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Forord

Du har valgt en ŠKODA. Tusen takk for tilliten.

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

Betjeningen av enkelte funksjoner og kjøretøysystemer gjøres via Infotainment.

Les både denne bruksanvisningen og Infotainment-bruksanvisningen nøye. Betjening i samsvar med
begge bruksanvisningene er en forutsetning for riktig bruk av bilen.

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

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

Hilsen ŠKODA AUTO a.s. (heretter kun kalt ŠKODA eller produsenten)
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Billitteratur

Billitteraturen omfatter alltid denne Bruksanvisningen og Serviceheftet.

Utstyrsavhengig kan billitteraturen også omfatte Bruksanvisning for Infotain-
ment og i enkelte land også brosjyren Underveis.

Bruksanvisning
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 din bil samsvarer med din bestilling 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 a.s. arbeider hele tiden med videreutvikling av alle sine biler. Det
kan derfor være utført endringer når det gjelder bilens form, utstyr og teknolo-
gi. Informasjonen som er oppført i denne bruksanvisningen er den tilgjengelige
informasjonen 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.

Servicehefte
Serviceheftet inneholder dokumentasjonen om bilens levering, samt informa-
sjon om garanti- og servicehendelser.

Bruksanvisning for Infotainment
Bruksanvisningen for Infotainment inneholder en beskrivelse av Infotainment-
betjening, i tillegg til enkelte funksjoner og bilsystemer.

Brosjyren Underveis
Brosjyren Underveis inneholder importørens telefonnummer, nummeret til
kundetjenester i de enkelte landene samt nødnummer.

Billitteratur på nett

Bilde 1

Ved hjelp av denne QR-koden åpnes nettstedet med en modelloversikt for
ŠKODA.

Nettstedet kan også nås ved å gå til følgende adresse i nettleseren din.

http://www.skoda-auto.com/en/mini-apps/owners-manuals/

▶Velg ønsket modell – det vises en meny over billitteraturen.
▶Velg konstruksjonsperiode samt språk.
▶Velg ønsket bruksanvisning – det kan enten vises på nett eller lastes ned i

PDF-format.
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Merknader

Anvendte begreper
I bilens litteraturmappe brukes følgende begreper som har betydning for gjen-
nomføring av periodisk service og vedlikehold på bilen.

– Verksted med den nødvendige kompetanse og utstyr til å
gjennomføre servicearbeider på biler av merket ŠKODA. Et fagverksted
kan være et ŠKODA-verksted, en ŠKODA-forhandler, eller et uavhengig
verksted.

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

– Selskap som er blitt autorisert av bilprodusenten eller
dennes representant til å selge nye biler av merket ŠKODA og, når aktu-
elt, å gjennomføre service med originale ŠKODA-deler, og å selge origi-
nale ŠKODA-deler.

Symbolforklaring
En oversikt over symbolene som brukes i bruksanvisningen og en kort forkla-
ring av betydningen.


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

 Modulen fortsettes på neste side

 Situasjoner hvor bilen skal stoppes så raskt som mulig

® Registrert varemerke

 Tekstvisning på MAXI DOT-skjermen

 Tekstvisning i segmentdisplayet

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.

Miljøhenvisning
Tekster med dette symbolet inneholder informasjon om miljøvern, samt tips
for økonomisk drift.

"Fagverksted"

"ŠKODA-verksted"

"ŠKODA-forhandler"

Les dette
Tekster med dette symbolet inneholder tilleggsinformasjon.
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Bruksanvisningens oppbygging og tilleggsinformasjon

Bruksanvisningens oppbygging
Bruksanvisningen er hierarkisk inndelt i følgende områder.

■ Avsnitt (f.eks. sikkerhet) – Tittelen på avsnittet angis alltid nedenfor til ven-
stre
■ Hovedkapitler (f.eks. kollisjonsputesystem) – Tittelen på hovedkapittelet

angis alltid nedenfor til høyre
■ Kapittel (f.eks. oversikt over kollisjonsputer)

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

■ Modul (f.eks. frontkollisjonsputer)

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.
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Forkortelser som benyttes i instruksjonsboken

Forkortelser Forklaring

o/min Motorens turtall, omdreininger per minutt

ABS Blokkeringsfrie bremser

ACC Automatisk avstandsregulering

ACT Aktiv sylinderstyring

AF Flerbruksbiler

AGM Bilbatteritype

APN Navn på tilgangspunkt for WLAN-tilkobling

ASR Antispinnregulering

CO2 Karbondioksid

COC Samsvarserklæring

DCC Adaptiv understellskontroll

DPF Dieselpartikkelfilter

DSG automatisk dobbeltclutchgirkasse

DSR Aktiv styrestøtte

EDS Elektronisk differensialsperre

ECE Den økonomiske kommisjon for Europa

EPC Kontroll av motorelektronikk

ESC Elektronisk stabilitetskontroll

ET Innpressingsdybe på felgen

EU Den europeiske union

GSM Globalt system for mobilkommunikasjon

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 Multikollisjonsbremse

MG Manuell girkasse

Forkortelser Forklaring

N1
Et kjøretøy som er konstruert utelukkende eller overveiende
for godstransport

NiMH Nikkel-metallhydrid

Nm Newtonmeter, måleenhet for motorens dreiemoment

PIN Personlig identifikasjonsnummer

SCR Dieselmotor som bruker AdBlue®

SSP
Sammenkobling av to enheter ved hjelp av Bluetooth ®-pro-
filen

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

TSA Stabilisering av bil og tilhenger

TSI Bensinmotor med turbolading og direkteinnsprøyting

VDA Forbund for bilindustrien (i Tyskland)

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 8
Kjøresikkerhet 8

I dette kapittelet av bruksanvisningen finner du viktig informasjon og tips om
passiv sikkerhet.

Vi har laget et sammendrag av det du trenger å vite om sikkerhetsbelter, kolli-
sjonsputer, sikkerhet for barn osv.

Nærmere informasjon om sikkerhet for deg selv og passasjerene dine finner
du også i de neste kapitlene.

Bilens litteraturmappe skal derfor alltid være med i bilen. Det gjelder også der-
som du selger eller låner bort bilen.

Før hver kjøretur

For din egen og passasjerenes sikkerhets skyld ber vi deg ta hensyn til følgen-
de punkter før du kjører.
▶Påse at lys- og blinklysanlegget fungerer feilfritt.
▶Sørg for at funksjonen og tilstanden for vindusviskerne er problemfri.
▶Påse 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 barn med et egnet barnesete. Pass på at sikkerhetsbeltet er riktig
festet » side 20, Sikker transport av barn.

▶Sitt riktig i setet » side 8, Riktig og sikker sittestilling. Gi dine passasjerer
råd om riktig sittestilling.

Kjøresikkerhet

Som fører har du ansvar for deg selv og passasjerene, og da spesielt for barn.
Hvis kjøresikkerheten reduseres, setter du deg selv og andre trafikanter i fare.

Derfor må følgende anvisninger overholdes.
▶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 eller

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

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

Riktig og sikker sittestilling

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Riktig sittestilling for føreren 9
Stille inn rattposisjon 9
Riktig sittestilling for passasjerer foran 10
Riktig sittestilling for passasjerene i baksetet 10
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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 20, Sikker
transport av barn.
■ En feil sittestilling kan påføre passasjeren livstruende skader ved en ulyk-
ke.
■ 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!

Riktig sittestilling for føreren

Bilde 2 Riktig sittestilling for føreren / riktig rattholdning

Les først og vær oppmerksom på  på side 9.

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 B  » Bilde 2 fra bena til instrumentpanelet i om-
rådet ved knekollisjonsputene er minst 10 cm.
Seteryggen må stilles inn slik at det er lett å nå det øverste punktet på rat-
tet med armene i svak vinkel.
Still rattet inn slik at det er en avstand A  på minst 25 cm mellom rattet og
brystkassen » Bilde 2.











Juster nakkestøtten slik at overkanten av nakkestøtten er på høyde med
den øverste delen av hodet C  » Bilde 2 (gjelder ikke for seter med inne-
bygget nakkestøtte).
Fest sikkerhetsbeltet riktig » side 11, Bruke sikkerhetsbelte.

ADVARSEL
■ Sett deg riktig i setet før du begynner å kjøre og behold korrekt sittestil-
ling under hele turen. Be også passasjerene om å sitte korrekt og å beholde
korrekt sittestilling under hele turen.
■ Sørg for en avstand til rattet på minst 25 cm og en avstand fra bena til
instrumentpanelet i området ved knekollisjonsputen på minst 10 cm. Sitter
du nærmere enn dette, mister kollisjonsputesystemet sin beskyttelses-
funksjon – livsfare!
■ 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.). Når den utløses kan kollisjonsputen i rattet føre til alvorlige
skader på armer, hender og hode.
■ Sørg for at det ikke ligger gjenstander på gulvet ved føreren som kan hav-
ne under pedalene. Det kan hindre deg i å bremse, gi gass eller trå inn
clutchpedalen.

Stille inn rattposisjon

Bilde 3 Stille inn rattposisjon

Les først og vær oppmerksom på  på side 9.

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 . 
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› Trekk sikringsspaken i pilens retning 3  til den stopper.

ADVARSEL
■ Rattet må aldri stilles inn under kjøring, men kun når bilen står stille!
■ Sikringsspaken må være låst slik at rattet ikke endrer posisjon utilsiktet –
fare for ulykke!

Riktig sittestilling for passasjerer foran

Les først og vær oppmerksom på  på side 9.

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 C  » Bilde 2 på side 9 (gjelder ikke for seter
med innebygget nakkestøtte).
Fest sikkerhetsbeltet riktig » Side 11.

Unntaksvis kan kollisjonsputen foran på passasjersiden kobles ut » side 18,
Koble ut kollisjonsputer.

ADVARSEL
■ Sørg for en avstand til instrumentpanelet på minst 25 cm. Sitter du nær-
mere enn dette, mister kollisjonsputesystemet sin beskyttelsesfunksjon –
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 passasjerene i baksetet

Les først og vær oppmerksom på  på side 9.

For å redusere risikoen for personskader ved plutselig bremsing eller ved en
eventuell ulykke, må passasjerene i baksetet ta hensyn til følgende.

Juster hodestøtten slik at overkanten av hodestøtten er på høyde med den
øverste delen av hodet C  » Bilde 2 på side 9.
Fest sikkerhetsbeltet riktig » side 11, Bruke sikkerhetsbelte.
Bruk egnede barneseter når du har med barn i bilen » side 20, Sikker
transport av barn.
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Sikkerhetsbelter

Bruke sikkerhetsbelte

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Det fysiske prinsippet ved en frontkollisjon 12
Riktig bruk av beltet 12
Ta sikkerhetsbelte på og av 13

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

Riktig festet setebelte holde alle personer i riktig sittestilling og på plass.

Når du kjører med barn i bilen, må du ta spesielle sikkerhetshensyn » Side 20.

ADVARSEL
■ Fest alltid sikkerhetsbeltet, også ved kjøring i bytrafikk! Dette gjelder for
alle personer i bilen. Det er ellers fare for personskader!
■ Maksimal beskyttelseseffekt på sikkerhetsbeltene oppnås bare når du
sitter riktig » side 8, Riktig og sikker sittestilling.
■ Seteryggene på framsetene må ikke legges for langt bakover. Det kan re-
dusere effekten av sikkerhetsbeltene.

ADVARSEL
Merknader om riktig føring av beltet
■ Pass alltid på at sikkerhetsbeltet ligger riktig. Sikkerhetsbelter som er fe-
stet feil kan føre til skader selv ved små ulykker.
■ Juster beltet slik at skulderbeltet ligger på skrå over brystet – det må ikke
ligge over halsen.
■ 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 (bril-
ler, kulepenner, nøkkelknipper osv.). Slike gjenstander kan forårsake per-
sonskader.

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
■ 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.
■ Innføringshullet i låsen må ikke tettes igjen, da det gjør at sikkerhetsbel-
tet ikke går skikkelig i lås.
■ Tykt, løstsittende yttertøy (f.eks. kåper, frakker) påvirker sittestillingen og
reduserer sikkerhetsbeltets funksjon.
■ Det må aldri brukes små klemmer eller andre gjenstander for å justere
sikkerhetsbeltene (f.eks. for å gjøre dem kortere når det sitter småvokste
personer i setet).
■ Sikkerhetsbeltet i baksetet fungerer bare riktig når seteryggen har gått
ordentlig i lås » Side 83.

ADVARSEL
Stell og vedlikehold av sikkerhetsbelter
■ Hold sikkerhetsbeltet rent. Smuss på beltet kan føre til at automatsnelle-
ne ikke fungerer som de skal » Side 194.
■ Sikkerhetsbeltene må ikke tas ut av bilen eller forandres på noen måte.
Du må heller ikke reparere beltene selv.
■ Kontroller sikkerhetsbeltets tilstand regelmessig. Ved skader på beltet,
belteforbindelsene, snellemekanismen eller låsedelen, må beltet skiftes ut
på et fagverksted.
■ Belter som er strukket eller skadet etter en ulykke må skiftes, helst på et
fagverksted. Dessuten skal også beltenes festepunkter kontrolleres.
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Det fysiske prinsippet ved en frontkollisjon

Bilde 4 Fører uten sikkerhetsbelte / passasjer i baksete uten sikkerhets-
belte

Les først og vær oppmerksom på  på side 11.

Straks bilen settes i bevegelse, oppstår det bevegelsesenergi, såkalt kinetisk
energi. Dette gjelder både for bil og passasjerer.

Den kinetiske energien er avhengig av hastigheten samt vekten av bil og pas-
sasjerer.

Hvis farten øker fra 25 km/t til 50 km/t, blir bevegelsesenergien fire ganger så
stor.

F.eks. "øker" vekten til en person på 80 kg ved kollisjon i 50 km/t og skaper et
trykk på 4,8 tonn (4 800 kg).

Ved en frontkollisjon vil personer som ikke bruker sikkerhetsbelte, kastes for-
over og treffe f.eks. ratt, instrumentpanel eller frontrute » Bilde 4 – . Under
visse omstendigheter kan personer også bli slynget ut av bilen, noe som kan
føre til livstruende personskader eller død.

Passasjerer i baksetet som ikke bruker sikkerhetsbeltet setter ikke bare seg
selv i fare. De kan også skade føreren og passasjeren i forsetet » Bilde 4 – .



Riktig bruk av beltet

Bilde 5 Feste sikkerhetsbelte over skulder og hofte / feste sikkerhetsbel-
te for gravide kvinner

Bilde 6
Forsete: Beltehøydejustering

Les først og vær oppmerksom på  på side 11.

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

Skulderbeltet må aldri ligge over halsen, men stramt og på skrå over brystet.
Hoftebeltet må ikke ligge over magen, men stramt over hoftene » Bilde 5 – .

Beltehøydejustering i forsetene
Ved hjelp av beltehøydejusteringen kan plasseringen de fremre sikkerhetsbel-
tene tilpasses til kroppen i området ved skuldrene.

› Trykk på beslaget og skyv det i ønsket retning » Bilde 6.
› Trekk i sikkerhetsbeltet for å kontrollere at beslaget er gått i lås.

Sikkerhetsbelte på gravide kvinner
Også gravide kvinner skal bruke sikkerhetsbelte. Dette er den beste beskyttel-
sen for fosteret. 
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Gravide må plassere beltet så langt ned på hoftene som mulig, slik at det ikke
presser mot magen » Bilde 5 – .

Ta sikkerhetsbelte på og av

Bilde 7 Ta sikkerhetsbelte på/av

Les først og vær oppmerksom på  på side 11.

Før bruk av setebelter må følgende betingelser oppfylles.

Riktig innstilt nakkestøtte (gjelder ikke seter med innebygde nakkestøt-
ter).
Riktig innstilt sete (gjelder for forsetene).
Riktig innstilt rattet (bortsett fra førersetet).

Ta på
› Ta tak i beltespennen og trekk beltet langsomt over bryst og hofter.
› Stikk beltespennen i beltelåsen » Bilde 7 –  til det høres et klikk.
› Trekk i beltet for å kontrollere om det er gått i lås.

Ta av
Sikkerhetsbeltet skal kun tas av når bilen står i ro.

› Trykk på den røde knappen på låsen » Bilde 7 – , spennen spretter ut.
› Før sikkerhetsbeltet tilbake med hånden så det rulles helt inn og ikke vrir

seg.

VÆR FORSIKTIG
Når sikkerhetsbeltet tas av må du passe på at låsen ikke skader dørtrekket el-
ler andre deler av bilen.









Beltetromler og -strammere, reversibelt setebelte

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Beltetrommel 13
Beltestrammer 13
Reversibelt setebelte 14

Beltetrommel

Alle sikkerhetsbelter er utstyrt med automattrommel. 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 beltet øyeblikkelig
kontrolleres av et fagverksted.

Beltestrammer

Sikkerheten for sjåfør og passasjerer med sikkerhetsbelte på økes ved hjelp av
automatisk beltestrammer i beltetromlene foran og de ytre setene bak.

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
■ Enhver type arbeid på beltestrammesystemet samt demontering/monte-
ring av systemkomponenter på grunn av andre reparasjonsarbeider skal ba-
re utføres av et fagverksted.
■ Systemet kan bare utløses én gang. Hele systemet må skiftes ut etter slik
utløsning. 
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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.

Reversibelt setebelte

Sikkerheten til fører og passasjer som bruker setebelte økes med reversible
belter.

Reversibelt setebelte strammes automatisk tett mot kroppen i kritiske kjøresi-
tuasjoner og frigis så igjen.

Nærmere informasjon » side 169, Proaktiv passasjerbeskyttelse (Crew Protect
Assist).

Kollisjonsputesystem

Beskrivelse av kollisjonsputesystemet

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Systembeskrivelse 15
Utløsning av kollisjonspute 15

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

Funksjonstilstanden for kollisjonsputesystemet vises av varsellampen  på
kombiinstrumentet » Side 35.

ADVARSEL
■ Kollisjonsputene gir bare best mulig beskyttelse i kombinasjon med at
sikkerhetsbeltene brukes.
■ Kollisjonsputen er ingen erstatning for sikkerhetsbeltene, men en del av
bilens totale passive sikkerhetskonsept.
■ For at personene i bilen skal beskyttes best mulig hvis kollisjonsputene
utløses, må forsetene være riktig justert etter kroppsstørrelsen » side 8,
Riktig og sikker sittestilling.
■ Hvis du ikke har på sikkerhetsbelte, lener deg for langt frem eller sitter i
feil sittestilling under kjøring, øker risikoen for skader ved en ulykke betrak-
telig.

ADVARSEL
Merknader om håndteringen av kollisjonsputesystemet
■ Feil må kollisjonsputesystemet skal kontrolleres på et fagverksted med
én gang. Det kan ellers være fare for at kollisjonsputene ikke utløses ved
en eventuell ulykke.
■ Det må ikke utføres endringer på kollisjonsputesystemets komponenter.
■ 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.
■ Det må aldri utføres endringer på støtfangeren foran eller på karosseriet.
■ Man skal ikke manipulere enkeltkomponenter i kollisjonsputesystemet,
dette kan føre til at kollisjonsputen utløses.
■ Kollisjonsputesystemet må skiftes ut dersom kollisjonsputen utløses.
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Systembeskrivelse

Les først og vær oppmerksom på  på side 14.

