

Bilder 138
Medier 130
MirrorLink® 161
Radio 127
Stemmestyring 114
Telefon 145

Bilalarm 52
Bilbatteri

automatisk utkobling av forbrukere 245
Deksel 246
Koble fra og til 247
Kontroller tilstand 246
Sikkerhetsregler 245
skifte 247
Varsellampe 35
Vinterdrift 246

Bilcomputer
Vis multifunksjonsdisplay 41

Bilder
Betjening 138
Filformater 139
Hovedmeny 138
innstilling 120
Støttede filformater 139
støttede kilder 139
Trygg fjerning av datakilde 118
Velg bildekilde 138
Vilkår og restriksjoner 139
Visning 120

Bildevisning 138
Bildimensjoner 278, 279

Bilens bredde 278, 279
Bilens identifikasjonsnummer (VIN) 274
Bilens tilstand

Vis autosjekksystem 40
Bilhøyde 278, 279
Billengde 278, 279
Billettholder 78
Bilpleie 232

Eksteriør 234, 235
Interiør 235

Bilsystemer 179
Bilvask 232, 233

Eksteriør 234, 235
Interiør 235
vask 233
Vindusruter 235

Bil –- Innstillinger 179
Blinking 62
Blinklys 62
Blinklysanlegg

Varsellampe 34
Blokkeringsfrie bremser (ABS) 192
Bluetooth

-navn 118
-oppdatering 119
-synlighet 118
A2DP/AVRCP 118
inn-/utkobling 125
Oppdatering 115, 125
RSAP 149
Slå på/av 118
slå på/av 118
stille inn 118, 120, 125
Synlighet 118, 125
tilkoblede eksterne enheter 118

Bluetooth-profiler 147
Bluetooth-spiller 135
Bluetooth®-oppdatering 147
Borttauingsbeskyttelse 52
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Brannslukker 252
Breddegrad 162
Bremseassistent (HBA) 193
Bremsebelegg

nye 183
Bremseklosser

Varsellampe 34
Bremsekraftforsterker 183
Bremsepedal (automatgir)

Varsellampe 34
Bremser

Bremse- og stabiliseringssystemer 191
Bremsekraftforsterker 183
Bremsevæske 245
Håndbrems 184
Informasjon om bremser 183
Innkjøring 188
Varsellampe 31

Bremsesystemer 191
Bremsevæske 245

kontroller 245
Spesifikasjon 245

Brillerom 82
Brukerkonto

Konfigurasjonsassistent 112
Brukerprofil 120, 126
Bryter for sentrallås 50
Bytte

Batteri 262
bytte

batteri 261
Bytte batteri

i fjernkontrollen for tilleggsvarmer (kupévar-
mer) 262

C

CAR 179
CAR-meny 179
CAR-tast 179

Cargo-element 93
CD 133
Climatronic 99

Automatdrift 101
Betjeningselementer 100
Omluftsdrift 102

CNG 239
Aufkleber 239
fylle 239
Gasslekkasje 239
Naturgassmåler 29
regelmessig tilsyn 239
Varsellampe 35
ved trafikkulykke 239

Coming Home 64
CORNER

se tåkelys med CORNER-funksjonen 64
Crew Protect Assist 213

D

DAB 127
innstillinger 119
Mer informasjon 127
Radiotekst og bildepresentasjon 127
stille inn 125

DAB-lysbildeshow 127
Dataforbindelse 157
Datamaskin

Multifunksjonsdisplay 41
Dataoverføring eksterne enheter 117
Dataoverføring på ekstern enhet 113
Dataroaming 118
Dato 117, 124
DAY LIGHT

vis kjørelys 61
DCC 211

Varsellampe 38
Deaktivere

Alarm 52

Deaktivere/aktivere
ASR 192

Defekt pære
Varsellampe 36

Dekk
Dekktrykk 249
Forklaring av merking 250
Nye 248
Skader 248
Slitasjeindikator 249

Dekkets lastekapasitet 250
Dekkreparasjon 256
Dekkstørrelse 250
Dekktrykk 249

Varsellampe 33
Dekktrykkovervåking 218
Dekktrykkvarsling

se dekktrykkovervåking 218
Visning 33

Deleutskiftinger 229
Demomodus 123, 172
Demp 112
Detalj av trafikkmeldingen 178
Diesel 238
Dieselpartikkelfilter (DPF) 36
Digital serviceplan 232
Digitalt radiomottak

stille inn 125
Digitalur 39
Dobbeltkroker 90
DriveGreen 188
Driving Mode Selection 210
Drivstoff

Bensin-/dieselmåler 29
blyfri bensin 237
Diesel 238
fyll 237
Fylle CNG 239
Naturgassmåler 29
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se Drivstoff 236
Varsellampe 34