Luftputen blåses opp på brøkdelen av ett sekund.

Hvis kollisjonsputene løses ut, fylles de med gass og blåser seg opp.

Når kollisjonsputene blåses opp, frigis en gråhvit eller rød, ufarlig gass. Dette
er helt normalt og er ikke tegn på brann i bilen.

Kollisjonsputesystemet består (avhengig av bilens utstyr) av følgende deler.
▶Kollisjonspute foran for fører og passasjer » Side 15.
▶Knekollisjonspute for fører » Side 16.
▶Sidekollisjonsputer » Side 17.
▶Hodekollisjonsputer » Side 18.
▶Varsellampe for kollisjonsputer på kombiinstrumentet » Side 35.
▶Nøkkelbryter for kollisjonspute på passasjersiden » Side 19.
▶Varsellampe for kollisjonsputen på passasjersiden midt på instrumentpanelet

» Side 19.

Utløsning av kollisjonspute

Les først og vær oppmerksom på  på side 14.

Kollisjonsputesystemet fungerer bare når tenningen er på.

Utløsningsbetingelser
Det er ikke mulig å gi en kort fremstilling av alle situasjoner og utløsningsbe-
tingelser for kollisjonsputesystemet. Viktige faktorer er gjenstanden som tref-
fer bilen (om den er hard eller myk), kollisjonsvinkel, bilens hastighet osv.

Retardasjonsforløpet i kollisjonen er avgjørende for om kollisjonsputene utlø-
ses. Dersom den reelle og målte retardasjonen i kollisjonen ligger under refe-
ranseverdiene i kontrollenheten, vil kollisjonsputene ikke utløses, selv om kol-
lisjonen 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.
▶Sidekollisjonspute foran på kollisjonssiden.
▶Sidekollisjonspute bak på kollisjonssiden.
▶Hodekollisjonspute på kollisjonssiden.

Når en kollisjonspute utløses skjer følgende.
▶Kupélyset tennes (hvis automatisk betjening av kupélyset er innkoblet – bry-

ter ).
▶Nødblinklyset slås på.
▶Alle dørene låses opp.
▶Motorens drivstofftilførsel avbrytes.

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

Oversikt over kollisjonsputer

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Frontkollisjonspute 15
Knekollisjonspute på førerplassen 16
Sidekollisjonsputer 17
Hodekollisjonsputer 18

Frontkollisjonspute

Bilde 8 Plasseringene av kollisjonsputer / gassfylte kollisjonsputer 
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Bilde 9
Sikker avstand fra rattet

Frontkollisjonsputene gir ekstra beskyttelse for hode- og brystområdet på fø-
rer og sidepassasjer ved kraftige frontkollisjoner.

Førerens frontkollisjonspute ligger i rattet, kollisjonsputen på passasjersiden
ligger i instrumentpanelet over hanskerommet » Bilde 8 – .

Hvis kollisjonsputene utløses, blåses disse opp for fører og passasjer » Bilde 8
– . Passasjerenes bevegelser dempes når kroppen treffer den fullstendig
oppblåste luftputen. Dette reduserer faren for skader på hode og overkropp.

ADVARSEL
Råd for riktig sittestilling
■ For føreren og passasjeren foran er det viktig å holde en avstand på minst
25 cm til rattet og instrumentpanelet A  » Bilde 9. Sitter du nærmere enn
dette, mister kollisjonsputesystemet sin beskyttelsesfunksjon – livsfare!
Forsetene og hodestøttene må derfor alltid være justert etter kroppsstør-
relsen.
■ Kollisjonsputen blåses opp med stor kraft. Dersom man ikke sitter i riktig
stilling, kan det føre til personskader.
■ Mellom personene foran og utløsningsområdet for kollisjonsputen må det
ikke sitte andre personer eller dyr eller plasseres gjenstander.

ADVARSEL
Frontkollisjonspute og transport av barn
■ Barn skal aldri sitte usikret i passasjersetet foran. Dersom kollisjonsputen
utløses, kan barnet bli alvorlig skadet!
■ Ved bruk av barnesete hvor barnet har ryggen mot kjøreretningen i pas-
sasjersetet, må kollisjonsputen på passasjersiden kobles ut » side 18,
Koble ut kollisjonsputer. Hvis ikke kan barnet bli alvorlig eller livstruende
skadet av den utløste kollisjonsputen på passasjersiden.

ADVARSEL
Generell informasjon
■ Rattet og overflaten på kollisjonsputemodulen i instrumentpanelet på
passasjersiden skal ikke dekkes med klistremerker eller lignende. Disse de-
lene skal bare rengjøres med en tørr klut eller en klut fuktet med vann. Ikke
monter gjenstander som koppholdere, telefonholdere osv. på dekslene
over kollisjonsputemodulen eller i umiddelbar nærhet.
■ Legg aldri gjenstander på overflaten av kollisjonsputemodulen over in-
strumentpanelet.

Les dette
■ I biler med hodekollisjonsputer for fører ses ordet  på rattet.
■ I biler med kollisjonspute på passasjersiden vises  på passasjersiden av
instrumentpanelet.

Knekollisjonspute på førerplassen

Bilde 10 Installasjon av kollisjonspute / gassfylt kollisjonspute / trygg av-
stand fra beina til rattet

Knekollisjonsputen på førerplassen gir tilstrekkelig beskyttelse av førerens
ben.

Knekollisjonsputen for føreren A  er plassert i nedre del av instrumentpanelet
under rattstammen » Bilde 10.

Kroppens bevegelse fremover dempes når den treffer den fullstendig oppblå-
ste kollisjonsputen B  og reduserer faren for benskader hos sjåføren. 

16 Sikkerhet



ADVARSEL
■ Still inn førersetet i lengderetning slik at avstanden fra bena C  til instru-
mentpanelet i området ved knekollisjonsputene er minst 10 cm » Bilde 10.
Hvis det på grunn av kroppsstørrelsen ikke er mulig å oppfylle disse betin-
gelsene, må man oppsøke et fagverksted.
■ Det skal ikke klistres noe på overflaten av kollisjonsputemodulen i nedre
del av dashbordet under rattstammen, den skal heller ikke tildekkes eller
bearbeides på annet vis. Disse delene skal bare rengjøres med en tørr klut
eller en klut fuktet med vann. Det er ikke tillatt å montere noe som helst på
dekselet til kollisjonsputemodulen 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.

Les dette
I biler med en knekollisjonspute på førersiden vises et symbol med teksten
 på førersiden av instrumentpanelet.

Sidekollisjonsputer

Bilde 11 Kollisjonsputenes plassering: forsete/bak

Bilde 12 Kollisjonsputer fylt med gass

Sidekollisjonsputene gir ekstra beskyttelse for overkroppen (bryst, mage og
hofter) for personene i bilen, ved kraftige sidekollisjoner.

Sidekollisjonsputene foran er plassert i polstringen i seteryggen på framsetene
» Bilde 11 – .

Sidekollisjonsputer bak er plassert mellom innstigningsområdet og baksete-
ryggen » Bilde 11 – .

Passasjerenes bevegelser dempes når kroppen treffer den fullstendig oppblå-
ste kollisjonsputen » Bilde 12. Dette reduserer faren for skader på den delen av
overkroppen (bryst, mage og hofter) som vender mot døren.

ADVARSEL
Råd for riktig sittestilling
■ Du må aldri holde hodet i nærheten av utløsningsområdet for sidekolli-
sjonsputen. Ved en eventuell ulykke kan du bli alvorlig skadet. Dette gjel-
der spesielt barn som ikke sitter i barnesete » side 22, Barnas sikkerhet
og sidekollisjonsputer.
■ Det må ikke plasseres andre personer, dyr eller gjenstander mellom per-
sonen og utløsningsområdet for kollisjonsputen. Det må ikke monteres til-
behør, som f.eks. boksholder, på dørene.
■ Dersom barn sitter i feil sittestilling under kjøring, øker risikoen for skader
ved en ulykke betraktelig. Dette kan føre til alvorlige skader » side 20,
Barnesete. 
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ADVARSEL
■ Plasser aldri gjenstander i sidekollisjonsputens utløsningsområde – fare
for personskader!
■ 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 187, Kollisjonsputer.
■ Unngå spark og harde støt mot seteryggene. Dette kan skade kollisjons-
putene. Sidekollisjonsputene vil i så fall ikke utløses!
■ På forsetene må det kun benyttes setetrekk som er godkjent av ŠKODA.
Kollisjonsputen folder seg ut av seteryggen, og bruk av andre setetrekk kan
redusere beskyttelseseffekten til sidekollisjonsputen betraktelig.
■ Skader på de originale setetrekkene i modulområdet for sidekollisjonspu-
tene må omgående repareres på et fagverksted.
■ Kollisjonsputemodulene for forsetene må ikke ha synlige skader, sprekker
eller dype riper. Kollisjonsputemodulene må aldri åpnes med makt.

Les dette
■ I biler med sidekollisjonsputer foran finnes det en etikett med teksten 
på framseteryggene.
■ I biler med sidekollisjonsputer bak, står det  mellom dørområdet og bak-
setets rygg.

Hodekollisjonsputer

Bilde 13 Plassering av hodekollisjonspute / gassfylt hodekollisjonspute

Hodekollisjonsputene gir ekstra beskyttelse i hode- og nakkeområdet for per-
soner ved kraftige sidekollisjoner.

Hodekollisjonsputene er plassert over dørene på begge sider av kupeen » Bil-
de 13 – .

Ved utløsning dekker kollisjonsputen for vinduet på for- og bakdør, og områ-
det ved dørstolpen » Bilde 13 – .

Hodet beskyttes mot bilens innvendige deler av den oppblåste hodekollisjons-
puten. Belastningen mot hodet reduseres og hodebevegelsene blir mindre
kraftige. Dermed reduseres også belastningen på nakken.

ADVARSEL
■ Pass på at det ikke ligger gjenstander i utløsningsområdet for hodekolli-
sjonsputene da det kan hindre kollisjonsputen i å utløses fritt.
■ Det skal kun henges lette klær på kleskrokene i bilen. Det må ikke ligge
skarpe eller tunge gjenstander i lommene. Klærne må heller ikke henge på
kleshengere.
■ Ikke monter utstyr i utløsningsområdet for hodekollisjonsputene. Dette
kan redusere kollisjonsputens beskyttelseseffekt. Når hodekollisjonsputen
utløses, kan utstyr i kupeen løsne og skade dem som sitter i bilen » Si-
de 185.
■ Når gjenstander er festet til solskjermen, skal skjermen ikke svinges mot
sidevinduet. Hvis hodekollisjonsputene utløses, kan passasjerene skades
av dette.
■ Det må ikke plasseres andre personer, dyr eller gjenstander mellom per-
sonen og utløsningsområdet for kollisjonsputen. Dessuten må ingen av
passasjerene lene seg ut eller strekke armer eller ben ut av vinduene under
kjøring.

Les dette
I biler med hodekollisjonsputer ses ordet  på B-stolpens kledning.

Koble ut kollisjonsputer

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Koble ut kollisjonspute 18
Koble ut frontkollisjonspute på passasjersiden 19

Koble ut kollisjonspute

Ved overdragelse av bilen skal du overlate den komplette instruksjonsboken til
kjøperen. Husk at også eventuell informasjon om deaktivert kollisjonspute på
førersiden skal følge med! 
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Hvis en kollisjonspute er utkoblet, må kjøperen gjøres oppmerksom på dette!

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 20, Sikker transport av barn.
▶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).

Frontkollisjonsputen på passasjerplassen kan kobles ut med nøkkelbryteren
» Bilde 14 på side 19 – .

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

Utkoblingsindikator
Visning av utkobling av kollisjonspute » side 35,  Sikkerhetssystemer.

Les dette
Hos ditt ŠKODA-verksted får du informasjon om det er mulig eller nødvendig å
koble ut kollisjonsputer på din bil, og hvilke kollisjonsputer dette i så fall gjel-
der for.

Koble ut frontkollisjonspute på passasjersiden

Bilde 14 Nøkkelbryter for kollisjonspute på passasjersiden / varsellampe
for kollisjonspute på passasjersiden

Med nøkkelbryteren kobles kollisjonsputen på passasjersiden foran ut.

Posisjoner for nøkkelbryteren » Bilde 14 – 
Kollisjonspute for forsetepassasjeren er utkoblet
Kollisjonspute for forsetepassasjeren er innkoblet

Utkobling
› Slå av tenningen.
› Åpne hanskerommet på passasjersiden.
› Hvis det er en fjernkontrollnøkkel, klapp nøkkeldelen helt ut » . Ta ut nød-

nøkkelen på KESSY-nøkkelen.
› Før nøkkelen forsiktig inn i sporet i nøkkelbryteren til den stopper.
› Når nøkkelen er i nøkkelbryteren » Bilde 14 –  dreies denne forsiktig til stil-

ling .
› Trekk nøkkelen ut av nøkkelbryteren » .
› Lukk hanskerommet på passasjersiden.
› Kontroller at varsellampen under påskriften      » Bilde 14 –
 lyser når tenningen skrus på.

Innkobling
› Slå av tenningen.
› Åpne hanskerommet på passasjersiden.
› Hvis det er en fjernkontrollnøkkel, klapp nøkkeldelen helt ut » . Ta ut nød-

nøkkelen på KESSY-nøkkelen.
› Før nøkkelen forsiktig inn i sporet i nøkkelbryteren til den stopper.
› Når nøkkelen er i nøkkelbryteren » Bilde 14 –  dreies denne forsiktig til stil-

ling .
› Trekk nøkkelen ut av nøkkelbryteren » .
› Lukk hanskerommet på passasjersiden.
› Kontroller at varsellampen under påskriften      » Bilde 14 –
 lyser når tenningen skrus på.

Varsellampen   slukker 65 sekunder etter omstilling av nøkkelbryteren eller
etter at tenningen er skrudd på.

ADVARSEL
■ Føreren er ansvarlig for om kollisjonsputen er inn- eller utkoblet.
■ Kollisjonsputen skal kun kobles ut når tenningen er slått av! Hvis ikke kan
det føre til feil i systemet for utkobling av kollisjonspute. 
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ADVARSEL (fortsettelse)
■ Når varsellampene     blinker, vil passasjersidens kollisjonspute
ikke utløses ved en ulykke! Kollisjonsputesystemet må kontrolleres omgå-
ende på et fagverksted.
■ Ikke la nøkkelen stå i tenningslåsen mens du kjører – vibrasjoner kan vri
nøkkelen i sporet og koble inn kollisjonsputen! Kollisjonsputen kan således
utløses uventet i en ulykke – fare for personskade eller død!

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

Sikker transport av barn

Barnesete

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Bruk av barnesete på passasjersiden foran 21
Bruk av barnesete i passasjersetet foran 22
Barnas sikkerhet og sidekollisjonsputer 22
Gruppeinndeling av barneseter 22
Bruk av barnesete som festes med sikkerhetsbelte 23

For å unngå alvorlig skade eller død skal barn alltid sitte i et barnesete som eg-
ner seg for deres kroppsstørrelse, vekt og alder.

Vi anbefaler av sikkerhetsårsaker at barn alltid sitter i baksetet.

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

Barneseter som oppfyller standarden ECE-R 44 er merket med et ikke-avtak-
bar kjennetegn: en stor E inni en sirkel med testnummeret under.

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.

ADVARSEL
■ Barn – også spedbarn! – skal aldri sitte på fanget under kjøring.
■ Barn må aldri oppholde seg i bilen uten tilsyn. Under visse klimaforhold
kan temperaturen inne i bilen bli livstruende.
■ Barnet må alltid være sikret under kjøring med bilen! Ellers kan 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! 

20 Sikkerhet



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 bruk av barnesete i passasjersetet hvor barnet har ryggen mot kjøre-
retningen, må kollisjonsputen på passasjersiden kobles ut. Nærmere infor-
masjon » side 21, Bruk av barnesete på passasjersiden foran.
■ 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 du installerer et forovervendt barnesete med rygg, skal nakkestøtten
demonteres » Side 85. Etter demontering av barnesetet må nakkestøtten
monteres igjen.

Les dette
Vi anbefaler at du bruker barneseter fra ŠKODA-originaltilbehør. Disse barne-
setene er utviklet og kontrollert for bruk i ŠKODA-modeller. De tilfredsstiller
ECE-R 44-standarden.

Bruk av barnesete på passasjersiden foran

Gjelder ikke for Taiwan

Bilde 15
Klistremerke på B-stolpen på
passasjersiden

Bilde 16 Passasjersolskjerm/klistremerke

Les først og vær oppmerksom på  på side 20.

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

Ved bruk av barnesete der barnet sitter i passasjersetet, må følgende råd føl-
ges.
▶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.
▶Ved bruk av barnesete som har et beslag øverst, må høyden av passasjerse-

tebeltet justeres slik at beltet i beslaget ikke får en "knekk". I en ulykke er
det ellers fare for skader på barnets nakke! 
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ADVARSEL
■ Med innkoblet kollisjonspute på passasjersetet må du aldri plassere et
barnesete med ryggen i fartsretningen på passasjersetet. Barnesetet står i
utløsningsområdet for frontkollisjonsputen på passasjersiden foran. Hvis
kollisjonsputen utløses, kan barnet få alvorlige og til og med livstruende
skader.
■ Dette vises også på klistremerket som finnes på ett av følgende steder.

■ Klistremerke på B-stolpen på passasjersiden » Bilde 15. Klistremerket er
synlig når døren er åpen.
■ På solskjermen på passasjersiden. I enkelte land er klistremerket » Bil-
de 16 på solskjermen på passasjersiden.

■ Når bilsetet barnet transporteres bakovervendt i ikke lenger brukes på
passasjersetet, må kollisjonsputen på passasjersiden kobles inn igjen.

Bruk av barnesete i passasjersetet foran

Gjelder for Taiwan

Bilde 17 Passasjersolskjerm/klistremerke

Les først og vær oppmerksom på  på side 20.

Ikke plasser babyer, spedbarn og barn på passasjersetet.

Klistremerket på solskjermen på passasjersiden » Bilde 17 gjør også oppmerk-
som på dette.



Barnas sikkerhet og sidekollisjonsputer

Bilde 18
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 20.

Barnet må ikke oppholde seg i utløsningsområdet for sidekollisjonsputen » Bil-
de 18 – .

Det må være tilstrekkelig plass mellom barnet og utløsningsområdet for side-
kollisjonsputen, slik at sidekollisjonsputene kan gi best mulig beskyttelse
» Bilde 18 – .

Gruppeinndeling av barneseter

Les først og vær oppmerksom på  på side 20.

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

Gruppe Barnets vekt

0 inntil 10 kg

0+ inntil 13 kg

1 9–18 kg

2 15–25 kg

3 22–36 kg
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Bruk av barnesete som festes med sikkerhetsbelte

Med aktivert kollisjonspute på passasjersetet må du aldri plassere et barnesete med ryggen i fartsretningen på passasjersetet. Barnesetet står i utløsningsområ-
det 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 20.

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

Gruppe
Passasjersetet foran med inn-

koblet kollisjonspute
Passasjersetet foran med utkob-

let kollisjonspute
Bakseter

ytre
Baksete
midtre

0
inntil 10 kg

X Ua) U U

0+
inntil 13 kg

X Ua) U U

1
9–18 kg

UF U U U

2
15–25 kg

UF U U U

3
22–36 kg

UF U U U

a) Høydejusterbart passasjersete skal justeres lengst mulig opp.

U Setet er egnet for bruk av denne vektgruppens godkjente barneseter i kategorien "Universal".

UF Setet er egnet for bruk av denne vektgruppens framovervendte godkjente barneseter i kategorien "Universal".

X Setet er ikke egnet for barn i denne vektgruppen.



Festesystemer

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Festepunkter i -systemet 23
Bruk av barneseter med -systemet 24
Bruk av barneseter med -systemet 25
Festering for  -systemet 25

Festepunkter i -systemet

Bilde 19
Etiketter for -systemet

 leverer et system for rask og sikker montering av barnesete. 
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Mellom seteryggen og setet på det ytre baksetet eller passasjersetet foran, er
det to festeringer til å feste et barnesete med -systemet » Bilde 19.

Ta først av dekslet for å komme til festeringene.

Etter demontering 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 får du hos en
ŠKODA-forhandler.
■ Barneseter med -systemet kan du kjøpe som ŠKODA-originalutstyr.

Bruk av barneseter med -systemet

Med aktivert kollisjonspute på passasjersetet må du aldri plassere et barnesete med ryggen i fartsretningen på passasjersetet. Barnesetet står i utløsningsområ-
det 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
på barneseteta) Passasjersete foranb) Ytre bakseter Midtre baksete

0
inntil 10 kg

E X IL X

0+
inntil 13 kg

E

X IL XD

C

1
9-18 kg

D

X
IL

IUF
X

C

B

B1

A

2
15-25 kg

- X IL X

3
22–36 kg

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

IUF Setet er egnet for bruk av denne vektgruppens framovervendte godkjente barneseter i kategorien "Universal".

X Setet er ikke utstyrt med festering for -systemet.

Bruk av barneseter med -systemet

Oversikt over brukbarheten av barneseter med -systemet på hver av sete-
ne.

Passasjersete foran Ytre bakseter Midtre baksete

X i-U X

Setet egner seg for framover- og bakovervendte -barneseter i kate-
gorien "Universal".
Setet egner seg ikke for -barneseter i kategorien "Universal".

Festering for   -systemet

Bilde 20 Festeringer for -systemet

  betegner en festeanordning som begrenser bevegelsene til barnese-
tet.

Festeringene for feste av festestroppen til et barnesete med  -syste-
met befinner seg på baksiden av baksetenes ytre rygglener » Bilde 20 – .

Noen landspesifikke modeller kan også være utstyrt med en festering på bak-
siden av midtre bakseterygg » Bilde 20 – .

i-U

X

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 festeringene.
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Betjening

Førerplass

Oversikt

Elektriske vindusheiser 61
Elektrisk justering av sidespeil 78
Dørhåndtak 56
Ventilasjonsdyse 121
Holder for parkeringsbillett 89
Betjeningsspake (avhengig av utstyr):
▶ Blinklys, fjernlys og parkeringslys, lyshorn 67
▶ Hastighetsregulering 155
▶ Hastighetsbegrenser 157
▶ Frontlysassistent 71
Ratt (avhengig av utstyr):
▶ med horn
▶ med frontkollisjonspute på førerplass 15
▶ med taster for betjening av informasjonssystemet 41
Kombiinstrument 28
Betjeningsspake:
▶ Vindusvisker- og spyleranlegg 75
▶ Informasjonssystem 44
Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment
Ventilasjonsdyser 121
Bryter for nødblinklys 70
Varsellampe for kollisjonspute på passasjersiden 19
Innespeil 77
Hanskerom på passasjersiden 93
Frontkollisjonspute på passasjersiden 15
Ekstern Infotainment-modul (i hanskerommet) » Bruksanvisning
for Infotainment
Nøkkelbryter for utkobling av kollisjonsputen på passasjersiden
(i hanskerommet på passasjersiden) 19
Ventilasjonsdyse 121
Dørhåndtak 56
Elektrisk vindusheis i passasjerdøren 62

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Hylle med flaskeholder 89
Lysbryter 66
Låsespake til panser 201
Oppbevaringsrom på førersiden 89
Sikringsboks (bak hanskerommet på førersiden) 231
Betjeningsspake for automatisk avstandsregulering 161
Spake for rattjustering 9
Avhengig av utstyr:
▶ Tenningslås 125
▶ Startknapp 125
Pedaler 132
Avhengig av utstyr:
▶ Girspake (manuell girkasse) 132
▶ Velgerspake (automatgirkasse) 133
Autohold-tast 142
Tast for elektrisk parkeringsbremse 130
Armlene med oppbevaringsrom og plass for nettbrett 92
Bryter for sentrallås 54
Liste over knapper avhengig av utstyr:
▶  START-STOPP 128
▶  Stabilitetskontroll ESC / antispinnregulering ASR 140, 141
▶  Valg av kjøremodus 166
▶  Parkeringsassistent 151
▶  Lukeparkeringshjelp 143
Oppbevaringsrom 90
Avhengig av utstyr:
▶ Telefonboks 90
▶ 12-volts strømuttak 98
▶ Sigarettenner 100
▶ Askebeger 101
▶ USB- og AUX-inngang » Bruksanvisning for Infotainment
Avhengig av utstyr:
▶ Betjening av varmeapparat 117
▶ Betjening av manuelt klimaanlegg 117
▶ Betjening av Climatronic 118
Hylle med flaskeholder 89
Avfallsbeholder 91

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
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Les dette
På høyrestyrte biler kan plasseringen av betjeningselementene avvike noe fra
visningen på bildet » Bilde 21. Symbolene på betjeningselementene betyr imid-
lertid alltid det samme.

Instrumenter og varsellamper

Kombiinstrument

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Oversikt 29
Turteller 29
Skjerm 29
Temperaturmåler for kjølevæske 30
Drivstoffmåler 30
Teller for tilbakelagt kjørestrekning 31
Innstilling av klokkeslett 31
Display i midtkonsollen bak 31

Kombiinstrumentet gir sjåføren grunnleggende informasjon om gjeldende ha-
stighet, motorturtall, tilstanden for de enkelte kjøretøysystemene osv.

Hvis det foreligger en feil på kombiinstrumentet, vil skjermen vise følgende
melding.

Feil: Kombiinstrument. Verksted!
KOMBI-INSTRUM_ DEFEKT

Søk hjelp hos et fagverksted.

ADVARSEL
Du må først og fremst ha fokus på kjøringen! Som bilfører har du det hele
og fulle ansvaret for trafikksikkerheten.

Les dette
■ Hvis meldingen SAFE CP vises på kombiinstrumentets skjerm, er en beskyttel-
se for kombiinstrumentet aktivert. Nærmere informasjon » side 187, Kompo-
nentbeskyttelse.
■ Med tenningen på lyser også instrumentene. Lysstyrken på instrumentbelys-
ningen justeres automatisk og kontinuerlig i forhold til omgivelsesbelysningen.
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Oversikt

Bilde 22 Kombiinstrument

Les først og vær oppmerksom på  på side 28.

Turteller » Side 29
▶ med varsellamper » Side 31
Skjerm » Side 29
Speedometer
▶ med varsellamper » Side 31
Temperaturmåler for kjølevæske » Side 30
Liste over varsellamper » Side 31
Bryter for:
▶ Stille klokkeslett » Side 31
▶ Nullstilling av teller for tilbakelagt kjørelengde (tripp) » Side 31
▶ Vise kjørestrekning og dager frem til neste servicetermin » Side 48
Tankmåler » Side 30

Turteller

Les først og vær oppmerksom på  på side 28.

Turtelleren 1  » Bilde 22 på side 29 viser det faktiske motorturtallet per mi-
nutt.

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



1

2

3

4

5

6

7



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

Overholdelse av giranbefalingen er viktig for å opprettholde optimalt turtall
» Side 41.

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

Skjerm

Bilde 23
Skjermtyper

Les først og vær oppmerksom på  på side 28.

Skjermtyper » Bilde 23
MAXI DOT-skjerm
Segmentdisplay

Skjermen viser følgende informasjon.
▶ Informasjon om utetemperatur
▶Tilbakelagt kjørestrekning » Side 31
▶Klokkeslett » Side 31
▶Varsellamper » Side 31
▶Opplysninger i informasjonssystemet » Side 41

Les dette
Avhengig av bilens utstyr, er MAXI DOT-skjermen monokromatisk ("svart-
hvitt") eller i farger.
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Temperaturmåler for kjølevæske

Bilde 24
Kjølevæsketemperaturmåler

Les først og vær oppmerksom på  på side 28.

Visningen » Bilde 24 gir informasjon om temperaturen på motorens kjølevæ-
ske.

Visningen fungerer bare når tenningen er på.

Kaldt temperaturområde
Dersom viseren står i venstre målerområde, har motoren ennå ikke nådd
driftstemperatur. Høyt motorturtall, full gass og sterk belastning av motoren
må unngås. Slik unngås motorskader.

Driftsområde
Motoren har nådd driftstemperaturen når viseren stabiliserer seg i det midtre
målerområdet A  » Bilde 24.

Høyt temperaturområde
Når viseren har nådd det røde måleområdet er kjølemiddeltemperaturen for
høy.

VÆR FORSIKTIG
■ Ekstralykter og andre ettermonterte komponenter foran friskluftinntaket re-
duserer kjølevæskens kjølevirkning.
■ Dekk aldri over radiatoren – fare for overoppheting av motoren.



Drivstoffmåler

Bilde 25
Drivstoffmåler

Les først og vær oppmerksom på  på side 28.

Måleren » Bilde 25 gir informasjon om drivstoffmengden i tanken.

Visningen fungerer bare når tenningen er på.

Drivstofftanken rommer ca. 66 liter.

Når drivstoffmengden når reserveområdet A  » Bilde 25, lyser varsellampen
» Side 36.

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! Uregelmessig tilførsel av drivstoff
kan forårsake feiltenning. Dette kan føre til alvorlige skader på motoren og ek-
sosanlegget.

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. Ved stopp eller mindre dynamisk kjøring vil tank-
måleren igjen vise riktig drivstoffnivå. Slik visning utgjør ikke en feil.
■ Pilen  ved siden av symbolet  innenfor drivstoffmåleren viser plassering
av drivstoffpåfyllingen på høyre side av bilen.
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Teller for tilbakelagt kjørestrekning

Bilde 26
Visning: MAXI DOT-skjerm / seg-
mentdisplay

Les først og vær oppmerksom på  på side 28.

Skjermvisning » Bilde 26
Teller for kjørt distanse siden siste nullstilling (tripp)
Kilometerteller

Tilbakestilling av teller for tilbakelagt kjørelengde (tripp)
› Trykk kort på tasten C  » Bilde 27 på side 31.

Innstilling av klokkeslett

Bilde 27
Taster på kombiinstrumentet

Les først og vær oppmerksom på  på side 28.

› Skru på tenningen.
› Trykk på tasten A  » Bilde 27 og hold den inne til menypunktet Klokkeslett vi-

ses på skjermen.
› Slipp tasten A , systemet skifter til innstilling av timer.
› Trykk inn tasten A  gjentatte ganger og still inn timene.
› Vent ca. 4 sekunder, systemet skifter til innstilling av minutter.
› Trykk inn tasten A  gjentatte ganger og still inn minuttene.



A

B



› Vent i ca. 4 sekunder, systemet bytter til startstillingen.

Klokkeslettet kan også stilles inn i Infotainment » Bruksanvisning for Infotain-
ment, kapittel Instrumentinnstilling.

Display i midtkonsollen bak

Bilde 28
Midtkonsoll bak: Skjerm

Les først og vær oppmerksom på  på side 28.

Følgende opplysninger vises i displayet avhengig av bilens utstyr.
▶Klokkeslett
▶ Informasjon om utetemperatur
▶ Informasjon om den angitte temperaturen i Climatronic for passasjerene i

baksetet

Varsellamper

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

 Parkeringsbremse 32
 Bremseanlegg 33
Varsellampe for sikkerhetsbelte 33
 Automatisk avstandsregulering (ACC) 33
  Servostyring/rattlås (KESSY-systemet) 33
 Stabilitetskontroll (ESC) / antispinnregulering (ASR) 34
 Deaktivere antispinnsystem (ASR) 34
 Blokkeringsfrie bremser (ABS) 34
 Tåkebaklys 34
 Avgasskontrollsystem 34
Forgløder (dieselmotor) 34
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 Kontroll av motorens elektronikk (bensinmotor) 35
 Sikkerhetssystemer 35
 Dekktrykk 35
 Bremseklosser 36
 Reservetank 36
  Kjørefeltassistent (Lane Assist) 36
  Blinklysanlegg 36
 Blinklysanlegg for tilhenger 36
 Tåkelys 36
 Hastighetsregulering/hastighetsbegrenser 36
 Bremsepedal (automatgir) 37
 Parkeringsbremse – Autohold-funksjon 37
 Fjernlys 37
 Automatgir 37
 Varsellampe for setebelte bak 37
 Dynamo 37
 Kjølevæske 37
 Motoroljetrykket er for lavt 38
 Motoroljenivå 38
  AdBlue® 38
 Defekt pære 39
Dieselpartikkelfilter (dieselmotor) 39
 Spylervæskenivå 39
 Frontlysassistent 40
  START-STOPP-system 40
 Visning av lav temperatur 40
 Vann i drivstoffilteret (dieselmotor) 40
   Automatisk avstandsregulering (ACC) 40
 Avstandsvarsling (Front Assist) 40
 Forhåndsvarsel/nødbrems (Front Assist) 40
 Sparemodus 40
 Feil i adaptiv understellkontroll (DCC) 40
 Service 40

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

Tenning av enkelte varsellamper kan ledsages av lydsignaler og meldinger på
kombiinstrumentets skjerm.

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 varsellampe-
ne noen sekunder etter at tenningen er slått på.

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 kombiinstrumentets skjerm, kan dette føre til alvorlige
personskader eller skader på bilen.
■ Når du må stoppe av tekniske grunner, skal bilen parkeres i sikker av-
stand fra trafikken, motoren skal stoppes og varselblinkanlegget skal slås
på » Side 70. Plasser varseltrekanten på anbefalt avstand.
■ Motorrommet er et farlig område. Ved arbeidet i motorrommet må følgen-
de advarsler følges » side 200, Motorrom.

  Parkeringsbremse

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 lyser – parkeringsbremsen er på.

Svikt i parkeringsbremse

 lyser




Feil: Elektrisk parkeringsbrems
FEIL PĂ PARKBREMS

Søk hjelp hos et fagverksted.

Parkering i en bratt skråning

 lyser




Parkeringsbrems: For stor helning. Instruksjonsbok!
FOR STOR HELNING

Finn en parkeringsplass på flaten eller med mindre helning.
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  Bremseanlegg

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 lyser – bremsevæskenivået i bremsesystemet er for lavt.

Bremsevæske: Instruksjonsbok!
SJEKK BREMSEVAESKE

› Stopp bilen, stopp motoren og kontroller bremsevæskenivået » Side 206.

ADVARSEL
■ Hvis varsellampen  tennes sammen med varsellampen  » side 34, 
Blokkeringsfrie bremser (ABS),  må du ikke kjøre videre! Søk hjelp hos et
fagverksted.
■ En feil i ABS-systemet eller bremseanlegget kan føre til lenger bremse-
strekning for kjøretøyet – fare for ulykker!

Varsellampe for sikkerhetsbelte

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 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 32.

 lyser – avstanden opprettholdt av ACC er ikke tilstrekkelig.

Trå inn bremsepedalen!

› Bruk bremsepedalen.

Mer informasjon om ACC-systemet » Side 159.













    Servostyring/rattlås (KESSY-systemet)

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

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.

Søk hjelp hos et fagverksted.

Defekt rattlås (KESSY-systemet)
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

Søk hjelp hos et fagverksted.

Rattlås ikke opplåst (KESSY-systemet)

 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 varsellam-
pen  når du skrur på tenningen.

Lampen skal slukke etter kort tids kjøring.

Hvis varsellampen ikke slukkes etter gjenstart og en kort kjøretur, foreligger
det en systemfeil.

Søk hjelp hos et fagverksted.
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  Stabilitetskontroll (ESC) / antispinnregulering (ASR)

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 blinker – ESC eller ASR griper inn.

ESC- eller ASR-feil

 lyser




Feil: Stabilitets[-]kontroll (ESC)
ESC FEIL

eller

 lyser




Feil: Antispinn[-]regulering
ASR FEIL

Søk 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.

Søk hjelp hos et fagverksted.

Mer informasjon om ESC-systemet » Side 140 eller ASR-systemet » Side 141.

  Deaktivere antispinnsystem (ASR)

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 lyser – ASR-systemet er deaktivert.

Antispinnregulering (ASR) deaktivert.
ASR AV









  Blokkeringsfrie bremser (ABS)

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 lyser – det foreligger en ABS-feil.

Feil: ABS
ABS FEIL

Bilen bremses bare med bremsesystemet uten ABS.

Søk hjelp hos et fagverksted.

ADVARSEL
■ Hvis varsellampen  tennes sammen med varsellampen  » side 33, 
Bremseanlegg,  må du ikke kjøre videre! Søk hjelp hos et fagverksted.
■ En feil i ABS-systemet eller bremseanlegget kan føre til lenger bremse-
strekning for kjøretøyet – fare for ulykker!

  Tåkebaklys

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 lyser – tåkebaklyset er på.

  Avgasskontrollsystem

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

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

Søk hjelp hos et fagverksted.

Forgløder (dieselmotor)

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

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

Hvis varsellampen  ikke slukker eller lyser kontinuerlig, foreligger det en feil
i forgløderen.

Søk hjelp hos et fagverksted.
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  Kontroll av motorens elektronikk (bensinmotor)

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

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

Søk hjelp hos et fagverksted.

  Sikkerhetssystemer

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

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 ca. 4 sekunder etter at tenningen er slått på.

  under teksten    midt på instrumentpanelet lyser etter at
tenningen skrus på » Side 19.

En av kollisjonsputene eller beltestrammerne ble frakoblet ved hjelp av
diagnostikkenheten
 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 fagverk-
sted.





















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 32.

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 211.
› Rett om nødvendig dekktrykket eller bytt ut det aktuelle dekket » Side 217,

bruk eventuelt reparasjonssettet » Side 220.
› Lagre dekktrykkverdiene i systemet » Side 178.

Systemfeil
 blinker i ca. 1 minutt og forblir tent – det kan foreligge en feil i systemet 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.

Søk 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.

Søk hjelp hos et fagverksted.

Andre tilfeller
Det kan finnes andre grunner for tenning av varsellampen .
▶Bilen er skjevt lastet. Fordel lasten så jevnt som mulig.
▶Hjulene på én aksel er sterkere belastet (f.eks. ved kjøring med tilhenger, el-

ler kjøring i bratte opp- eller nedoverbakker). 
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▶Kjettinger er montert.
▶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 32.

 lyser – bremseklossene er slitt.