Drivstoffilter
Skjermmeldinger 37

Drivstofforbruk 277
DSR 193
DVD 133
DVD-video

avspille 139
Hovedmeny 139
innstilling 120
Meny 140
Støttede filformater 140
støttede kilder 140
Velg videokilde 139

Dynamisk rute
inn-/utkobling 179

Dør
Barnesikring 51
Nødlåsing 263
Nødlåsing av førerdør 262
åpne/lukke 51

Dørvarsel 38

E

ECO-TIPS 38
Eco-tips 38
EDS 192
Egenvekt 275
Egne mål 167
Egne spesialmålkategorier 168
Ekstern modul

CD/DVD 133
SD-kort 134
SIM-kort 148

ekstern modul
Video-DVD 139

Ekstra tastaturspråk 117

Elektrisk bakluke
Funksjonsfeil 55
Kraftbegrensing 54
manuell betjening 54
Stille inn øvre lukeposisjon 55
Åpne/lukke 54

Elektriske vindusheiser 57
Funksjonsfeil 57

Elektrisk vindusheis 55
Taster i bakdører 56
Taster på førerdør 56
Tast i passasjerdør 56

Elektronisk differensialbrems (EDL, XDS) 192
Elektronisk startsperre 180
Enhet

Gjenstart 111
EPC 33
Equalizer 116
ESC

ESC Sport 191
Funksjonsmåte 191
Varsellampe 32

Etterfylle
spylevæske 242

Etterfylling
Kjølevæske 244
Motorolje 243

F

Fabrikkinnstilling 124
Fabrikkinnstillinger 118, 179
Favoritt 166, 171
Felger 248
Festeelementer 89
Filformater

Bilder 139
Medier 136, 137
Video-DVD 140

filformater
Forutsetninger og begrensninger 136, 137

Fjernbetjening
Låse opp / låse 49

Fjernkontroll
Synkroniseringsprosess 51
Tilleggsvarmer (kupévarmer) 104

fjernkontroll
bytte batteri 261

Fjernlys
Varsellampe 35

fjernlys 62
Fjernlysassistent 63

Varsellampe 37
Flaggmål 166
Flere tastaturspråk 124
FM 127

innstillinger 119, 125
Folie 234
Forbinde enhet

med telefon 146
Forbinde telefon

med Infotainment 146
Foretrukne kontakter 152
Forglødeanlegg 32
Forseter 72
Forsinket låsing av bakluke

se bakluke 53
Front Assist 208

Avstandsvarsling 209
Deaktivering/aktivering 210
Funksjonsfeil 210
Funksjonsmåte 209
Innstillinger i Infotainment 209
Radarsensor 190
Varsellampe 37, 38
Varsel og automatisk oppbremsing 209

Frontrute
Oppvarming 179
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Frontruteoppvarming 67
Funksjonsflater 110
Fylle drivstoff 237

Drivstoff 237
Førerplass 27
Førstehjelpsutstyr 252

G

Gamle biler
Retur og gjenvinning 231

Garanti 5
Giring

Giranbefaling 39
Girspak 185
Informasjon om gir 39
Tiptronic 187

Girkasse
Skjermmeldinger 35

Girvelger 186
Girvelgersperre

Varsellampe 34
Gjenstart av Infotainment 111
GPS 162
Grafiske kjøreanbefalinger 173
Gulvbelegg i bagasjerom 91
Gulvmatter 185

se Gulvmatter 185

H

Hastighetsbegrensning 173
Hastighetsregulering 202, 203

Varsellampe 34
Hastighetssymbol 250
HBA 193
Helårsdekk 251
Hengerfeste 219, 224

Kuletrykk 219
Heve bilen 256

HHC 193
Hjemmeadresse 122, 167
Hjul 248

Dekkalder 248
Dekk med rotasjonsbestemt mønster 248
Dekkskader 248
Dekktrykk 249
Hastighetssymbol 250
Hjulkapsel 254
Kjettinger 251
Lastindeks 250
skifte 253
Vinterdekk 251

hjul
Dekklagring 248

Hjulbolter
Deskel 255
Hjulbolter med tyverisikring 255
Løsne og feste 255

Hjulbolter med tyverisikring 255
Hjulbytte 253
Hodestøtter 76
Horn 27
Hovedmeny

Android Auto 159
Apple CarPlay 160
Bilder 138
CAR 179
Media Command 141
Medier 130
MirrorLink® 161
Navigasjon 162
Radio 127
SmartLink 158
SMS 154
Telefon 145
Veipunktmodus 176
Video-DVD 139

Hyppigst brukte ruter 173
Høyeste hastighet 282

Håndbrems 184
Varsellampe 31

I

Importere egne mål 167
Importere kontakter 120, 126
Importer reisemål 167
Informasjon om slepeprosess 259
Informasjonssystem 38

Autosjekksystem 38
Dørvarsel 38
Eco-tips 38
Giranbefaling 39
MAXI DOT-skjerm 43
Rundetidtaker 44
Serviceintervallvisning 45
Stoppeklokke 44

Informasjonstjeneste 150
Infortainmentskjerm

Vedlikehold 109
Infotainment

Programvareoppdatering 115
Tilleggsvarmer (kupévarmer og ventilasjon) 104

Infotainment-betjening 110
Infotainmentskjerm 110

Infotainment-betjening ved hjelp av et program
på ekstern enhet 113

Infotainment-hotspot 156
Infotainment-meny

CAR 179
Lyd 116
Medier (video) 139

Infotainment-menyer 112
Infotainment-språk 117, 124
Infotainmentskjerm 117, 124

Betjening 110
Områder 110
Tastatur 111
viktige merknader 109
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Innkjøring
Bremsebelegg 183
Dekk 248
Motor 188

Innstilling
Beltehøyde 15
Flere tastaturspråk 124
Hodestøtter 76
Klokkeslett 39
Ratt 13
Speil 70
Tid og dato 117, 124

Innstillinger
Administrere favoritter 152
AUX 120
Avanserte innstillinger 123
Basstoner 116
Bil 179
Bilder 120
Bluetooth 118, 120, 125
Brukerprofil 152
DAB 119, 125
Dataoverføring eksterne enheter 117
Datatilkobling 118
Equalizer 116
FM 119, 125
Informasjon om versjon av navigasjonsdata 123
Infotainment 116, 124
Infotainment-språk 117, 124
Infotainmentskjerm 117, 124
Kart 122
Kodeker 120
Konfigurasjonsassistent 112
Lyd 124
lyd 116
Lydsystem 116
Medier 120, 126
Måleenheter 117, 124
Navigasjon 122
Navigasjonsmeldinger 122
Nettverk 118

Nullstill til fabrikkinnstillinger 118
Oppdatere programvare 119
PIN 120
Programvareoppdatering 115, 125
Radio 119, 125
Rediger minne 122
Rutealternativer 122
Smartlink 121
Stemmestyring 118
Surround 116
Systeminformasjon 115, 119, 125
Tankalternativer 123
Tekstmeldinger 120
Telefon 120, 126
Topphastighet 123
video-DVD 120
Volum 112
WLAN 118

innstillinger
Ekstra tastaturspråk 117

Inntastingsskjermbilde
Språkbetegnelse 124

Inspeksjon
lovbestemte inspeksjoner 229

iPAD-holder 87
ISOFIX 24

J

Jekk 253
feste 256

Jukeboks 135
justere

speil 70

K

Kamera
se Ryggekamera 198

Kart
automatisk målestokk 169
Betjening 163

Feltanbefaling 122
Hovedmeny 163
Kartsentrering 170
manuell målestokk 169
Orientering 170
rask kartvisning 169
Representasjon 163
Trafikkskilt 171
Visning av spesialmål 122
Visningsalternativer 169
Visningsalternativer i tilleggsvindu 171
Vis spesialmål 168

Karte
Visning av trafikkskilt 122

KESSY
låse opp / låse 49

Kjettinger 251
Kjølevæske 244

etterfylle 244
kontroller 244
Temperaturmåler 29
Varsellampe 35

Kjørecomputer
Informasjon 41
Vis multifunksjonsdisplay 41

Kjøredata
vise 42

Kjøredata (multifunksjonsdisplay)
Multifunksjonsdisplay 41

Kjørefeltanbefaling 173
Kjørefeltassistent 214

Aktivering/deaktivering 215
Funksjonsfeil 216
Funksjonsmåte 215
Innstillinger i Infotainment 214

Kjørelys 61
Kjøremodus 210

Adaptiv understellskontroll (DCC) 211
Comfort 211
Eco 211
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Individual 212
Innstillinger for Individual-modus 213
Modusvalg og Infotainmentskjerm 212
Normal 211
Offroad 212
Sport 211

Kjøretøystabilisering (TSA) 193
Kjøring

Drivstofforbruk 277
Gjennomkjøring av vann 190
Høyeste hastighet 282
Utslippsverdier 277

Kjøring om vinteren
Kjettinger 251

Kleskroker 83
Klimaanlegg 99

Climatronic 100
Luftdyser 102
manuelt klimaanlegg 99
Omluftdrift 102

Klokke 39
Klokkeslett 117, 124
Koble ut

kollisjonspute 19
Koblingsprosess 147
Koblingstyper for telefonen 143
Kollisjonspute 17