Kontroller bremsebelegg!
SJEKK BREMSEBELEGG

Søk hjelp hos et fagverksted.

  Reservetank

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 lyser – drivstoffnivået i drivstofftanken har nådd reserveområdet (ca. 6 liter).

Fyll drivstoff. Rekkevidde: …
FYLL DRIVSTOFF REKKEVID_ …

Dette varsles med et lydsignal.

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 32.

Varsellampene   viser tilstanden på Lane Assist-systemet.

Mer informasjon om Lane Assist-systemet » Side 169.















    Blinklysanlegg

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 blinker – venstre blinklys er på.

 blinker – høyre blinklys er på.

Dersom det foreligger en feil ved blinklysanlegget, blinker varsellampen ca.
dobbelt så raskt. Dette gjelder ikke ved bruk av tilhenger.

Når nødblinkanlegget er slått på, blinker alle blinklysene samt begge varsel-
lampene.

  Blinklysanlegg for tilhenger

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 blinker – tilhengerens blinklys er på.

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

Meldingseksempel for skjermen på kombiinstrumentet
Tilhenger: Kontroller venstre blinklys!
SJEKK VENSTRE TILHENG_BLINKLYS

Kontroller tilhengerens lyspærer.

  Tåkelys

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 lyser – tåkelyset er på.

  Hastighetsregulering/hastighetsbegrenser

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 lyser – bilens hastighet reguleres med hastighetsregulering, automatisk av-
standsregulering eller av hastighetsbegrenseren.

 blinker – den innstilte hastigheten for hastighetsbegrenseren overskrides.
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  Bremsepedal (automatgir)

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 lyser – trå inn bremsepedalen.

  Parkeringsbremse – Autohold-funksjon

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 lyser – autohold-funksjonen er aktivert.

Mer informasjon om Autohold-funksjonen » Side 142.

  Fjernlys

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 lyser – fjernlyset eller lyshornet er på.

  Automatgir

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

Girkasse overopphetet
Varsellampen  vises kun på MAXI DOT-skjermen.

  lyser




Girkasse overopphetet. Stopp! Instr.bok!
GIRKASSE OVEROPPHETET STOPP

  lyser




Girkasse overopphetet.
GIRKASSE OVEROPPHETET

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

Når -varsellampen slukker, kan du fortsette å kjøre.

Hvis varsellampen ikke slukker, skal du ikke fortsette kjøringen. Søk hjelp hos
et fagverksted.

Girkassefeil
Varsellampen  vises kun på MAXI DOT-skjermen.









  lyser




Girkasse defekt. Verksted!
GIRKASSE DEFEKT VERKSTED

  lyser




Feil: Girkasse. Revers er ikke mulig.
FEIL PĂ GIRKASSE KAN IKKE RYGGE

  lyser




Feil: Girkasse
FEIL PĂ GIRKASSE

Søk hjelp hos et fagverksted.

  Varsellampe for setebelte bak

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 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 32.

 lyser – bilbatteriet lades ikke med motoren i gang.

Søk 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 32.

Kjølevæskenivå for lavt

  lyser




Kontroller kjølevæske! Instruksjonsbok!
SJEKK KJØLEVAESKE

▶Stopp bilen, stopp motoren og la den avkjøles.
▶Kontroller kjølevæskenivået » side 205, Nivåkontroll. 
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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.

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! Instruksjonsbok!
MOTOR OVEROPPHETET STOPP

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

  Motoroljetrykket er for lavt

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

  blinker – motorens oljetrykk er for lavt.

Oljetrykk: Stopp! Instruksjonsbok!
OLJETRYKK - STOPP

› 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 ikke er mulig å etterfylle motorolje,  må du ikke kjøre videre! Stopp
motoren og kontakt et fagverksted for hjelp.

  Motoroljenivå

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

Motoroljenivået 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 ca. 100 km.

Motoroljenivå for høyt

  lyser




Reduser oljenivå!
FOR HØYT OLJENIVĂ

▶Stopp bilen, stopp motoren og kontroller motoroljenivået.

Ved for høyt oljenivå bør det søkes råd hos et fagverksted.

Feil på motorens oljenivåsensor

  lyser




Oljesensor: Verksted!
OLJESENSOR VERKSTED

Søk hjelp hos et fagverksted.

VÆR FORSIKTIG
Hvis det ikke er mulig å etterfylle motorolje,  må du ikke kjøre videre! Stopp
motoren og kontakt et fagverksted for hjelp.

    AdBlue®

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

AdBlue®-nivå for lavt
Det vises også informasjon om AdBlue®-mengden som bør etterfylles. Verdie-
ne «min» og «max» står for minste og maksimal AdBlue®-fyllemengde.

 lyser




Etterfyll AdBlue (DEF)! Rekkevidde: ...
ETTERFYLL ADBLUE (DEF) REKKE[-]VIDDE …

Rekkevidden som vises på skjermen angir kjørestrekningen med den eksiste-
rende mengden AdBlue®.

Etterfyll AdBlue® » Side 198.

  lyser




Etterfyll AdBlue (DEF)! Ingen start etter ...
ETTERFYLL ADBLUE (DEF) INGEN START OM …

Den viste verdien angir kjørelengden til motorstart blir umulig, dersom Ad-
Blue® ikke etterfylles.

Etterfyll AdBlue® » Side 198. 
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  lyser




Etterfyll AdBlue (DEF)! Motorstart er ikke mulig.
ETTERFYLL ADBLUE (DEF) INGEN NY START

Det er ikke lenger mulig å starte motoren.

Etterfyll AdBlue® » Side 198.

AdBlue®-feil

  lyser




Feil: AdBlue (DEF). Ingen motorstart etter...
FEIL ADBLUE (DEF) INGEN START OM …

Det foreligger en feil i AdBlue®-systemet.

Den viste verdien angir kjørelengden til motorstart blir umulig.

Søk hjelp hos et fagverksted.

  lyser




Feil: AdBlue (DEF). Motorstart er ikke mulig.
FEIL ADBLUE (DEF) INGEN NY START

Det foreligger en feil i AdBlue®-systemet.

Det er ikke lenger mulig å starte motoren.

Søk hjelp hos et fagverksted.

  Defekt pære

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

  lyser – en av lyspærene er defekt. Det vises en melding om berørt lyspæ-
re.

Meldingseksempel for skjermen på kombiinstrumentet
Kontroller høyre nærlys!
SJEKK NAERLYS HØYRE SIDE

Dieselpartikkelfilter (dieselmotor)

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

Dieselpartikkelfilteret filtrerer vekk sotpartikler fra eksosen. Sotpartiklene
samles i dieselpartikkelfilteret, hvor de forbrennes 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.

Sett bilen i 4. eller 5. gir (automatgir: stilling D/S).
Kjørehastighet på minst 70 km/t.
Motorturtall mellom 1 800–2 500 o/min.

Når filteret er rengjort, slukker varsellampen .

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

Partikkelfilter: Instruksjonsbok!
PARTIKKEL FILTER INSTR_BOK

Søk hjelp hos et fagverksted.

ADVARSEL
■ Tilpass hastigheten til de rådende vær-, vei- og trafikkforholdene.
■ Dieselpartikkelfilteret holder en veldig høy temperatur – brannfare som
kan forårsake alvorlige skader. Derfor skal man aldri stanse kjøretøyet på
steder hvor undersiden av bilen kan komme i kontakt med brennbare mate-
rialer som 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. Slik støttes forbrenningsproses-
sen av sotpartiklene i partikkelfilter.

  Spylervæskenivå

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

  lyser – spylervæskenivået for frontruten er for lavt.

Fyll spylervæske!
FYLL PĂ SPYLERVAESKE

› Fyll opp vindusspyleranlegget.
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  Frontlysassistent

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 lyser – frontlysassistenten er innkoblet » Side 71.

    START-STOPP-system

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

Varsellampene   viser tilstanden på START-STOPP-systemet » Side 128.

  Visning av lav temperatur

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 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 drivstoffilteret (dieselmotor)

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

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. Instruksjonsbok!
VANN I DRIVSTOFFFILTER

Søk hjelp hos et fagverksted.

      Automatisk avstandsregulering (ACC)

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

Varsellampene    viser tilstanden på ACC-systemet » Side 159.











  Avstandsvarsling (Front Assist)

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 lyser – sikker avstand til kjøretøyet foran overskrides.

Varsellampen  vises kun på MAXI DOT-skjermen.

Informasjon om Front Assist-systemet » Side 164.

  Forhåndsvarsel/nødbrems (Front Assist)

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 lyser – systemet har oppdaget en kollisjonsfare eller utløst en automatisk
nødbremsing.

Informasjon om Front Assist-systemet » Side 164.

  Sparemodus

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 lyser – bilen er i sparemodus på grunn av inngripen av aktiv sylinderstyring
eller nøytral stilling for den automatiske girkassen.

  Feil i adaptiv understellkontroll (DCC)

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

Varsellampen  vises kun på MAXI DOT-skjermen.

  lyser




Feil: Demper
FEIL DEMPER

Det foreligger en DCC-feil.

Søk hjelp hos et fagverksted.

  Service

Les først og vær oppmerksom på  på side 32.

 lyser – merknad om forfall av servicetermin » side 48, Serviceintervallvis-
ning.
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Informasjonssystem

Førerinformasjonssystem

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Dør-, bagasjerom- og panseradvarsel 41
Autosjekksystem 41
Advarsel ved høyere hastighet enn 120 km/t 41
Giranbefaling 41

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

▶Kjøredata (multifunksjonsvisning) » Side 42.
▶Kalle opp hovedmenyen på MAXI DOT-skjermen » Side 44.
▶Serviceintervallanvisning » Side 48.
▶Stillinger på girvelgeren til automatgirkassen » Side 133.
▶ Informasjon og råd fra assistentsystemene » Side 139.

ADVARSEL
Du må først og fremst ha fokus på kjøringen! Som bilfører har du det hele
og fulle ansvaret for driften av bilen.

Dør-, bagasjerom- og panseradvarsel

Les først og vær oppmerksom på  på side 41.

Når minst én dør eller bakluke eller panser er åpen, vises det at aktuell dør,
bakluke eller panser er åpen på skjermen.

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

Autosjekksystem

Les først og vær oppmerksom på  på side 41.

Når tenningen skrues på kontrolleres alltid bestemte funksjoner og tilstander i
bilens enkelte systemer.





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

Advarsel ved høyere hastighet enn 120 km/t

Les først og vær oppmerksom på  på side 41.

Denne funksjonen gjelder kun i enkelte land.

Ved overskridelse av en hastighet på 120 km/t, høres et lydsignal. Hvis hastig-
heten synker under 120 km/t, kobles lydsignalet ut.

Giranbefaling

Bilde 29
Informasjon om valgt gir / giran-
befaling

Les først og vær oppmerksom på  på side 41.

Det vises et egnet gir eller eventuelt en anbefaling om høyere eller lavere gir.

Kjøring med egnet gir bidrar til å redusere drivstofforbruket, og forlenger sam-
tidig motorens levetid og pålitelighet.

Skjermvisning » Bilde 29
Optimalt innkoblet gir
Giranbefaling

Giranbefaling
I tillegg til opplysninger om innlagt gir vises også pilsymbolet  og det anbefal-
te giret.

Hvis det f.eks. vises    på skjermen, betyr det at det vil lønne seg å gire opp
fra 3. til 4. gir.

På biler med automatgir vises det anbefalte giret dersom modus for manuell
veksling (Tiptronic) er valgt. 
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ADVARSEL
Føreren er alltid ansvarlig for valg av riktig gir i forskjellige kjøresituasjoner,
f.eks. ved forbikjøring.

Kjørecomputer (multifunksjonsvisning)

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Betjening 42
Informasjonsoversikt 42
Advarsel ved overskridelse av innstilt hastighet 43
Minne 44

Visning av kjøredata er bare mulig med tenningen slått på.

Når du slår på tenningen, vises opplysningene som var aktiv før tenningen ble
slått av.

I biler med MAXI DOT-skjerm velges og bekreftes menypunktet Kjøredata i ho-
vedmenyen » side 44, MAXI DOT-skjerm.

Innstilling av enhetene og inn-/utkobling av visningen av enkelte opplysninger
kan gjøres i Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR –
Bilinnstillinger.

ADVARSEL
Du må først og fremst ha fokus på kjøringen! Som bilfører har du det hele
og fulle ansvaret for driften av bilen.

Betjening

Bilde 30 Taster/innstillingshjul: På betjeningsspaken / på multifunk-
sjonsrattet

Les først og vær oppmerksom på  på side 42.

Valg og innstilling av dataverdiene kan betjenes med tastene på betjenings-
spaken eller multifunksjonsrattet » Bilde 30.

Beskrivelse av betjeningen

Ta-
ster/inn
stillings-

hjul

Handling Funksjon

A
Kort trykk oppe

eller nede
Velge opplysninger / stille inn opply-

sningsverdier

B Kort trykk Vise opplysning / bekrefte opplysning

C
Vri oppover eller nedover

Velge opplysninger / stille inn opply-
sningsverdier

Kort trykk Vise opplysning / bekrefte opplysning

Informasjonsoversikt

Les først og vær oppmerksom på  på side 42.

Oversikt over kjøredatainformasjon (avhengig av bilens utstyr).

Rekkevidde
Her får man informasjon om kjøreavstanden i kilometer, i tillegg til hvor langt
man kan kjøre med gjeldende tanknivå og samme kjørestil. 
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Ved mer økonomisk kjøring øker kjørelengden.

AdBlue®-rekkevidde
Her får man informasjon om kjøreavstanden i kilometer, i tillegg til hvor langt
man kan kjøre med gjeldende AdBlue®-tanknivå og samme kjørestil.

Ved mer økonomisk kjøring øker kjørelengden.

Gjennomsnittsforbruk
Beregnes kontinuerlig siden siste nullstilling av minnet.

Etter sletting av minnet vises det ingen informasjon for de første 100 m av kjø-
ringen.

Drivstofforbruk i øyeblikket
Denne meldingen hjelper deg med å tilpasse kjøringen til ønsket drivstoffor-
bruk.

For stillestående eller saktegående kjøretøy vises drivstofforbruket i l/t (vises
som --,- km/l på biler i noen land).

Oljetemperatur
Motoren er driftsvarm hvis motoroljetemperaturen ligger i området 80–110 °C.

Hvis oljetemperaturen er under 80 °C eller over 110 °C, bør du unngå høyt mo-
torturtall, full gass og stor belastning av motoren.

Når oljetemperaturen er under 50 °C, eller hvis det er en feil i systemet for
kontroll av oljetemperaturen, vises symbolet  i stedet for oljetemperaturen.

Varsel ved hastighetsoverskridelse
Still inn fartsgrensen, f.eks. til fartsgrensen i tettbebygd strøk » Side 43.

Trafikkskiltvarsling
Skjermen viser følgende trafikkskilt.
▶Fartsgrenser.
▶Forbikjøring forbudt.

Nærmere informasjon » side 175, Trafikkskiltgjenkjenning.

Aktuell kjørehastighet
Her brukes speedometeret.

Gjennomsnittshastighet
Beregnes kontinuerlig siden siste nullstilling av minnet.

Etter sletting av minnet vises det ingen informasjon for de første 300 m av
kjøringen.

Kjørestrekning
Tilbakelagt kjørelengde siden forrige gang minnet ble slettet vises.

Den maksimale visningsverdien er 9 999 km. Hvis denne verdien overskrides,
begynner visningen automatisk fra null igjen.

Kjøretid
Kjøretiden siden forrige gang minnet ble slettet vises.

Den maksimale visningsverdien er 99 timer og 59 minutter. Hvis denne verdien
overskrides, begynner visningen automatisk fra null igjen.

Komfortforbruker
Det totale forbruket for alle komfortforbrukere vises i l/t.

Sammen med forbruksdata vises det også en liste over de tre forbrukerne som
forbruker den største andelen av drivstoffet (f.eks. klimaanlegg osv).

Advarsel ved overskridelse av innstilt hastighet

Les først og vær oppmerksom på  på side 42.

Systemet gir deg muligheten til å stille inn en hastighetsgrense som gjør at sy-
stemet avgir et lydsignal og viser en melding hvis den overskrides.

Hastighet … er overskredet.
FOR HØY HASTIGHET

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

gen automatisk.

Hastighetsgrensen kan stilles inn i trinn på 5 km/t.

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

Den innstilte hastighetsgrensen kan justeres manuelt.

Deaktivere hastighetsgrensen
› Velg og bekreft menypunktet Varsel ved () eller  ().
› Bekreft den lagrede hastighetsgrensen.

Hastighetsgrensen deaktiveres. 







43Informasjonssystem



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

Minne

Bilde 31
Minnevisning: MAXI DOT-
skjerm() / segmentdisplay ()

Les først og vær oppmerksom på  på side 42.

Følgende kjøredata lagres i tre minner.

▶Gjennomsnittlig drivstofforbruk.
▶Tilbakelagt kjørestrekning.
▶Gjennomsnittshastighet.
▶Kjøretid.

Det valgte minnet vises på skjermen i posisjonen A  » Bilde 31.

Fra start () eller "1" ()
Minnet samler kjøreinformasjon fra tenningen blir slått på til den slås av igjen.

Fortsetter kjøringen innen 2 timer etter at tenningen ble slått av, legges de
nye verdiene sammen med kjøreinformasjonen som allerede er registrert.

Avbrytes kjøringen i mer enn 2 timer slettes minnet automatisk.

Langtids () eller "2" ()
Minnet samler kjøreinformasjon for sammenlagt kjøring fra et vilkårlig antall
enkeltturer 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" ()
Minnet lagrer informasjon fra siste tankfylling.

Ved neste tankfylling slettes minnet automatisk.



Velge minne
▶Velg ønsket kjøreinformasjon.
▶Ønsket minne velges ved gjentatt bekreftelse av informasjonen.

Nullstilling
▶Velg ønsket kjøreinformasjon.
▶Velg ønsket minne.
▶Nullstill det valgte minnet ved å trykke og holde inne tasten.

Les dette
Ved frakobling av bilbatteriet blir alle minnene slettet.

MAXI DOT-skjerm

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Hovedmeny 44
Betjening med betjeningsspaken 45
Betjening med multifunksjonsrattet 45
Menypunktet Navigasjon 46
Menypunktet Audio 46
Menypunktet Telefon 47
Menypunktet Assistenter 47
Kompassvisning 48
Eco-tips 48

MAXI DOT-skjermen (heretter kalt skjermen) leverer et brukergrensesnitt som
utstyrsavhengig formidler informasjon fra Infotainment, kjørecomputeren, as-
sistentsystemer o.l.

ADVARSEL
Du må først og fremst ha fokus på kjøringen! Som bilfører har du det hele
og fulle ansvaret for driften av bilen.

Hovedmeny

Les først og vær oppmerksom på  på side 44.

Åpne hovedmeny
› Trykk lenge på tasten A  på betjeningsspaken » Bilde 32 på side 45. 
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eller

› Trykk lenge på innstillingshjulet G  på multifunksjonsrattet » Bilde 33 på
side 45.