Koble ut kollisjonspute 19
Tilpasninger og begrensninger i kollisjonspute-

system 230
Varsellampe 33

Kollisjonsputesystem 17
Kollisjonsspute

Utløsing 18
Kombiinstrument 28

Auto sjekksystem 40
se kombiinstrument 28
Varsellamper 29

Komfortbetjening
Sol-/vippetak 59
Vindu 57

Komfortblinking 62
Komponentbeskyttelse 230
Komprimert naturgass

se CNG 239
Konfigurasjonsassistent 112
Kontroller

Motorolje 243
Oljenivå 243

Kontrollere
Bremsevæske 245
Kjølevæske 244

kontrollere
Batteristatus 246

Koppholder 80
Kraftbegrensing

elektrisk bakluke 54
Kraftbegrensning

Sol-/vippetak 58
Vindu 57

Kraftstoff 236
Kringkastingsområde 127

se Hovedmeny 127
Kroker 91
Kulestang

Beredskapsstilling 221
demontering, trinn 1 222
demontering, trinn 2 223
Innstilling av bruksstilling 220
montering, trinn 1 221
montering, trinn 2 222
Sjekke montering 222
Tilbehør 224

Kupé
Belysning 65

Kupélys 66
Kupéovervåkning 52

Kø forut 179

L

L-bånd 120
Lading av

bilbatteri 247
Lading av bilbatteri 247
Lagre

seter 73
Lagrede mål

Målminne 166
Siste mål 166

Lagre mål 171
Lagre seter

i minnet til fjernkontrollen 74
Lagre stasjon 129
Lane Assist

Innstillinger i Infotainment 214
sekjørefeltassistent 214
Varsellampe 34

Laptimer 44
Last 277
Lasteluke 84
Lastelukesekk 84
Leaving Home 64
Lengdegrad 162
Light Assist

se Fjernlysassistent 63
Liste

med mappe/tittel 132
over telefonkontakter 151
over tilgjengelige radiostasjoner 128

Liste over sammenkoblede eksterne enheter 147
Liste over trafikkmeldinger 178
Lomme i bagasjerom 90
Lommer 83
Luftdyser 102
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Lukeparkeringshjelp
Automatisk systemaktivering når bilen kjører

fremover 198
Lyd 116, 124
Lydkilde 133
Lydsystem 116
Lys 60

automatisk inn-/utkobling 62
Blink-/fjernlys 62
Coming Home / Leaving Home 64
Fjernlysassistent 63
inn-/utkoblet 61
Kjørelys 61
Kjøring i utlandet 65
Kupé 65
Lyktespyleranlegg 69
Lyshorn 62
Lyshøyderegulering 61
Lyspæreskift 268
Nærlys 61
Nødblinklys 65
Parkeringslys 61, 65
Tåkelys med CORNER-funksjonen 64
Varsellamper 29
Xenon-lykter 63

lys
tåkelys/tåkebaklys 64

Lyspærer
Skifte 268
Varsellampe 36

Låse
Bryter for sentrallås 50
Fjernbetjening 49
Individuelle innstillinger 50
i nødsfall 263
KESSY 49
nøkkel 48

Låse opp
Bryter for sentrallås 50
Fjernbetjening 49
Individuelle innstillinger 50

KESSY 49
nøkkel 48

Låse opp og låse igjen 48
Lås opp rattlås 180
Lås rattlås 180

M

Mangelansvar 5
Manuell giring

se giring 185
Manuelt klimaanlegg

Betjeningselementer 99
Omluftdrift 102

Manøver
grafiske kjøreanbefalinger 173

Manøvre
Navigasjonsmeldinger 173

Manøvrering 196
MAXI DOT

se MAXI DOT-skjerm 43
MAXI DOT-skjerm 43

Assistenter-menyen 44
Audio-menyen 44
Betjening 40
Hovedmeny 43
Laptimer 44
Navigasjon-menyen 43
Stoppeklokke 44
Telefon-menyen 44

MCB 193
Media Command

Hovedmeny 141
kontroll 142
støttede formater 142

Medier
AUX 80, 135
Avspillingsbetjening 131
Betjening 130
Bluetooth audio 135

CD/DVD 133
Filformater 136, 137
Forord 130
Forutsetninger og begrensninger 136, 137
Hovedmeny 130
Jukeboks 135
Liste 132
Lydkilde 133
Multimediedatabase 133
Nettleser 132
SD-kort 134
Stemmestyring 113
stille inn 120, 126
støttede kilder 136, 137
Trygg fjerning av datakilde 118
trygg fjerning av ekstern kilde 124
USB 80, 134
Velge lydkilde 131
WLAN 136

Mekanisk vindusheis
åpne/lukke 56

Mellommål 171
Meny

Oppsett 116, 124
Meny for DVD-video 140
Merke med bildata 274
Merke med bildata og typeskilt

Merke med bildata og typeskilt 274
Merknader om dekkbruk 248
Meter over havet 162
Mine spesialmål 168
Minne 43
Minnefunksjonen til setet 73
MirrorLink® 160

Betjening 161
Frakobling 161
Funksjonsproblemer 161
Hovedmeny 161
Tilkoblingsetablering 161
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MODE-tast
se kjøremodus 210

Moduser for automatgir 186
Motor

Innkjøring 188
Skjermmeldinger 35

Motorbremsregulering (MSR) 192
Motornummer 274
Motorolje 242

etterfylle 243
kontroller 243
skifte 242
Spesifikasjon 243
Varsellampe 36

Motorrom 240
Bilbatteri 245
Bremsevæske 245
Kjølevæske 244
Motorolje 242
Oversikt 242
Spylevæske 242

MSR 192
Multifunksjonsdisplay

Funksjoner 41
Minne 43

Multifunksjonslomme 90
Multifunksjonsratt 40
Multifunksjonsveske 94
Multikollisjonsbrems (MCB) 193
Multimedia

AUX 135
USB 134

Multimediedatabase 133
Multimedieholder 81
Mål

angitt på kart 165
Bilde med GPS 168
egne mål 167
Favoritt 166, 171
Flaggmål 166

Hjemmeadresse 167
lagret mål 166
Lagring 171
Siste mål 166
søk etter 164
Telefonkontakt 166
vCard 166

Måldetaljer 171
Måleenheter 117, 124
Måler

Bensin-/dieselmengde 29
Kjølevæsketemperatur 29
Naturgassmengde 29

Målminne 166
Målredigering

Favoritt 171
Lagring 171
Måldetaljer 171

N

N1 95
Naturgassbiler

se CNG 239
Naturgassmodus

Varsellampe 35
Navigasjon 173

Alternativer for kartvisning 169
Alternativer for kartvisning i tilleggsvindu 171
Alternative ruter 122
Avanserte innstillinger 123
Avbrudd i målveivisning 174
Avslutte målveivisning 173
Bilde med GPS 168
Demomodus 123, 172
dynamisk rute 122
egne mål 167
Favoritter 166
foretrukket rutetype 122
Forord 162
GPS 162

grafiske kjøreanbefalinger 173
Hjemmeadresse 167
Hovedmeny 162
hyppigste ruter 173
importerte mål 122
Kart 122
Kartmålestokk 169
Kartorientering 170
Kartsentrering 170
Kontakter 166
Kø forut 179
Mellommål 171
Måladresse 164
Måldetaljer 171
Målimport 167
Målminne 166
Mål på kart 165
Målveivisning 171
Målvisning 169
Målvisning i tilleggsvindu 171
Navigasjonsdata 162
Navigasjonsmeldinger 122
Oppdatere navigasjonsdata 123
Oppdater navigasjonsdata 162
Rediger minne 122
Rute 171
Rutealternativer 122
Ruteberegning 172
Ruteendring 175
Ruteinformasjon 174
Ruteliste 175
Ruteplan 174
Ruteredigering 174
Rutevisning 169
Rutevisning i tilleggsvindu 171
Siste mål 166
Start veivisning 172
Statuslinje 123
Stemmestyring 113
stille inn 122
Søk etter mål 164
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Tankalternativer 123
Tilhenger 172
Tilleggsvindu 163
Topphastighet 123
Trafikkinformasjon (TMC) 178
Transittpunkt 175
Veipunktmodus 175, 176
Versjonsinformasjon 123

Navigasjonsdata 162
Navigasjonsmeldinger 122

Navigasjonsmeldinger 173
Nett 90, 91
Nettbasert bruksanvisning 8
Nettbrettholder 87
Nettskillevegg 96
Nettverk

Dataroaming 118
Datatilkobling 118
stille inn 118, 120
Verdien av nedlastet data 118

Nullstill
til fabrikkinnstillinger 179

Ny rute 175
Nærlys 61
Nødanrop 150
Nødblinklys 65
Nødhjul 250

ta ut/stue bort 254
Nødsfall

Dekkreparasjon 256
Hjulbytte 253
Låse / låse opp dør 262, 263
Nødopplåsing med velgerspake 263
Slepe bil 259
Slepe bil med hengerfeste 261
Starte/stoppe emotor med knappetrykk 182
Starte/stoppe motor med knappetrykk 181
Starthjelp 258, 259

Nødsituasjon
Nødblinklys 65

Nødutstyr
Førstehjelpsutstyr 252
Refleksvest 252
Varseltrekant 252

Nøkkel
låse 48
låse opp 48
Skru tenning på / av 181

nøkkel
bytte batteri 261
Starte/stoppe motor 181

O

OFFROAD 193
ABS 195
ASR 195
Bakkestartassistent 194
EDS 195
ESC 195
Funksjonsmåte 194

OFFROAD-modus 193
Offroad-modus

Varsellampe 38
Olje

se Motorolje 243
Skjermmeldinger 36

Omluftdrift 102
Oppbevaring 78

i midtkonsollen bak 83
Oppbevaringsrom 78

Brillerom 82
for paraply 83
i dørene 79
i midtkonsoll foran 79
på førersiden 79
på passasjersiden 82
under armlenet foran 82

Oppdatere navigasjonsdata 123
Oppdater navigasjonsdata 162

Opplåsing
i nødsfall 262

Oppsett 116, 124
Oppvarmet frontrute 179
Oppvarming

Front- og bakruteoppvarming 67
Organisere favoritter 120
Originaldeler 229
Originalt tilbehør 230
Overhengvinkel 281
Oversikt