Elementene i hovedmenyen (avhengig av bilens utstyr)
■ Kjøredata » Side 42
■ Assistenter » Side 47
■ Navigasjon » Side 46
■ Audio » Side 46
■ Telefon » Side 47;
■ Bil » side 41, Autosjekksystem

Menyene kan betjenes med tastene på betjeningsspaken » Bilde 32 på
side 45 eller på multifunksjonsrattet » Bilde 33 på side 45.

Les dette
■ Hvis advarsler vises, må disse meldingene bekreftes for å få tilgang til hoved-
menyen.
■ Visningsspråket kan stilles inn i Infotainment » Bruksanvisning for Infotain-
ment, kapittel Bilinnstillinger (OPPSETT-tasten).

Betjening med betjeningsspaken

Bilde 32
Taster: På betjeningsspaken

Les først og vær oppmerksom på  på side 44.

Beskrivelse av betjening med tastene på betjeningsspaken

Tast Handling Funksjon

A

Kort trykk oppe
eller nede

Bytte mellom menypunkter og menyer

Langt trykk oppe
eller nede

Visning av hovedmeny



Tast Handling Funksjon

B Kort trykk Bekreft menypunkt/meny

Betjening med multifunksjonsrattet

Bilde 33 Taster/innstillingshjul: På multifunksjonsrattet

Les først og vær oppmerksom på  på side 44.

Beskrivelse av betjening med tastene på multifunksjonsrattet

Ta-
ster/inn
stillings-

hjul

Handling Funksjon

A

Kort trykk
Inn-/utkobling av stemmesty-

ring / inn-/utkobling av tone (gjelder
for biler uten stemmestyring)

Langt trykk
Innkobling av stemmestyring av

SmartLinka)-funksjon (hvis dette støt-
tes av den tilkoblede enheten)

B

Kort trykk
Inn-/utkobling av tone / Stoppe/starte

tittelavspilling

Vri oppover Øke volum

Vri nedover Senke volum

C

Kort trykk
Gå til neste radio-/TV-kanal eller til

avspilt tittel

Langt trykk
Rask spoling fremover i tittelavspillin-

gen 
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Ta-
ster/inn
stillings-

hjul

Handling Funksjon

D

Kort trykk
Gå til forrige radio-/TV-stasjoner eller

til avspilt tittelb)

Langt trykk
Rask spoling bakover i tittelavspillin-

gen

E Kort trykk
Velg menypunktet Assistenter » Si-
de 47

F

Kort trykk
Motta/avslutte samtale / ViseTelefon-
meny / Vise anropsliste / Ringe den
valgte kontakten

Langt trykk
Avvise anrop / ringe opp forrige num-

mer (redial)

G

Kort trykk
Bekreft menypunkt/meny / Gjenta el-

ler presiser siste navigasjonsmel-
ding / Avbryt trafikkmelding

Vri oppover

Forrige menypunkt/tittelb) / Vise til-
gjengelig liste (f.eks. liste over tilgjen-

gelige stasjoner, liste over de siste
målene, anropsliste)

Vri nedover

Neste menypunkt/tittel / Vise tilgjen-
gelig liste (f.eks. liste over tilgjengeli-
ge stasjoner, liste over de siste måle-

ne, anropsliste)

H
Kort trykk Gå opp ett nivå i menysystemet

Langt trykk Visning av hovedmeny

a) » Bruksanvisning for Infotainment
b) Gjelder ved trykk innen ca. 4 sekunder fra begynnelsen av tittelavspillingen. Ved trykk etter ca. 4 sekun-

der fra avspillingsstart vil den starte på nytt fra begynnelsen av tittelen.

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

Menypunktet Navigasjon

Les først og vær oppmerksom på  på side 44.

Velg menypunktet Navigasjon
› Velg og bekreft menypunktet Navigasjon i hovedmenyen.

Det utføres målveivisning
Etter valget gis det grafisk kjøreanbefalinger samt ytterligere rute- og målin-
formasjon.

Det utføres ikke målveivisning
Etter valget vises det et kompass-/kjøretøybilde for den aktuelle bilposisjonen
i forhold til himmelretning.

Ved å dreie på innstillingshjulet G  » Bilde 33 på side 45 på multifunksjonsrat-
tet vises menyen Siste mål.

I menyen Siste mål finnes menypunktet Hjemmeadr. og en liste over de siste må-
lene.

Hvis et av menypunktene velges, vises målnavnet og følgende punkter.
■ OK – Starter navigasjonen
■ Avbryt – Går tilbake til Navigasjon-menyen, så vises kompass-/kjøretøyfigur

Hvis menypunktet Hjemmeadr. velges og det ikke er angitt en hjemmeadresse,
vises meldingen: Angi hjemmeadresse i infotainment-systemet.

Menypunktet Audio

Les først og vær oppmerksom på  på side 44.

Velg menypunktet Audio
› Velg og bekreft menypunktet Audio i hovedmenyen.

Skjermen kan vise 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. 
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■ 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

Les først og vær oppmerksom på  på side 44.

Velg menypunktet Telefon
› Velg og bekreft menypunktet Telefon i hovedmenyen.
› Drei på innstillingshjulet G  » Bilde 33 på side 45.

Da vises en anropsliste.

Hvis det ikke er noen oppføringer i anropslisten, vises følgende melding: Ingen
oppføringer tilgjengelig.

I anropslisten vil følgende symbol vises for hvert enkelt anrop.
Innkommende anrop
Utgående anrop
Ubesvart anrop

Utgående anrop
■ Avslutt – Avslutte anrop

Innkommende anrop
■  Motta – Besvare anrop
■ Avvis – Avvise innkommende anrop
■  Ignorer – Dempe ringetonen (dette alternativet er bare tilgjengelig hvis in-

gen samtale foregår)

Under en samtale eller konferansesamtale
■ Avslutt – Avslutte samtale
■ S. på vent – Holde samtale
■  Fortsett – Fortsette en samtale som er på vent
■ Mikro av – Koble ut mikrofon
■  Mikro på – Koble inn mikrofon
■  Privat – Sende samtale til telefon
■ Håndfri – Sende samtale til enhet









Pågående samtale og samtale på vent
■ Avslutt – Avslutte pågående samtale
■ Samt.veksl – Gå tilbake til samtale på vent
■ Telefonmøte – Holde konferansesamtale1)

■ Mikro av – Koble ut mikrofon
■  Mikro på – Koble inn mikrofon
■  Privat – Sende pågående samtale til telefon
■ Håndfri – Sende pågående samtale til enhet

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

Les først og vær oppmerksom på  på side 44.

Velg menypunktet Assistenter
› Velg og bekreft menypunktet Assistenter i hovedmenyen.

eller

› Trykk på tasten  på multifunksjonsrattet.

I menypunktet Assistenter kan man aktivere/deaktivere systemene Front Assist,
Kjørefeltassistent (Lane Assist), Utmanøvreringsassistent og Assistent for
blindsoneovervåking.













1) Denne funksjonen støttes kun av noen mobiltelefoner.
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Kompassvisning

Bilde 34
Kompassvisning

Les først og vær oppmerksom på  på side 44.

Gjelder for biler med fabrikkmontert navigasjonssystem.

Skjermen viser et pilsymbol og en forkortelse for hver himmelretning (avhen-
gig av gjeldende kjøreretning) når tenningen er på » Bilde 34.

Les dette
Kompassvisningen kan vises øverst eller nederst på skjermen avhengig av an-
nen vist informasjon.

Eco-tips

Les først og vær oppmerksom på  på side 44.

For å oppnå et lavere drivstofforbruk kan skjermen vise tips for å oppnå for-
bruksbesparelse.

Eco-tips vises etter teksten ECO-TIPS.

Ved f.eks. innkoblet klimaanlegg og åpent vindu kommer meldingen ECO-TIPS
Klimaanlegget er slått på: Lukk vinduer.

Aktivering/deaktivering » Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bil-
innstillinger.





Serviceintervallvisning

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Vise kjørestrekning og dager frem til neste servicetermin 48
Servicemeldinger 49
Nullstille serviceintervallanviseren 49

Serviceintervallanviseren viser tid og kjørelengde til neste service.

Informasjonen om serviceintervallene finnes i serviceheftet.

Vise kjørestrekning og dager frem til neste servicetermin

Bilde 35
Taster på kombiinstrumentet

› Skru på tenningen.
› Trykk på tasten A  » Bilde 35 og hold den inne til menypunktet Service vises

på skjermen.
› Slipp tasten A .

Symbolet  vises på skjermen i ca. 4 sekunder sammen med følgende meldin-
ger vedrørende kilometer og dager til neste service.

Oljeservice … / … Inspeksjon … / …
OLJESERV_ OM … ELLER … INSPEKSJ_ OM … ELLER …

Informasjon om gjenværende kilometer og dager før neste service kan også vi-
ses i Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstil-
linger.
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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
Straks serviceterminen er nådd, vises symbolet  på skjermen sammen med
følgende melding når tenningen slås på.

Oljeservice nå!
OLJE-SERVICE NÅ

eller

Inspeksjon nå!
INSPEKSJ_ NĂ

eller

Oljeservice og Inspeksjon nå!
OLJE-SERVICE + INSPEKSJ_ NĂ

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.

Variabelt serviceintervall
For biler med variabelt 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.













SmartGate

 Introduksjon

Bilde 36
ŠKODA-nettsteder

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Tilkobling til SmartGate med Wi-Fi 50
Tilkobling til SmartGate med Wi-Fi Direct 50
SmartGate-nettgrensesnitt 51
Endring av passord/PIN-kode 51

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

ŠKODA-programmet på en kompatibel kommunikasjonsenhet (f.eks. telefon,
nettbrett) gir deg mulighet til å bearbeide overførte data ytterligere.

Tilgjengelige programmer, en liste over kompatible kommunikasjonsenheter
og mer informasjon om SmartGate fås på følgende ŠKODA-nettsteder » Bil-
de 36.

http://www.skoda-auto.com

ADVARSEL
■ Landets gjeldende lover og regler for bruk av kommunikasjonsenheter i
bilen skal alltid overholdes.
■ Plasser aldri en kommunikasjonsenhet i utløsningsområdet til en kolli-
sjonspute, på et sete, på instrumentpanelet eller et annet sted hvor den
kan bli kastet ut ved en bråbrems, bytte av kjørefelt, en ulykke eller en kol-
lisjon – fare for personskader.
■ Koble aldri en kommunikasjonsenhet til eller fra mens du kjører – fare for
ulykker! 
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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 51, Endring av passord/PIN-kode.
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 kommunikasjonsenheten.

Les dette
ŠKODA-programmene støtter kommunikasjonsenheter med operativsysteme-
ne Android versjon 4.x.x og høyere samt iOS 7.x.x og høyere.

Tilkobling til SmartGate med Wi-Fi

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 49.

Koble til en kommunikasjonsenhet med Android-systemet
› Slå på tenningen.
› Slå på Wi-Fi i kommunikasjonsenheten som skal kobles til.
› Start SmartGate-programmet på kommunikasjonsenheten som skal kobles

til.
› Følg deretter instruksjonene i bruksanvisningen som er inkludert i

SmartGate-programmet.

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

Koble til en kommunikasjonsenhet med iOS-systemet
› Slå på tenningen.
› Slå på Wi-Fi i kommunikasjonsenheten som skal kobles til.
› Søk etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk i enheten som skal kobles til (se bruks-

anvisningen for tilkoblet enhet).
› Velg menypunktet "SmartGate_..."1) eller "DIRECT-SmartGate_..."1) i menyen for

funnede nettverk.
› Skriv inn passordet » Side 51.

Med SmartGate kan opptil fire kommunikasjonsenheter tilkobles samtidig via
Wi-Fi. På disse kommunikasjonsenhetene 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 i den tilkoblede kommunikasjonsenheten.

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

Tenningen må være slått på.
Wi-Fi i kommunikasjonsenheten som skal kobles til er slått på
Kommunikasjonsenheten som tilkobles lagrer passordet som kreves for
tilkoblingen.

Tilkobling til SmartGate med Wi-Fi Direct

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 49.

Denne typen tilkobling er beregnet for kommunikasjonsenheter med An-
droid-operativsystem.

Tilkoblingsetablering
› Slå på tenningen.
› Start SmartGate-programmet på kommunikasjonsenheten som skal kobles

til.
› Følg deretter instruksjonene i bruksanvisningen som er inkludert i

SmartGate-programmet.

Med SmartGate kan maks. to kommunikasjonsenheter 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 først avslutte den
eksisterende tilkoblingen i SmartGate-programmet og deretter koble til.

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. 









1) I posisjonen ... vises de seks siste tallene av bilens identifikasjonsnummer.
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› Slå av Wi-Fi i den tilkoblede kommunikasjonsenheten.

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

SmartGate-nettgrensesnitt

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 49.

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

Angi følgende adresse i den tilkoblede kommunikasjonsenhetens nettleser når
enheten er tilkoblet via Wi-Fi.

HTTP://192.168.123.1

Innstillingen endres bare etter at du trykker på tasten "Lagre" og deretter på
"Gjenstart".

Endring av passord/PIN-kode

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 49.

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 til SmartGate
med nytt passord eller ny PIN-kode.

Dersom passord/PIN-kode er i fabrikkinnstilt format, gjøres en forespørsel om
å endre passord/PIN-kode etter starten av ŠKODA-programmet. Uten slik en-
dring av passord/PIN-kode vil programmet ikke virke.

Endre passordet for Wi-Fi-tilkobling
› Åpne SmartGate-nettgrensesnittet.
› 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"1).

Endring av PIN-kode for Wi-Fi Direct-tilkobling
› Åpne SmartGate-nettgrensesnittet.





› 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"1).

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

1) Hvis tasten "Gjenstart" ikke vises, må nettleseren gjenopprettes manuelt.
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Låse opp og åpne

Låse opp og låse igjen

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Låse opp/igjen med fjernkontrollnøkkelen 53
Ta ut KESSY-nødnøkkelen 53
Låse / låse opp - KESSY 54
Låse / låse opp bilen med sentrallåsknappen 54
Tyverisikring 55
Individuelle innstillinger 55
Låse / låse opp dør 56
Barnesikring 56
Funksjonsfeil 56

Bilen er utstyrt med et sentrallåssystem.

Sentrallåsen gjør det mulig å låse alle dørene, tankluken og bakluken opp og
igjen samtidig. Sentrallåsens funksjoner kan innstilles individuelt » Side 55.

Etter opplåsing gjelder følgende, avhengig av bilens utstyr og innstilling av
sentrallåsen.
▶Blinklysene blinker dobbelt når bilen låses opp.
▶På biler med tyverialarmanlegg høres også et dobbelt lydsignal.
▶Dørene, bakluken og tankluken låses opp.
▶Kupélyset tennes.
▶Tyverisikringen kobles ut.
▶Varsellampen i førerdøren slutter å blinke.
▶De utvendige speilene stilles tilbake i kjørestilling.
▶Tyverisikringen kobles ut.

Etter låsing gjelder følgende, avhengig av bilens utstyr og innstilling av sen-
trallåsen.
▶Blinklysene blinker én ganger når bilen låses.
▶På biler med tyverialarmanlegg høres også et lydsignal.
▶Dørene, bakluken og tankluken låses.
▶Kupélyset slukker.
▶Tyverisikringen kobles inn.
▶Varsellampen i førerdøren begynner å blinke.

▶De utvendige speilene stilles tilbake i parkeringsstilling.
▶Tyverisikringen kobles inn.

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

Beskyttelse mot uønsket bilopplåsing
Hvis du låser opp bilen og ikke åpner en dør eller bakluken innen 45 sekunder,
låses bilen igjen automatisk og tyverisikring henholdsvis tyverialarmen kobles
inn.

ADVARSEL
■ Når du forlater bilen, må nøkkelen aldri etterlates i kjøretøyet. Uvedkom-
mende, som barn, kan f.eks. låse bilen, slå på tenningen eller starte moto-
ren – 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 nøkkelsporene helt rene. Forurensinger (stoffiber, støv e.l.) kan ha en
negativ innvirkning på låsesylinderens og tenningslåsens funksjon.
■ Hvis døren på førersiden er åpen, kan man ikke låse kjøretøyet.
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Låse opp/igjen med fjernkontrollnøkkelen

Bilde 37 Nøkkel: Fjernkontrollnøkkel/KESSY

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 52.

Funksjon og beskrivelse av nøkkel » Bilde 37
Låse opp bilen
Låse bilen
Avhengig av utstyr:
▶ Låse opp / låse bakluke (biler med manuell betjening)
▶ Låse opp / låse bakluke / Stanse bevegelse av bakluke (biler med elek-

trisk betjening)
Tast for å folde ut / folde sammen nøkkelen
Varsellampe for batteristand
Hvis det røde varsellampen ikke blinker etter å ha trykket på en knapp på
nøkkelen, er batteriet utladet.

Låse opp / låse bakluke for biler med manuell betjening
Kort trykk på symboltasten  låser opp bakluken.

Langt trykk på symboltasten  åpner bakluken (delvis åpen).

Hvis luken låses opp eller igjen fra nøkkelen ved å trykke på nøkkelsymbolet
, vil døren låses automatisk når den lukkes. Du kan stille inn forsinket låsing
» Side 58.









A

B

VÆR FORSIKTIG
■ Fjernkontrollnøkkelen kan av og til forstyrres av andre sendere som befinner
seg i nærheten og som bruker samme frekvensområde.
■ Fjernkontrollnøkkelen har en rekkevidde på ca. 30 meter. Når batteriene er
svake, reduseres rekkevidden.
■ Når sentrallåsen først reagerer på fjernkontrollen når avstanden er på mindre
enn 3 meter, må batteriet skiftes ut» Side 226.

Les dette
Fjernkontrollnøkkelen virker bare når man har visuell kontakt med bilen.

Ta ut KESSY-nødnøkkelen

Bilde 38 KESSY-nøkkel

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 52.

› Lås opp låsekroken A  i pilens retning 1  » Bilde 38.
› Ta ut nødnøkkelen B  i pilens retning 2 .
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Låse / låse opp - KESSY

Bilde 39 Dørhåndtaket på fordøren

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 52.

KESSY-systemet (Keyless Entry Start Exit System) lar deg låse opp og igjen bi-
len samt starte den uten aktiv bruk av nøkkelen » Bilde 39

Sensorene for låsing eller opplåsing er plassert i dørhåndtaket.

Låse opp
Låse

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

Låse
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 ved
ny låsing. Hvis ingen dør åpnes i løpet av 45 sekunder, låses bilen automatisk
igjen.

Hvis bakluken først stenges etter låsing av bilen og nøkkelen fortsatt er i ba-
gasjerommet, vil luken automatisk låses opp igjen (åpnes delvis). Blinklysene
blinker fire ganger når luken låses igjen. Bakluken forblir ulåst (delvis åpen).







Skjermen på kombiinstrumentet viser følgende melding.
Nøkkel i bilen.
NØKKEL I BILEN

VÆR FORSIKTIG
■ Noen typer hansker kan begrense dørhåndtakets funksjon for å låse opp og
igjen.
■ Det utføres ingen automatisk låsing etter at bilen forlates.