Førerplass 27
Motorrom 242
Sikringer 265
Varsellamper 29

P

Panser
lukke 241
åpne 241

Parkering 165, 184, 196
Parkeringshjelp 195, 199
Ryggekamera 198

Parkeringshjelp 195, 199
Aktivering/deaktivering 197
Automatisk bremsehjelp 202
Funksjonsfeil 202
Funksjonsmåte 196, 200
Innstillinger i Infotainment 196
kjøre ut fra en parkeringsplass som er parallell

med kjørebanen 202
Parkering 201
Søk etter parkeringsluke 201
Visning på Infotainmentskjerm 197

Parkeringslys 61
Parkeringsplass

Parkere bilense Parkering 184
ParkPilot 195

Innstillinger i Infotainment 196
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Passiv sikkerhet 12
før hver kjøretur 12
Kjøresikkerhet 12

Pedaler 185
Gilvmatter 185

Peilepinne 243
Personlige POI 168
Personlig tilpasning

Konfigurasjonsassistent 112
PIN

stille inn 120
POI 168

Importer 168
mine spesialmål 168

Praktisk utstyr
12-volts strømuttak i bagasjerom 85
12-volts strømuttak i kupé 85
230-volts strømuttak 85
Askebeger 86
Avfallbeholder 81
avtakbar lastelukesekk 84
Bakseterygg med lasteluke 84
Billettholder 78
Brillerom 82
Kleskroker 83
Koppholder 80
Lommer 83
Multimedieholder 81
Oppbevaringsrom 78
Oppbevaringsrom for paraply 83
Refleksvest 252
Sigarettenner 86

Prinsipper for betjening av Infotainment 110
Proaktiv passasjerbeskyttelse 213

Varsellampe 33
Programvareoppdatering 115, 119, 125

R

Radiatorspjeld 189

Radio
Betjening 127
DAB-innstillinger 119, 125
FM-innstillinger 119, 125
Forord 127
Hovedmeny 127
Kringkastingsområde 127
L-bånd 120
Lagre stasjon 129
Liste over tilgjengelige stasjoner 128
Radiostasjonslogo 129
Stasjonstaster 129
Stemmestyring 113
stille inn 119, 125
Søk 127
Søk etter stasjon 127
Trafikkradio (TP) 130
Velg stasjon 127

Radiostasjon
Lagre stasjon 129
Logo 129
Stasjonstaster 129
Søk etter stasjon 127
velg 127
Velg stasjon 127

Radiostasjonslogoer 129
Ratt

riktig holdning 13
Taster 40

Rattlås (KESSY-system)
Varsellampe 31

Redigere lagrede ruter 175
Rediger minne 122
Refleksvest 252
Registrer veipunkter 176
Regulering

Lyshøyde 61
Reparasjoner og tekniske endringer 229
Reparasjonssett 256

Reservehjul 250
ta ut/stue bort 254

Reservetank
Bensin/diesel 34

Restaurant 165
Retur og gjenvinning av gamle biler 231
Riktig sittestilling 12, 14
Rom 78
rSAP 149
Rullebeltetrommel 16
Rullegardin

Bagasjeromstrekk 92
rullegardin til sol-/vippetaket 59
Rute 171

Ny rute 175
Ruteliste 175
Ruteminne 174

Rutealternativer 122
Ruteberegning 172

Tilhenger 172
Ruteinformasjon 174
Ruteliste 175
Ruteplan 174
Ruteredigering 174
Ryggekamera 198

Funksjonsflater 199
Funksjonsmåte 198
Orienteringslinjer 199

S

SAFE, SAFELOCK
se Tyverisikring 50

SD-kort 134
trygg fjerning 124

Sentrallås 48
Problemer 51

Service 229
Serviceintervallvisning 45
Varsellampe 38
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Serviceintervall 231
Serviceintervaller 231
Serviceplan 232
Servostyring 31
Sete

bak 75
Varme 77

Setebelter
Høydejustering 15
riktig bruk 15

Seter
Armlene bak 76
Armlene foran 75
Bakseterygger 75
elektrisk innstilling 73
foran 72
Hodestøtter 76
justere 72
manuell innstilling 72
Minnefunksjonen til det elektrisk justerbare

setet 73
nedfellbar ryggpute i passasjersetet 74

Seter og hodestøtter 72
Sigarettenner 86
Sikkerhet 12

Barnesete 21
Barnesikring 21
Hodestøtter 76
ISOFIX 24
Kollisjonspute 17
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TOP TETHER 25