Låse / låse opp bilen med sentrallåsknappen

Bilde 40
Bryter for sentrallås

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 52.

Når bilen ikke er låst fra utsiden og det ikke åpnes en dør, kan man låse eller
låse opp bilen med tasten  » Bilde 40.

Slik låsing vises med det lysende symbolet  i tasten.

Tasten fungerer selv om tenningen er slått av.

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 døråpneren

på den aktuelle døren.

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

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 52.

Når bilen låses fra utsiden, gjør tyverisikringen at dørene ikke kan åpnes fra
innsiden.

Denne funksjonen vises etter at man slår av tenningen med følgende melding
på kombiinstrumentets skjerm.

Sjekk SAFE-funksjon! Instruksjonsbok!
SJEKK SAFELOCK

Etter at bilen er låst blinker varsellampen i førerdøren raskt i ca. 2 sekunder,
deretter begynner den å blinke regelmessig med lengre intervall.

Utkobling
Utkobling av tyverisikringen kan utføres på én av to måter.
▶Ved å låse to ganger i løpet av 2 sekunder.
▶Ved å deaktivere tasten for kupéovervåkning og slepesperre » Side 57.

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

Hvis bilen er låst og tyverisikringen utkoblet, kan du åpne døren fra innsiden
ved å trekke én gang i håndtaket på 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 52.

Følgende funksjoner i sentrallåsen kan justeres individuelt i Infotain-
ment» Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.









Låse opp dører enkeltvis
Funksjonen gjør det mulig å låse opp bare førerdøren og tankluken med fjern-
kontrollnøkkelen. KESSY tillater opplåsing av en enkelt dør og tankluken, av-
hengig av hvor nøkkelen befinner seg. De andre dørene og bakluken forblir
låst, og låses først opp når du låser opp bilen en gang til.

Låse opp 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 på en side av bilen og tankluken, avhengig av hvor nøkkelen befinner seg.
De andre dørene og bakluken forblir låst, og låses først opp når du låser opp
bilen en gang til.

Låse alle dører
Funksjonen gjør det mulig å låse opp alle dørene, bakluken og tankluken.

Automatisk låsing og opplåsing
Denne funksjonen gjør at du kan låse alle dører og bakluken fra en hastighet
på 15 km/t. Knappen i baklukens håndtak kobles fra.

Fornyet automatisk opplåsing av alle dørene og bakluken skjer når man trek-
ker ut tenningsnøkkelen eller ved åpning av en dør. På biler med KESSY-syste-
met skjer dette når du åpner enhver dør.

Bilen kan også låses opp ved å trykke på sentrallåsknappen  i midtkonsollen
» Side 54.

Lydsignaler ved opplåsing/låsing
For biler med tyverialarm kan lydsignalene aktiveres eller deaktiveres i Info-
tainment » Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

55Låse opp og åpne



Låse / låse opp dør

Bilde 41 Dørhåndtak/døråpner

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 52.

Åpne utenfra
› Lås opp bilen.
› Trekk dørhåndtaket A  i pilens retning » Bilde 41.

Åpne innenfra
› Trekk i døråpneren B  på døren og trykk døren bort fra deg.

Lukke fra innsiden
› Ta i håndtaket C  og lukk døren.

ADVARSEL
■ Pass på at døren går skikkelig i lås, ellers kan den plutselig åpnes i fart –
livsfare!
■ Døren må kun åpnes og lukkes når det ikke befinner seg noen i dørområ-
det – fare for personskade!
■ En åpnet dør kan lukke seg av seg selv i sterk vind eller i helling – fare for
personskade!
■ Kjør aldri med dørene åpne – det kan være livsfarlig!



Barnesikring

Bilde 42 Bakdør: Slå av/på barnesikringen

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 52.

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

Slå av/på barnesikringen » Bilde 42
Innkobling
Utkobling

Barnesikringen aktiveres / deaktiveres med bilnøkkelen.

Funksjonsfeil

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 52.

Feil i sentrallåsen
Hvis varsellampen i førerdøren først blinker raskt i ca. 2 sekunder, deretter ly-
ser fast i ca. 30 sekunder og så blinker langsomt, må du kontakte et fagverk-
sted for å få hjelp.

Ved feil i sentrallåsen kan bare førerdøren låses eller låses opp med nøkkelen.
De andre dørene og bakluken kan låses eller låses opp manuelt.
▶Låse  / låse opp førerdøren » Side 228.
▶Låse dør » Side 229.
▶Låse opp bakluken » Side 229. 
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Feil i KESSY-systemet
Hvis følgende melding vises på kombiinstrumentets skjerm, skal du søke hjelp
hos et fagverksted.

Keyless defekt.
KEYLESS DEFEKT

Utladet nøkkelbatteri
Hvis spenningen på nøkkelbatteriet er for lav, vises følgende melding på kom-
biinstrumentets skjerm.

Skift nøkkelbatteri!
BYTT NØKKELBATTERI

Skift batteri » Side 226.

Tyverialarm

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Kupéovervåkning og slepesperre 57

Tyverialarmen (heretter kalt alarmanlegg) gir forbedret beskyttelse mot inn-
trenging i bilen og tyveri.

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

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

Alarmutløsning
Alarmen utløses når den låste bilen utsettes for følgende uautorisert aktivitet.
▶Når panseret åpnes.
▶Når bakluken åpnes.
▶Når dørene åpnes.
▶Ved manipulering av tenningslåsen.
▶Ved sleping av bilen.
▶Ved bevegelse i bilen.
▶Ved plutselig og betydelig spenningsfall i det elektriske systemet.
▶Ved frakobling av tilhenger.

Når førerdøren låses opp og åpnes via låsesylinderen, vil dette utøse alarmsy-
stemet.









Utkobling av alarm
Alarmen slås av med ett trykk på tasten  på nøkkelen, eller når tenningen
slås på.

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. Levetiden til denne strømkilden er
5 år.

Kupéovervåkning og slepesperre

Bilde 43
Knapp for kupéovervåking og
slepesperre

Les først og vær oppmerksom på  på side 57.

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

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

Slå av kupéovervåkningen og slepesperren hvis det er mulighet for at alarmen
kan utløses av bevegelser (f.eks. av personer eller dyr) i kupeen, eller når bilen
skal transporteres (for eksempel med tog eller båt) eller taues.

Deaktivering
› Slå av tenningen.
› Åpne førerdøren.
› Trykk på symboltasten  på B-stolpen på førersiden » Bilde 43.

I knappen endres belysningen av symbolet  fra hvitt til oransje.

› Lås bilen innen 30 sekunder. 
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Ved deaktivering av kupéovervåkingen og slepesperren kobles tyverisikringen
ut.

VÆR FORSIKTIG
Det åpne brillerommet reduserer effektiviteten til kupéovervåkingen. Lukk
brillerommet før låsing av bilen for å sikre full funksjonalitet for kupéovervå-
kingen.

Bakluke

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Åpne/lukke bakluken 58
Automatisk låsing av bakluke 58

Ikke trykk på bakruten når du lukker bakluken.

Kontroller alltid at bakluken er gått helt i lås.

Ved kjøring deaktiveres funksjonen for håndtaket over skiltet ved en hastighet
på 5 km/t. Når bilen stoppes og døren åpnes vil funksjonen tilbakestilles.

ADVARSEL
■ Kjør aldri med bakluken delvis eller helt åpen. Det kan da komme eksos
inn i kupeen. Det er fare for forgiftning!
■ Påse at ingen kroppsdeler kommer i klem når du lukker bakluken – fare
for personskade!

Åpne/lukke bakluken

Bilde 44 Åpne/lukke bakluken

Les først og vær oppmerksom på  på side 58.

Åpne
› Trykk tasten A  i pilens retning 1  » Bilde 44.
› Lukk opp luken i pilens retning 2 .

Lukke
› Grip håndtaket B  og trekk i pilens retning 3 .

Automatisk låsing av bakluke

Les først og vær oppmerksom på  på side 58.

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

Hvor lang tid det tar før bakluken låses automatisk etter at den lukkes, kan
stilles inn av et fagverksted.

VÆR FORSIKTIG
Før bakluken låses automatisk er det fare for at uvedkommende kan komme
seg inn i bilen. Vi anbefaler derfor at kjøretøyet låses ved hjelp av nøkkelsym-
bol  på nøkkelen.

Elektrisk bakluke

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Betjeningsbeskrivelse 59
Stille inn øvre lukeposisjon 60
Funksjonsfeil 60
Åpne bakluke uten berøring 60

Bakluken (heretter kalt luken) kan betjenes elektrisk og i nødsfall også manu-
elt » Side 60.

Hvis luken møter en hindring når den åpnes eller lukkes, stanser det og du hø-
rer et lydsignal. Ved lukking heves også luken. 
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ADVARSEL
■ Sjekk alltid at luken har gått helt i lås. Bakluken kan ellers plutselig 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!

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

VÆR FORSIKTIG
■ Før luken skal åpnes eller lukkes, må du kontrollere at det ikke befinner seg
noen gjenstander i åpne- eller lukkeområdet som kan hindre bevegelsen
(f.eks. last på takstativet, på tilhengeren osv.) – fare for skader på luken!
■ Hvis luken er belastet (f.eks. med snø), kan åpning av luken eventuelt stanse
opp. 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 45 Lukebetjening

Bilde 46 Tast for lukebetjening / tast på nøkkelen

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 59.

Åpne bakluke
Luken kan åpnes på én av følgende måter.
▶Ved å trykke på håndtaket A  » Bilde 45.
▶Ved å trykke på tasten C  » Bilde 46.
▶Ved å trykke på symboltasten  på nøkkelen (i ca. 1 sek).

Lukke bakluke
Luken kan lukkes på én av følgende måter.
▶Ved å trykke på tasten B  » Bilde 45.
▶Ved å trykke på symboltasten  på nøkkelen (i ca. 1 sek). Gjelder for biler

med KESSY. Nøkkelen må befinne seg i en maksimal avstand på ca. 2 m fra
bakluken.

▶Ved å trykke på håndtaket A  » Bilde 45.
▶Ved å trykke luken kort i lukkeretningen.

Stoppe lukebevegelse
Lukebevegelse kan stoppes på én av følgende måter.
▶Ved å trykke på tasten B  » Bilde 45.
▶Ved å trykke på tasten C  » Bilde 46.
▶Ved å trykke på symboltasten  på nøkkelen (i ca. 1 sek).
▶Ved å trykke på håndtaket A  » Bilde 45.

Lydsignaler
Lydsignaler høres i følgende tilfeller.
▶Åpning av luken ved å trykke på symboltasten  på nøkkelen.
▶Lukking av luken ved å trykke på symboltasten  på nøkkelen (gjelder for

biler med KESSY).
▶Åpning av luken med tasten C  » Bilde 46. 
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Les dette
Ved rask innstigning i bilen mens bakluken åpnes eller lukkes, kan det føre til
en bevegelse i hele bilen som dermed avbryter baklukebevegelsen.

Stille inn øvre lukeposisjon

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 59.

Hvis det er begrenset plass for å åpne luken (f.eks. garasjehøyde) eller for en
mer komfortabel betjening (f. eks. iht. personens høyde), er det nyttig å stille
inn den øvre lukeposisjonen.

Stille inn
› Stans lokket i ønsket posisjon (elektrisk eller manuelt).
› Trykk på tasten B  » Bilde 45 på side 59 i mer enn 3 sekunder.

Innstillingen av den øvre lukeposisjonen bekreftes med et lydsignal.

Slette
› Løft opp luken manuelt til den stopper.
› Trykk på tasten B  » Bilde 45 på side 59 i mer enn 3 sekunder.

Det høres et lydsignal. Den opprinnelig innstilte posisjonen slettes og den øvre
lukeposisjonen stilles inn.

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 59.

Eksempler på funksjonsfeil
Beskrivelse av feilen Utbedringstiltak

Luken vil ikke åpne Opplåsing av luken » Side 229

Luken reagerer ikke på et
åpningssignal

Det å fjerne en eventuell hindring (f.eks. snø),
vil gjøre at luken åpnes igjen » Side 59
 
Trykk håndtaket A  » Bilde 45 på side 59 og
trekk luken opp





Beskrivelse av feilen Utbedringstiltak

Luken blir stående i øvre po-
sisjon

Manuell lukking av luken
Luken er åpen og bilbatteriet
er frakoblet

Lukke manuelt
Lukk luken sakte og fullstendig. Du må påse at du trykker midt på kanten, over
ŠKODA-logoen, når lokket skal trykkes på plass.

Åpne bakluke uten berøring

Bilde 47
Åpne bakluken

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 59.

Avhengig av utstyr kan bakluken åpnes uten berøring.

Åpne
Tenningen må være slått av.

› Sikt inn nøkkelen mot midten av den bakre støtfangeren.
› Påse at det ikke befinner seg personer i lukens åpningsområde.
› Sving foten raskt under støtfangeren i sensorområdet i pilens retning » Bil-

de 47.

Bremselyset i bakluken tennes og den åpnes automatisk.

Hvis luken ikke åpnes må åpningsprosedyren gjentas etter noen sekunder.

Funksjonen kan kobles inn eller ut i Infotainment » Bruksanvisning for Info-
tainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

Vi anbefaler at du deaktiverer funksjonen i følgende tilfeller
▶Ved montering av takgrind.
▶Ved tilkobling av tilhenger. 
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▶Ved håndvask av bil.
▶Ved vedlikehold og reparasjoner i baklukens åpningsområde.

Funksjonene deaktiveres ved tilkobling av en enhet til hengerkontakten.

ADVARSEL
Når du åpner bakluken, påse at det ikke er noen personer i lukens åpnings-
område – fare for personskader!

Les dette
Ved kraftig regn eller tilsmusset bakre støtfanger kan det under visse omsten-
digheter forekomme begrenset funksjon eller automatisk funksjonsdeaktive-
ring for kontaktløs åpning av bakluken.

Vindusbetjening

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Åpne/lukke vindu 61
Åpne/lukke vindu i passasjerdøren og bakdørene 62
Kraftbegrensing 62
Komfortbetjening av vindu 62
Funksjonsfeil 63

Dørvinduene kan betjenes elektrisk med tastene på dørene.

ADVARSEL
Systemet er utstyrt med kraftbegrensning » Side 62. Hvis vinduet støter
mot en hindring, stoppes lukkingen og vinduet går noen centimeter tilbake.
Vinduene må likevel lukkes forsiktig – fare for personskader!

VÆR FORSIKTIG
■ Hvis det er is på ruten, må du fjerne isen » side 191, Vindusruter og sidespeil
før vindusheisene betjenes, ellers kan tetningene og heismekanismen skades.
■ Om vinteren kan det oppstå stor motstand ved lukking av vinduet på grunn
av is. Vinduet stopper under lukking og kjører noen centimeter tilbake. For å
kunne lukke vinduet er det nødvendig å sette kraftbegrensningen ut av funk-
sjon » Side 62.
■ Pass på at vinduene er helt lukket når du forlater en låst bil.

■ Hold vinduene rene for å sikre korrekt funksjon for de elektriske vindushei-
sene.
■ Vinduet skal alltid lukkes før batteripolene kobles fra.

Miljøhenvisning
Ved høy hastighet bør vinduene lukkes for å hindre et unødvendig høyt driv-
stofforbruk.

Les dette
Bruk først og fremst varme-, klima- og ventilasjonssystemet til å lufte i kupeen
under kjøring. Hvis vinduene er åpne, kan det komme støv og annet smuss inn
i bilen. I tillegg kan det oppstå vindusus i enkelte hastigheter.

Åpne/lukke vindu

Bilde 48
Taster for elektriske vindushei-
ser

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 61.

Alle vinduer kan betjenes fra førersetet.

Taster for elektrisk vindusheis » Bilde 48
Venstre framdør
Høyre framdør
Venstre bakdør
Høyre bakdør
Deaktivere/aktivere bryterne på bakdørene

Åpne
› Trykk lett på bryteren og hold den til vinduet har nådd ønsket posisjon.

Når du slipper bryteren, stopper vinduet.

Vinduet kan også automatisk åpnes helt ved å trykke kort på bryteren. Hvis du
trykker én gang til på bryteren, stopper vinduet igjen. 
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Lukke
› Trekk lett på bryterens overkant og hold den til vinduet har nådd ønsket po-

sisjon.

Når du slipper bryteren, stopper vinduet.

Du kan også lukke vinduet automatisk ved å trekke kort i bryteren. Hvis du
trekker én gang til i bryteren, stopper vinduet.

Deaktiver/aktiver tastene på bakdørene
› Trykk på tasten E  » Bilde 48.

Når bryterne i bakdørene er deaktivert, lyser varsellampen  i E -tasten.

Når du slår av tenningen, kan du fortsatt åpne eller lukke vinduene i ca. 10 mi-
nutter.

Etter at fører- eller passasjerdøren åpnes, kan vindusbetjening bare skje ved å
trekke eller skyve tasten A  » Bilde 48 i ca. 2 sekunder.

Vindusheisen er utstyrt med en overopphetingssikring. Ved gjentatt åpning og
lukking av vinduet kan dette vernet overopphetes. Dette fører til en forbigåen-
de sperring av vindubetjeningen. Så snart overopphetingssikring er avkjølt,
kan vinduet betjenes igjen.

ADVARSEL
Hvis det sitter personer med nedsatt kapasitet i baksetet, som f.eks. barn,
anbefaler vi at du deaktiverer de elektriske vindusheisene på bakdørene
med E -tasten.

Åpne/lukke vindu i passasjerdøren og bakdørene

Bilde 49
Bryter for vindusheis

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 61.

På passasjerdøren og på bakdørene er det en bryter for det aktuelle vinduet.



Åpne
› Trykk lett på bryteren og hold den til vinduet har nådd ønsket posisjon.

Når du slipper bryteren, stopper vinduet.

Vinduet kan også automatisk åpnes helt ved å trykke kort på bryteren. Hvis du
trykker én gang til på bryteren, stopper vinduet igjen.

Lukke
› Trekk lett på bryterens overkant og hold den til vinduet har nådd ønsket po-

sisjon.

Når du slipper bryteren, stopper vinduet.

Du kan også lukke vinduet automatisk ved å trekke kort i bryteren. Hvis du
trekker én gang til i bryteren, stopper vinduet.

Kraftbegrensing

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 61.

Systemet for 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.

Kraftbegrensningen kobles først ut 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 av vindu

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 61.

Komfortbetjening av vinduet gir muligheten til å åpne eller lukke alle vinduene
samtidig.

Innstilling av komfortbetjening av vinduer » Bruksanvisning for Infotainment,
kapittel CAR – Bilinnstillinger. 
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Komfortbetjeningen kan brukes på én av to måter.

Åpne
› Trykk og hold symboltasten  på nøkkelen.
› Slå av tenningen, åpne førerdøren og hold tasten A  i åpnestillingen til an-

slag » Bilde 48 på side 61.

Lukke
› Trykk og hold symboltasten  på nøkkelen.
› Slå av tenningen, åpne førerdøren og hold tasten A  i lukkestillingen til an-

slag » Bilde 48 på side 61.
› For KESSY-systemet holdes fingeren på sensoren på utsiden av dørhåndta-

ket på førerdøren » Bilde 39 på side 54.