Sikkerhetsbelte
Rullebeltetrommel 16
ta på og av 16

Sikkerhetsbelter 14
Beltestrammere 16
Varsellampe 31, 35

Sikringer 265
i instrumentpanel 265, 266
i motorrom 267, 268
Plastklips 267

Sikt 67
SIM-kort

Dataforbindelse 157
Endre PIN-kode 148
PIN-kode 148
sette inn 148
ta ut 148

Siste mål 166
Sjekke

montere kulestangen riktig 222
Skifte

Bilbatteri 247
Girvelger 186
Hjul 253
lyspærer 268
Motorolje 242
Sikringer 265
Viskerblad 264
viskerblader 264

Skjerm 67, 68
se Infotainmentskjerm 109

Skjermbilde med tastatur 111
Skjermvisning 110
Skru av tenning 181

Nøkkel 181
Skru på tenning 181
Skru på tenningen
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Slepekrok 260
Sleping 259
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Slå av Infotainment automatisk 111
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SmartLink
Android Auto 159
Apple CarPlay 159
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MirrorLink® 160
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SMS 154
Betjening 154
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Sol-/vippetak
Aktiver betjening 59
Aktivere betjening av rullegardin 60
betjening 58

sol-/vippetak
rullegardin 59
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Spake

ACC 206
Betjening av informasjonssystem 40
Blink-/fjernlys 62
Cruisekontroll 203
Front Assist 210
Vindusvisker 68, 69

Spare drivstoff 188
Spare elektrisk energi 188
Speil 69

Make-up 67
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Spesialmål
mine spesialmål 168

Spoiler 230
Språktegn 117
Spylevæske

etterfylling 242
SSID 118
Stabiliseringssystemer 191
Stabilitetskontroll (ESC) 191
START-STOPP 182

Deaktivere/aktivere systemet manuelt 183
Funksjonsmåte 182
Starthjelp 259
Varsellampe 37

START-STOPP-system 182
Starte motor
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Starthjelp 258, 259
Startknapp 181

Starthjelp 258, 259
Startknapp

Lås / lås opp rattlås 180
Problemer med motorstart 182
Skru tenning på/av 181
Starte/stoppe motor 181

Start motor
Startsperre 180

Startsperre 180
Start veivisning 172
Stasjon

se Hovedmeny 127
Stasjonslogoer

oppdatere 119
Oppdatering 115

Stativ 98
Statuslinje 110, 163

Navigasjon 123
Telefon 145

Stell og vedlikehold 229

Stemmestyring 113
Betjeningsprinsipp 114
Hjelp 114
Kommandoer 114
Rettelse av en talekommando 114
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Stoppe/gjenopprette kommando 114
Talekommando gjenkjennes ikke 114

Stikkontakter
12-volts strømuttak i bagasjerom 85
12-volts strømuttak i kupé 85
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Posisjoner for variabelt lastegulv 95
ratt 13
Seter 72
Tilleggsvarmer (kupévarmer og -ventilasjon) 103

Stille inn sete elektrisk 73
Stille inn sete manuelt 72
Stille inn setene 12
Stoppe

se Parkering 184
Stoppeklokke 44
Stoppe motor

Nøkkel 181
Startknapp 181

Strømuttak
230 V 85

Stue ski 84
Støttede kilder

Bilder 139
Medier 136, 137
Video-DVD 140

Surround 116
Systeminformasjon 115, 119, 125
Søke etter bensinstasjon 165
Søke etter parkering 165
Søke etter restaurant 165
Søk etter mål 164

T

Tak
Last 98

Takstativ 98
Talepostkasse 150
Tankalternativer 123
Tanken 237
Tastatur 111
Taster på førerdør

elektrisk vindusheis 56
Tekniske data 274
Tekstmeldinger 154

mottatte 155
ny 154

Telefon
Administrere favoritter 126
Angi telefonnummer 150
Anropsliste 152
Betjening 145
Bluetooth-profiler 147
Bluetooth®-oppdatering 147
Brukerprofil 120, 126
foretrukne kontakter 152
Funksjoner 150
Hovedmeny 145
Hovedmeny for Swing 145
Hovedtelefon 143
Importere kontakter 120, 126
Informasjonstjeneste 150
Innstillinger for anrop 120
introduksjonsinformasjon 143
Koblingsprosess 147
Koblingstyper 143
Kompatibilitet 147
Konferansesamtale 153
Nødanrop 150
Organiser favoritter 120
Premium 120
rSAP 143, 149
SIM-kort 143
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Slette anrop 120
Stemmestyring 113
stille inn 120, 126
Talepostkasse 150
tekstmeldinger 120
Tekstmeldinger (SMS) 154
Telefonbok 151
Telefonsamtale 153
tilkobling 146
Tilkoblingsbetingelser 146
Tilleggstelefon 143
Veihjelpstjeneste 150
Velge telefonnummer 150
Viderekoble Anropsinnstillinger 120