Forutsetning for riktig funksjon for komfortbetjening av vindu er funksjonsdyk-
tig automatisk åpning hhv. lukking av alle vinduer.

Komfortåpning eller -lukking av vinduene med nøkkelen i låsesylinderen på fø-
rersiden 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 61.

Hvis batteriet ble koblet fra og til igjen, kan det hende at de elektriske vindus-
heisene ikke fungerer som de skal. Systemet må aktiveres.

Aktiveringsprosessen
› Skru på tenningen.
› Trekk i overkanten av den aktuelle tasten for å lukke vinduet.
› Slipp tasten.
› Trekk den respektive tasten oppover på nytt i ca. 1 sekunder.

Panoramasoltak

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Betjening 63
Kraftbegrensning 64
Komfortbetjening av sol-/vippetak 64
Funksjonsfeil på sol-/vippetaket 64



Manuell betjening av rullegardin 64
Elektrisk betjening av rullegardin 65
Funksjonsfeil på rullegardinen 65

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

Når du slår av tenningen, kan du fortsatt betjene sol-/vippetaket i ca. 10 mi-
nutter. Først når fører- eller passasjerdøren åpnes er det ikke lenger mulig å
betjene sol-/vippetaket.

VÆR FORSIKTIG
Før batteripolene kobles fra må alltid sol-/vippetaket lukkes.

Betjening

Bilde 50 Betjening av sol-/vippetaket

Les først og vær oppmerksom på  på side 63.

Betjening av sol-/vippetaket » Bilde 50
Trinnvis oppvipping
Fullstendig oppvipping
Trinnvis lukking
Fullstendig lukking
Trinnvis åpning (skyves)
Fullstendig åpning (skyves)
Trinnvis lukking
Fullstendig lukking 
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ADVARSEL
Vær forsiktig når du betjener soltaket 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.

Kraftbegrensning

Les først og vær oppmerksom på  på side 63.

Sol-/vippetaket er utstyrt med en kraftbegrenser.

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

Lukking av sol-/vippetaket uten kraftbegrensning skjer kun på tredje lukkefor-
søk. Tidsintervallet mellom de enkelte lukkeforsøkene skal ikke overstige 5
sek – sol-/vippetaket lukkes med full kraft!.

Komfortbetjening av sol-/vippetak

Les først og vær oppmerksom på  på side 63.

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

Vippe opp
Sol-/vippetaket kan åpnes som følger.

› Trykk og hold symboltasten  på nøkkelen.

Lukke
Sol-/vippetaket kan lukkes som følger.

› Trykk og hold symboltasten  på nøkkelen.
› For KESSY-systemet holdes fingeren på sensoren på utsiden av dørhåndta-

ket på førerdøren » Bilde 39 på side 54.

Ved å avbryte låsingen avbrytes også lukkeoperasjonen.

ADVARSEL
Lukk sol-/vippetaket forsiktig – fare for personskade!





Funksjonsfeil på sol-/vippetaket

Bilde 51
Betjening av sol-/vippetaket

Les først og vær oppmerksom på  på side 63.

Hvis batteriet ble koblet fra og til igjen, kan det hende at sol-/vippetaket ikke
fungere som det skal. Sol-/vippetaket må aktiveres.

Aktiveringsprosessen
› Skru på tenningen.
› Trekk bryteren helt ned og hold i pilens retning 1  » Bilde 51.

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

› Slipp bryteren.

Manuell betjening av rullegardin

Bilde 52
Betjening av rullegardinen

Les først og vær oppmerksom på  på side 63.

Rullegardinen for sol-/vippetaket åpnes manuelt ved å trekke håndtaket i pi-
lens retning A , og lukkes i pilensretning B  » Bilde 52. 
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ADVARSEL
Vær forsiktig når du betjener rullegardinen for å hindre klemskader – fare
for personskade!

Elektrisk betjening av rullegardin

Bilde 53
Betjening av rullegardinen

Les først og vær oppmerksom på  på side 63.

Rullegardinen for soltaket (heretter kalt rullegardin) kan åpnes eller lukkes ved
hjelp av tastene.

Betjening av rullegardinen » Bilde 53
Åpne
Lukke

Kort trykk på tasten åpner eller lukker rullegardinen helt. Rullegardinens beve-
gelse kan stanses ved nok et kort trykk på tasten.

Ved å trykke og holde inne tasten vil rullegardinen åpnes eller lukkes til ønsket
stilling. Ved å slippe knappen stoppes åpne- eller lukkeoperasjonen.

ADVARSEL
Vær forsiktig når du betjener rullegardinen for å hindre klemskader – fare
for personskade!

Funksjonsfeil på rullegardinen

Les først og vær oppmerksom på  på side 63.

Hvis batteriet ble koblet fra og til igjen, kan det hende at rullegardinen ikke
fungerer som det skal. Rullegardinen må aktiveres.









Aktiveringsprosessen
› Skru på tenningen.
› Trykk og hold inne tasten .

Etter ca. 10 sekunder går solskjermen opp og deretter igjen.

› Slipp tasten.
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Lys og sikt

Lys

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Betjening av lysfunksjon 66
Kjørelys (DAY LIGHT) 67
Blink- og fjernlys 67
Automatisk kjørelysstyring 68
Xenon-frontlys 68
Tåkelys og tåkebaklys 69
Tåkelys med CORNER-funksjonen 69
COMING HOME / LEAVING HOME 69
Nødblinklys 70
Parkeringslys 70
Kjøring i utlandet 70

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 54 på side 66. Symbolene på betjeningselemente-
ne er imidlertid de samme.

Hold lykteglassene rene » side 191, Frontlyktglass.

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 innkoblet kjørelys vil lykteglassene bli
duggfrie etter kort tid, eventuelt kan det være igjen litt dugg i kanten av lykte-
glassene. Dugg på lykteglassene har ikke noen innvirkning på lyktenes levetid.
■ Hvis det foreligger dårligere siktforhold og ingen lys (bortsett fra kjørelysene)
er på, vil lysstyrken på instrumentbelysning reduseres for å varsle føreren om å
slå på lyset til riktig tid.
■ Lysstyrken på instrumentbelysningen med påslåtte lys (bortsett fra kjørely-
sene) kan angis i Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR
– Bilinnstillinger.

Betjening av lysfunksjon

Bilde 54
Lysbryter og dreiebryter for lys-
høyderegulering

Les først og vær oppmerksom på  på side 66.

Slå av/på lys
Utstyrsavhengig kan lysbryteren A  » Bilde 54dreies til en av følgende stillin-
ger.

Slå av lyset (unntatt kjørelys)
Automatisk inn-/utkobling av lys » Side 68

Slå på parkeringslys på begge sider » Side 70
Slå på nærlys

Lyshøyderegulering 
Ved å vri dreiebryteren fra stillingen B  » Bilde 54  til , vil lyshøyderegulerin-
gen gradvis justeres og dermed forkorte lyskjeglen.

De forskjellige posisjonene tilsvarer følgende vektbelastninger.
To personer foran i bilen, bagasjerommet er tomt
Passasjerer på alle sitteplasser, bagasjerommet er tomt 
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Passasjerer på alle sitteplasser, bagasjerommet er lastet
Bare fører i bilen, bagasjerommet er lastet

Xenon-lykter
Xenon-lykter justerer seg automatisk til kjøretøyets laste- og kjøretilstand når
tenningen skrues på og under kjøring. Bilder med Xenon-lykter har ingen ma-
nuell betjening av lyshøydereguleringen.

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

Les dette
■ Lysbryteren er i posisjon  eller  og blir tenningen slått av, slås nærlys
av1) automatisk og parkeringslyset lyser. Parkeringslyset slås først av etter at
tenningsnøkkelen er trukket ut, og for biler med KESSY-systemet etter at ten-
ningen slås av og førerdøren åpnes.
■ Hvis det foreligger en feil i lysbryteren slår nærlyset seg automatisk på.

Kjørelys (DAY LIGHT)

Les først og vær oppmerksom på  på side 66.

Kjørelysene belyser området både foran og ev. bak bilen (gjelder bare for en-
kelte land).

Lyset aktiveres automatisk når følgende betingelser er til stede.
Lysbryteren står i posisjonen  eller .
Tenningen er skrudd på.

ADVARSEL
Slå alltid på nærlyset ved dårlig sikt.











Blink- og fjernlys

Bilde 55
Betjeningsspake: Blink- og fjern-
lysspake

Les først og vær oppmerksom på  på side 66.

Spakeposisjoner for betjening » Bilde 55
Slå på høyre blinklys – varsellampen blinker på kombiinstrumentet 
Slå på venstre blinklys – varsellampen blinker på kombiinstrumentet 
Utstyrsavhengig (fjæret stilling):
▶ Slå på fjernlys – varsellampen blinker på kombiinstrumentet 
▶ Slå på frontlysassistenten » Side 71
Utstyrsavhengig (fjæret stilling):
▶ Slå av fjernlys / slå på lyshorn (fjæret stilling)
▶ Deaktivere frontlysassistent / slå på lyshorn (fjæret stilling)

Fjernlyset kan kun slås på med nærlyset påslått.

Lyshornet kan også betjenes når tenningen er slått av.

Blinklyset skrur seg av automatisk av når du retter opp etter en sving eller et-
ter at du har svingt.

"Komfortblinklys"
Når betjeningsspaken trykkes lett til trykkpunktet A  eller B , vil det aktuelle
blinklyset blinke tre ganger.

Hvis betjeningsspaken trykkes i motsatt retning ved bruk av "komfortblinklys",
stoppes blinkingen.

"Komfortblinklyset" kan kobles inn/ut i Infotainment » Bruksanvisning for Info-
tainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger. 



A

B

C

D

1) Gjelder ikke for stillingen  så lenge vilkårene for funksjonen COMING HOME er oppfylt » Side 69.
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ADVARSEL
Bruk fjernlyset eller lyshornet kun hvis andre trafikanter ikke blir blendet.

Automatisk kjørelysstyring

Bilde 56
Lysbryter: AUTO-stilling

Les først og vær oppmerksom på  på side 66.

Hvis lysbryteren står i stillingen  » Bilde 56 vil det lyset som tilsvarer de git-
te lys- eller værforhold (regn) slås av/på automatisk. Dette er utstyrsavhengig.

Sensorens følsomhet for bestemmelse av lysstyrken kan stilles inn i Infotain-
ment » Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

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
Kjørelyset aktiveres automatisk når følgende betingelser er til stede.

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

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

Automatisk frontlysstyring ved regn kan aktiveres/deaktiveres i Infotainment
» Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

VÆR FORSIKTIG
Dårligere sikt evalueres av en sensor montert under frontruten i det innvendi-
ge speilets holder. Ikke plasser klistremerker eller lignende gjenstander på
frontruten i området ved lyssensoren, for ikke å deaktivere eller påvirke funk-
sjonen.









Xenon-frontlys

Les først og vær oppmerksom på  på side 66.

Xenon-lyktene (heretter kalt system) sørger for veibelysning avhengig av tra-
fikk- og værforhold.

Systemet justerer automatisk lyskjeglen foran bilen i henhold til kjøredata
(f.eks. hastighet og belastning, styrevinkel, bruk av vindusvisker, bruk av tåke-
baklys, valgt kjøreprofil, bilposisjonen i Infotainment-navigasjon).

Systemet fungerer så lenge lysbryteren står i posisjonen .

Systemet arbeider automatisk i følgende modus.

Modus utenfor tettbebygd strøk
Lyskjeglen foran bilen er lik nærlyset.

By-modus
Lyskjeglen i fronten av kjøretøyet er justert slik at den også belyser tilstøtende
fortau, veikryss, gangfelt, osv. Modusen er aktiv i hastigheter på 15-50 km/t.

Motorvei-modus
Lyskjeglen fra bilen er tilpasset slik at føreren blir oppmerksom på hindringer
og andre farer, og kan reagere i tide. Modusen er innkoblet i hastigheter over
110 km/t.

Regn-modus
Lyskjeglen fra bilen er tilpasset slik at møtende fører blendes minst mulig i
regn.

Modusen aktiveres ved hastigheter på 50–90 km/t og når vindusviskerne ar-
beider kontinuerlig i mer enn ca. 2 minutter. Deaktivering av modusen skjer
noen minutter etter utkobling av vindusviskeren.

Tåke-modus
Lyskjeglen fra bilen er tilpasset slik at føreren ikke blendes av lysrefleksjonen i
tåken foran bilen.

Modusen aktiveres ved hastigheter på 15–70 km/t og når tåkebaklyset er inn-
koblet kontinuerlig i mer enn ca. 10 sekunder. Deaktivering av modusen skjer
noen minutter etter utkobling av tåkebaklyset.

Dynamisk kurvelys
Lyskjeglen fra bilen reguleres etter svingvinkelen, slik at kjørebanen lyses opp
i svinger. Denne funksjonen er aktiv i hastigheter over 10 km/t og for alle sy-
stemmoduser. 
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Reisemodus
Når reisemodusen er aktivert, skjer det ingen automatisk lyskjegletilpasning
på bilen.

Reisemodus kan kobles inn eller ut i Infotainment » Bruksanvisning for Info-
tainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

Sparemodus
Ved aktivert Eco-kjøremodus » Side 166 er systemet i sparemodus og det gjø-
res ingen retningsavhengig lyskjegletilpasning på fronten på bilen.

ADVARSEL
Ved en systemfeil senkes hovedlyktene automatisk til nødposisjon, for å
forhindre at motgående trafikk blendes. Dermed blir lyskjeglene foran bilen
forkortet. Kjør forsiktig og oppsøk et fagverksted omgående.

Tåkelys og tåkebaklys

Bilde 57
Lysbryter – slå på tåkelys/tåke-
baklys

Les først og vær oppmerksom på  på side 66.

Slå på/av tåkelys
› Drei lysbryteren til stilling ,  eller  » Bilde 57.
› Trekk lysbryteren ut til stilling 1 , varsellampen  i kombiinstrumentet ten-

nes.

Utkobling foregår i motsatt rekkefølge.

Slå på/av tåkebaklys
› Drei lysbryteren til stilling ,  eller  » Bilde 57.



› Trekk lysbryteren ut til stilling 2 , varsellampen  i kombiinstrumentet ten-
nes.

Utkobling foregår i motsatt rekkefølge.

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

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-funksjonen

Les først og vær oppmerksom på  på side 66.

Funksjonen CORNER gir bedre belysning av nærliggende omgivelser når du
svinger, manøvrerer osv.

Funksjonen slår automatisk på tåkelyset på den aktuelle bilsiden når følgen-
de vilkår er oppfylt.

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

Les dette
Når bilen settes i revers kobles begge tåkelysene inn.

COMING HOME / LEAVING HOME

Les først og vær oppmerksom på  på side 66.

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. 













1) Dersom de to innkoblingsvariantene kommer i konflikt med hverandre, f.eks. hvis rattet står mot venstre
og høyre blinklys er slått på, har blinklyset prioritet.
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Funksjonen slår bare på lyset ved dårlige siktforhold og når lysbryteren står i
stillingen .

Aktivere/deaktivere og stille inn funksjonen
Funksjonen og innstilling av belysningsvarighet kan aktiveres eller deaktiveres
i Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillin-
ger.

VÆR FORSIKTIG
■ Dårligere sikt evalueres av en sensor montert under frontruten i det innven-
dige speilets holder. Ikke plasser klistremerker eller lignende gjenstander på
frontruten i området ved lyssensoren, for ikke å deaktivere eller påvirke funk-
sjonen.
■ Det er en stor belastning på bilbatteriet hvis dette alternativet alltid er akti-
vert.

Nødblinklys

Bilde 58
Bryter for nødblinklys

Les først og vær oppmerksom på  på side 66.

Nødblinklysene gjøre andre trafikanter oppmerksomme på bilen din.

Funksjonen slår på alle blinklysene.

Inn-/utkobling
› Trykk på tasten  » Bilde 58.

Ved innkobling blinker varsellampen  i tasten samtidig med varsellampene 
 på kombiinstrumentet.

Nødblinkanlegget kan også betjenes når tenningen er slått av.

Ved utløsning av kollisjonsputer kobles nødblinklyset automatisk inn.



Automatisk innkobling av nødblinklyset kan følges av en voldsom oppbrem-
sing. Etter at kjøretøyet har akselerert eller kjører videre, slås nødblinklyset
automatisk 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 66.

Parkeringslyset er beregnet for belysning av den parkerte bilen.

Skru på parkeringslyset  på én side
› Slå av tenningen.
› Trykk betjeningsspaken i stillingen A  eller B  helt til anslag » Bilde 55 på si-

de 67.

Parkeringslysene på høyre eller venstre side av kjøretøyet slås på.

Skru på parkeringslyset  på begge sider
› Drei lysbryteren til stillingen  med tenningen på.
› Slå av tenningen.
› Lås igjen bilen.

Etter at tenningsnøkkelen er dratt ut og ved åpning av førerdøren høres et lyd-
signal.

Etter noen sekunder eller etter lukking av førerdøren skrur lydsignalet seg av,
men parkeringslysene vil forbli på.

VÆR FORSIKTIG
■ Det å slå på parkeringslyset belaster batteriet tungt.
■ Parkeringslysene kan slås av automatisk på grunn av lavt batterinivå.
■ Hvis parkeringslyset slås på tosidig når tenningen er slått av, vil det ikke slås
av automatisk.

Kjøring i utlandet

Les først og vær oppmerksom på  på side 66.

Når du kjører i land med omvendt trafikksystem (venstre-/høyretrafikk), kan
frontlyktene dine blende motgående trafikk. For å unngå blending av motgå-
ende trafikk er det nødvendig å få utført en tilpasning av lyskasteren av et fag-
verksted. 
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Innstilling av Xenon-frontlykter kan man utføre selv ved å velge reisemodus i
Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

Frontlysassistent (Light Assist / Dynamic Light Assist)

 Introduksjon

Bilde 59
Kameravindu for frontlysassi-
stenten

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 71
Inn-/utkobling 72
Skjermmeldinger 72

Frontlysassistenten (heretter kalt system) kan forhindre at andre trafikanter
blendes.

Systemet slår fjernlyset automatisk på/av, og tilpasser eventuelt frontlysenes
lyskjegle i samsvar med eksisterende trafikk- (andre kjøretøy) og omgivelsefor-
hold (f.eks. kjøring gjennom et belyst tettsted).

Inn-/utkoblingen av fjernlyset og eventuell tilpasning av frontlysene styres av
et kamera » Bilde 59.

Avhengig av utstyr kan bilen ha følgende systemvarianter.
▶Light Assist
▶Dynamic Light Assist

Light Assist
Systemet slår fjernlyset på/av automatisk.

Dynamic Light Assist
Systemet justerer automatisk lyskjegleformen på frontlyktene for å hindre
blending av møtende og forankjørende biler, og samtidig sikre best mulig be-
lysning av veikantene.

I følgende tilfeller er den automatisk lyskjeglejusteringen for frontlyktene de-
aktivert, systemet vil kun slå fjernlyset automatisk på/av.
▶Kjøremodus Eco er valgt » side 166, Valg av kjøremodus (Driving Mode

Selection).
▶Kjøremodus Reisemodus er valgt » side 69, Reisemodus.