Telefonbok 151
Telefonboks 79
Telefonfunksjoner 150
Telefonkompatibilitet 147
Telefonkonferanse 153
Telefonnummer 150
Telefon Premium

rSAP 149
SIM-kort 148

Telefonsamtale 153
Tenningslås 181
Tilbakestilling

til fabrikkinnstilling 124
Tilbehør 229
Tilhenger

Koble til og fra 224
Last 225
lessing 225
Navigasjon 172
Tilhengerdrift 228

Tilhengerdrift 219, 228
Tilhengerfeste

Beskrivelse 220
Tilkoblingsbetingelser 146
Tilleggsvarmer (stillstandsoppvarming og -ven-

tilasjon) 103

Tilleggsvindu
Audio 163
Hyppigste ruter 163
Kart 163, 171
kompass 163
Manøver 163, 173
Menyer 163
Satellittdata 163
slå på/av 163
Veipunkttur 163

Tilpasninger og tekniske endringer 229
Tiptronic 187
TMC

Betingelser 178
Detalj av trafikkmeldingen 178
dynamisk rute 179
Liste over trafikkmeldinger 178

TMC (Trafikkmeldinger) 178
Tonevalg 153
topphastighet 123
TOP TETHER 25
TP (Trafikkradio) 130
Trafikk

Betingelser 178
Detalj av trafikkmeldingen 178
dynamisk rute 179
Liste over trafikkmeldinger 178

Trafikkinformasjon (TMC)
Betingelser 178

Trafikkmeldinger (TMC)
Detalj av trafikkmeldingen 178
Liste over trafikkmeldinger 178

Trafikkovervåking
Innstillinger i Infotainment 209

Trafikkproblem 179
Trafikkskilt 171

se Trafikkskiltgjenkjenning 216
Trafikkskiltgjenkjenning 216

funksjonsfeil 217
Funksjonsmåte 217

Innstillinger i Infotainment 216
Skjermmeldinger 217
Tilleggsvisning 217

Transittpunkt 175
Transport

Bagasjerom 88
Hengerfeste og tilhenger 219
Takstativ 98

Transport av barn 21
Trekant 252
Tretthetsvarsling 218
Trygg fjerning av datakilde 118
Trygg fjerning av ekstern kilde 124
Trykk på spesialmål

på kartet 168
Trådløs overføring av SIM-data 149
TSA 193
Turteller 28
Typeskilt 274
Tyverialarm

Tilhenger 228
Tyverisikring 50
Tåkebaklys

Varsellampe 32
tåkebaklys 64
Tåkelys

Varsellampe 34
tåkelys/tåkebaklys 64
Tåkelys med CORNER-funksjonen 64

U

Unngå skader på bilen 189
USB 80, 134

trygg fjerning 124
Utslippsverdier 277
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V

Vann
Gjennomkjøring 190

Vann i drivstoffilter 37
Variabel lastebunn 95
Varme

Sete 77
varme

sidespeil 70
Varmeapparat 99

Omluftdrift 102
Varsellamper 29
Varselsymboler

Vis varsellamper 29
Varseltrekant 252
vCard 166, 167
Veihjelpstjeneste 150
Veipunktminne 177
Veipunktmodus 175

Angi veipunkt manuelt 176
Hovedmeny 176
Registrer veipunkter 176
Veipunktminne 177

Vekt 274, 275, 277
Velg bildekilde

Bilder 138
Velge kilde

Medier 131
Velg kringkastingsområde

se Hovedmeny 127
Velg spesialmål

på kartet 168
Velg stasjon

se Hovedmeny 127
Velg videokilde

Video-DVD 139
Verktøy 253
Verktøysett 253

Vest 252
Videospiller 139
Viderekoble anrop 120
VIN

Bilens identifikasjonsnummer 274
Vindu

betjene 55
Vindusbetjening 55
Vindusspyleranlegg 68
Vindusspylervæske

Varsellampe 37
Vindusvisker og -spyler 68

automatisk bakrutevisking 69
betjene 68, 69
Etterfylle væske 242
Servicestilling for viskerarmene 264
Skifte viskerblader 264
Skifte viskerblader på bakrute 264
Varsellampe for Spylervæskenivå 37

Vinterdekk 251
Vinterdrift 251

Bilbatteri 246
Diesel 238
Helårsdekk 251
Vinterdekk 251

Viskeintervall 68
Visning

Himmelretninger 38
på kombiinstrument 38
Serviceintervall 45
Skifte gir 39

Visning av lav temperatur 37
Visning i Infotainment

Kjøredata 42
Vis spesialmål på kartet 168
Volum 112
Voluminnstilling 112
Værforhold 229

W

Wi-Fi 46
Wi-Fi Direct 47
WLAN 136, 156

Infotainment-hotspot 156
Klient 156
koble til 156
Slå WLAN av/på 156
søk 156
WPS 118

WLAN-hotspot 156
stille inn 118

WLAN-klient
stille inn 118

WPS 118

X

XDS 192
Xenon-lykter 63

Ø

Økonomisk kjøring 188
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