I følgende tilfelle er det Dynamic Light Assist deaktivert.
▶Systemet er i regn- eller tåke-modus » side 68, Xenon-frontlys.

ADVARSEL
Systemet er kun ment som støtte, og bilføreren fritas ikke for plikten til å
kontrollere fjern- eller nærlysene og eventuelt slå på det lyset som lysfor-
holdene krever. Manuell betjening kan være nødvendig i følgende situasjo-
ner.
■ Dårlig sikt, f.eks. tåke, plaskregn, tett snøvær.
■ Passering av medtrafikanter med mangelfullt lys, som f.eks. syklist, fot-
gjenger.
■ Når man kjører i "skarpe" svinger.
■ Kjøring i områder med dårlig lys.
■ Synsfeltet til kameraet begrenses av et hinder.

VÆR FORSIKTIG
Ikke plasser klistremerker eller lignende gjenstander på frontruten i området
ved kameraet, for ikke å påvirke systemfunksjonene.

Funksjonsmåte

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 71.

Funksjonsbetingelser
Systemet fungerer under følgende forhold.

Lysbryteren står i posisjon .
Systemet aktiveres.
Systemet er innkoblet » side 72, Inn-/utkobling.
Kjørehastigheten er over 60 km/t eller for noen land over 40 km/t.

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

Systemet kan kobles inn/ut i Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment,
kapittel CAR – Bilinnstillinger.











71Lys og sikt



Inn-/utkobling

Bilde 60
Betjeningsspake: Frontlysassi-
stent

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 71.

Innkobling
› Sett betjeningsspaken i stilling A  (fjæret stilling) » Bilde 60.

På kombiinstrumentet tennes varsellampene  for det innkoblede systemet.

Utkobling
› Når fjernlyset er automatisk innkoblet, sett spaken i stilling B  (fjæret stil-

ling) » Bilde 60.

Varsellampen  slukkes. Fjernlyset slås av.

› Når fjernlyset ikke er automatisk innkoblet, sett spaken i stilling A  (fjæret
stilling).

Varsellampen  slukkes. Fjernlyset slå på.

Skjermmeldinger

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 71.

Meldingene og instruksjonene vises på kombiinstrumentets skjerm.

Feil: Light Assist
LIGHT ASSIST FEIL

Søk hjelp hos et fagverksted.

Light Assist: Rengjør frontrute!
RENGJØR FRONTRUTE

Kontroller om det er noen hindringer på frontruten i søkeområdet for kamera-
et.













Kupélys

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Kupélys foran 72
Kupélys bak 73
Innebelysning 73
Varsellampe for dør 73
Innstigningsbelysning 73

Kupélyset fungerer selv om tenningen er slått av.

Lyset slår seg automatisk av etter ca. 10 minutter når tenningen er av.

Kupélys foran

Bilde 61
Betjening av lys foran

Inn-/utkobling » Bilde 61
 Automatisk betjening
  Lys bak
 Lys foran og bak
 Passasjerlys

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

A

B

C

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

Kupélys bak

Bilde 62
Kupélys bak: Variant 1

Bilde 63 Kupélys bak: Variant 2 / variant 3

Variant 1 » Bilde 62
 Slå på/av venstre leselys
 Slå på/av høyre leselys

Variant 2: Bevege skyvebryteren C  » Bilde 63
Innkobling
Utkobling
Automatisk betjening1)

A

B







Variant 3 » Bilde 63
 Inn-/utkobling

Kupélysene bak – variant 1 og variant 3 betjenes sammen med kupélysene for-
an.
▶Med innkoblede kupélys foran slår også lyset bak seg på automatisk.
▶Med utkoblede kupélys foran kan lyset bak slås av og på etter behov.

Innebelysning

Innebelysningen belyser instrumentpanelet, dørpanelene og fotbrønnen.

Lysstyrken (ev. også fargen) på belysningen kan stilles inn i Infotainment
» Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

Varsellampe for dør

Bilde 64
Varsellampe for framdør

Varsellampen » Bilde 64 slås på når døren åpnes.

Varsellampen slås av når døren lukkes.

I enkelte biler er det montert en refleks på dette stedet.

Innstigningsbelysning

Lyset er plassert under sidespeilet og lyser opp innstigningsområdet ved fram-
døren.

Lyset slår seg på etter at bilen er låst opp eller døren åpnes, avhengig av omgi-
velseforholdene og bilens utstyr. 

D

1) I denne stillingen gjelder de samme reglene for lysene bak som for lysene foran » Side 72.
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Belysningen slukkes innen ca. 30 sekunder etter at døren er lukket eller når
tenningen slås på.

Sikt

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Front- og bakruteoppvarming 74
Solskjermer foran 74
Solskjerm (rullegardin) 75
Solgardiner for bakdørene 75

ADVARSEL
Det er viktig å sikre at sikten ikke nedsettes av is, snø, dekaler eller andre
gjenstander.

Front- og bakruteoppvarming

Bilde 65 Taster for vindusvarme foran og bak: Climatronic / manuelt kli-
maanlegg

Les først og vær oppmerksom på  på side 74.

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

Varmeeffekten kan justeres når tenningen er på.

Varmeeffekten slås først på etter at motoren har startet.



Taster for oppvarming i midtkonsollen (avhengig av bilens utstyr) » Bilde 65
Aktivering/deaktivering av bakrutevarme
Aktivering/deaktivering av frontrutevarme

Ved aktivert oppvarming lyser det inni eller under tasten.

Etter ca. 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 210, Au-
tomatisk utkobling av forbrukere.
■ 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 kobles inn eller ut i Infotainment » Bruksanvisning
for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

Solskjermer foran

Bilde 66 Vippe ned skjerm / vippe opp skjerm / sminkespeil med lys og
holder for parkeringsbillett

Les først og vær oppmerksom på  på side 74.

Betjening og beskrivelse av solskjermen » Bilde 66
Vippe ned klaffen
Svinge klaffen mot døren
Sminkespeil med deksel (dekselet kan skyves i pilretningen) 
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Lys (slås på når du skyver dekselet på sminkespeilet)
Holder for parkeringsbillett

ADVARSEL
Når gjenstander er festet til solskjermen, skal skjermen ikke svinges mot si-
devinduet. Hvis hodekollisjonsputene utløses, kan passasjerene skades av
dette.

Solskjerm (rullegardin)

Bilde 67 Rullegardin

Les først og vær oppmerksom på  på side 74.

Rullegardinen finnes i en holder på bagasjeromstrekket.

Trekke ut
› Ta tak i håndtaket på rullegardinen A  » Bilde 67, trekk den ut i pilens ret-

ning og fest den i de to magnetiske holderne B .

Rulle sammen
› Ta tak i håndtaket på rullegardinen A  » Bilde 67, løsne den fra holderne og

hold den slik at den trekkes langsomt inn i huset uten å bli skadd.

Les dette
Det er ikke nødvendig å rulle opp rullegardinen før du åpner bakluken.

B

C



Solgardiner for bakdørene

Bilde 68 Rullegardin i bakdøren

Les først og vær oppmerksom på  på side 74.

Trekke ut
› Ta tak i håndtaket på rullegardinen A  » Bilde 68, trekk den ut i pilens ret-

ning og fest den i holderen B  på dørens overkant.

Rulle sammen
› Ta tak i håndtaket på rullegardinen A  » Bilde 68, løsne den fra holderne og

hold den slik at den trekkes langsomt inn uten å bli skadd.

Vindusvisker og -spyler

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Vindusvisker og -spyler 76
Lyktespyleranlegg 77

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

Vinterstilling for frontrutevisker
Hvis vindusviskerne befinner seg i hvilestillingen, kan de ikke vippes ut fra
frontruten. Derfor anbefaler vi å innrette vindusviskerne slik at de enkelt kan
vippes ut fra frontruten.

▶Slå på vindusviskeren.
▶Slå av tenningen.

Vindusviskerne blir stående i stillingen de befinner seg i når tenningen slås av. 
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Du kan også bruke vedlikeholdsstillingen som vinterstilling » Side 230.

ADVARSEL
■ Rene viskerblader er en forutsetning for god sikt » side 193, Viskerbla-
der.
■ Ikke bruk vindusspyleranlegget når det er kaldt, med mindre frontruten er
varmet opp. Spylervæsken kan ellers fryse på ruten og redusere sikten.

VÆR FORSIKTIG
■ 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!
■ Løft forsiktig opp ett viskerblad fra ruten.
■ Fjern snø og is fra vindusviskerne før du kjører.
■ Vindusviskerne skal behandles forsiktig. Det er ellers fare for skader på
frontruten.
■ Hvis viskerarmene er vippet opp fra frontruten skal tenningen ikke slås på!
Viskerarmene kan skade lakken på panseret.
■ Ved hindringer på frontruten forsøker vindusviskeren å skyve bort hindrin-
gen. Etter 5 forsøk på å passere hindringen blir viskeren stående for å hindre
skade. Fjern hindringen og slå på vindusviskeren igjen.

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

Vindusvisker og -spyler

Bilde 69 Betjening av vindusvisker og -spyler: foran/bak

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 76.

Spakeposisjoner for betjening
 Vindusvisker utkoblet
 Avhengig av utstyr:
▶ Viskeintervaller for frontruten
▶ Automatisk frontrutevisking ved regn
 Langsom frontrutevisking
 Rask frontrutevisking
 Engangsvisking av frontruten / servicestilling for viskerarmene (fjæret
stilling)
 Spyling og visking av frontruten (fjæret stilling)
 Bakrutevisker
 Spyling og visking av bakruten (fjæret stilling)
 Avhengig av utstyr:
▶ Stille inn viskerintervall for frontruten
▶ Følsomhetsinnstilling for automatisk visking ved regn
Ved å stille bryteren i pilens retning, vil vindusviskerne viske oftere.

Spyling og visking av frontruten 
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 viskerutslag for å viske bort de siste dråpene fra ruten. Denne funk-
sjonen kan aktiveres/deaktiveres av et fagverksted.

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

Betjeningsspaken blir i stillingen 6 .

Aktivering/deaktivering av automatisk frontrutevisking ved regn
Automatisk frontrutevisking ved regn kan aktiveres/deaktiveres i Infotainment
» Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

Automatisk bakrutevisking
Hvis betjeningsspaken står i stilling 2  eller 3  » Bilde 69, startes visking av
bakruten hvert 30. sekund eller 10. sekund ved en hastighet på over 5 km/t.

Ved aktiv regnsensor (betjeningsspake i stillingen 1 ) er funksjonen kun aktiv
når vindusviskerne foran går kontinuerlig (ingen pause i viskingen).

Automatisk bakrutevisking kan kobles inn/ut i Infotainment » Bruksanvisning
for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger. 
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ADVARSEL
Automatisk visking ved regn er kun beregnet som et hjelpemiddel. Sjåføren
fritas ikke fra plikten til å stille inn vindusviskernes funksjon manuelt av-
hengig av sikten.

Les dette
■ Dersom betjeningsspaken er i stilling 2  eller 3  og bilens hastighet synker
under 4 km/t, reduseres viskehastigheten. Den opprinnelige viskehastigheten
tilbakestilles skrittvis når bilens hastighet igjen overstiger 8 km/t.
■ Hvis du setter bilen i revers mens frontruteviskerne er slått på, visker bakru-
teviskeren automatisk én gang.

Lyktespyleranlegg

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 76.

Lyktene rengjøres også først og med spyling hver tiende gang frontruten spy-
les.

Lyktespylersystemet fungerer under følgende forhold.
Tenningen er skrudd på.
Nærlys er slått på.
Utetemperaturen er ca. -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:

Nedblending av innvendig speil 77
Sidespeil 78

ADVARSEL
■ Konvekse (buet utover) eller asfæriske sidespeil øker synsfeltet. Gjen-
stander i speilet virker mindre enn de faktisk er. Derfor egner disse speile-
ne seg kun begrenset til å bedømme avstanden til bilen bak.
■ Hvis det er mulig, bør du bruke det innvendige speilet til å vurdere av-
standen til kjøretøyene bak.









ADVARSEL
Speilene med automatisk nedblending inneholder en elektrolyttvæske som
kan renne ut hvis speilglasset knuses.
■ Elektrolyttvæsken som renner ut kan skade hud, øyne og åndedrettsor-
ganer.
■ 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.

Nedblending av innvendig speil

Bilde 70 Innvendig speil: Med manuell nedblending / automatisk ned-
blending

Les først og vær oppmerksom på  på side 77.

Speil med manuell nedblending » Bilde 70 – 
Speilets grunnstilling
Nedblending av speilet

Speil med automatisk nedblending
Etter start av motoren blendes speilet » Bilde 70 –  automatisk.

Speilblendingen styres av lysvinkelen som mottas av sensorene på for- og
baksiden av speilet.

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

Ikke fest eksterne enheter (f.eks. navigasjonssystem) på frontruten eller i nær-
heten av innespeil » . 
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ADVARSEL
■ Den belyste skjermen på en eksternt enhet kan føre til funksjonsforstyr-
relser for innvendig speil med automatisk nedblending – fare for ulykke.
■ Den automatiske nedblendingen av speilet fungerer bare feilfritt hvis ly-
svinkelen på sensorene ikke blir påvirket – f.eks. av rullegardin bak.

Sidespeil

Bilde 71
Betjening av sidespeil

Les først og vær oppmerksom på  på side 77.

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

Justere speil mot venstre
Justere speil mot høyre
Slå av speilbetjening
Oppvarming av speil
Vippe inn begge speilhusene, for utvipping stilles dreieknotten til en an-
nen stilling

Speilvarmen fungerer bare når motoren er i gang.

Stille inn speilet
Ved bevegelse av rattet i retningen av pilen, kan speilflaten justeres til den øn-
skede posisjonen » Bilde 71.

Speilglasset beveger seg i henhold til dreieknotten.

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

Synkronjustering av speilene
› Aktivere synkronjustering av speilene i Infotainment » Bruksanvisning for In-

fotainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.













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

Vippe inn / vippe ut begge speilhusene automatisk
Sidespeilene vippes inn i parkeringsposisjonen når bilen låses.

Sidespeilene vippes ut i kjøreposisjonen når bilen låses opp igjen.

Vippe inn / vippe ut begge speilhusene automatisk aktiveres/deaktiveres i In-
fotainment » Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

Speil med automatisk nedblending
Nedblending av sidespeilet styres sammen med den automatiske nedblendin-
gen av det innvendige speilet » Side 77.

Minnefunksjon for speil
Gjelder for biler med elektrisk justerbart førersete.

Det er mulig å lagre aktuell innstilling av de utvendige speilene ved lagring av
førersetets stilling med » side 81, Minnefunksjonen til det elektrisk justerba-
re setet eller » side 81, Minnefunksjon på fjernkontrollen.

Folde inn passasjersidespeil
Gjelder for biler med elektrisk justerbart førersete.

Passasjersidespeilet kan vippes til lagret stilling for å bedre utsikten til fortau-
skanten ved rygging.

Funksjonsbetingelser.
Funksjonen aktiveres i Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment,
kapittel CAR – Bilinnstillinger.
Speilets innstilling har blitt lagret tidligere » side 81, Minnefunksjonen til
det elektrisk justerbare setet eller » side 81, Minnefunksjon på fjernkon-
trollen.
Revers er lagt inn.
Dreieknotten for speilbetjeningen er i stillingen for passasjerspeilinnstil-
ling.

Speilet går tilbake i utgangsposisjonen etter at dreiebryteren stilles til en an-
nen stilling eller når hastigheten er høyere enn 15 km/t.

ADVARSEL
Ikke berør overflatene til sidespeilene når sidespeiloppvarmingen er slått
på – forbrenningsfare. 
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VÆR FORSIKTIG
■ De utvendige speilene med vippefunksjon  må aldri vippes ut eller inn ma-
nuelt – fare for å skade det elektriske drivverket til 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.

Seter og hodestøtter

Framseter

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Manuell innstilling 80
Elektrisk innstilling 80
Komfortfunksjoner for passasjersetet 80
Minnefunksjonen til det elektrisk justerbare setet 81
Minnefunksjon på fjernkontrollen 81
Nedfellbar ryggpute i passasjersetet foran 82
Stille inn armlene foran 83

ADVARSEL
■ Førersetet skal kun stilles inn når bilen står stille – fare for ulykke!
■ Vær forsiktig når du justerer setet! Ved uforsiktig eller ukontrollert inn-
stilling, kan oppstå skader på grunn av klemming.
■ Den elektriske forseteinnstillingen fungerer selv med tenningen av. Forlat
derfor aldri mennesker med nedsatt kapasitet, som f.eks. barn, i bilen uten
tilsyn – fare for personskader!
■ I passasjersetet må det ikke transporteres andre gjenstander enn de til-
tenkte (f.eks. barnesete) – fare for ulykke!

Les dette
■ Det kan oppstå slark i innstillingsmekanismen for rygghellingen etter lengre
tids bruk.
■ Av sikkerhetsgrunner er det ikke mulig å lagre setestillingen på elektrisk ju-
sterbare seter sammen med tenningsnøkkelen når hellingsvinkelen på rygg-
støtten er over 102 ° i forhold til seteputen.
■ Hver gang du lagrer stillingen for elektrisk justerbart førersete og utvendige
speil blir den eksisterende innstillingen slettet.
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Manuell innstilling

Bilde 72
Betjeningselementer på setet

Les først og vær oppmerksom på  på side 79.

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

Betjeningselementer på setet » Bilde 72
Stille inn setet i lengderetningen (skal låses hørbart etter at man slipper
betjeningsspaken)
Stille inn setehøyden
Stille inn vinkelen på seteryggen (ryggen skal ikke belastes mens den stil-
les inn)
Stille inn krumningsgraden for korsryggstøtten

Elektrisk innstilling

Bilde 73 Betjeningselementer på setet
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Les først og vær oppmerksom på  på side 79.

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

Betjeningselementer på setet » Bilde 73
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

Les dette
Hvis det skjer avbrudd under innstillingen må det aktuelle betjeningselemen-
tet trykkes inn på nytt.

Komfortfunksjoner for passasjersetet

Bilde 74
Betjeningselementer på passa-
sjersetet

Les først og vær oppmerksom på  på side 79.

Passasjersetet kan også betjenes fra baksetet ved at det aktuelle betjeningse-
lementet trykkes i pilens retning.

Betjeningselementer på setet » Bilde 74
Justere vinkelen på seteryggen
Justere setet forover/bakover
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Minnefunksjonen til det elektrisk justerbare setet

Bilde 75
Minnetaster og SET-tasten

Les først og vær oppmerksom på  på side 79.

Minnetastene på førersetet gjør det mulig å lagre stillingen for førersetet og
sidespeilene.

Hver av de tre minnetastene B  » Bilde 75 kan tilordnes en egen innstilling.

Lagre innstillinger for førersete og sidespeil under kjøring fremover
› Skru på tenningen.
› Still setet og de to sidespeilene til ønsket posisjon.
› Trykk på tasten  (stilling A  » Bilde 75).
› Innen 10 sekunder etter at du har trykt på -tasten må du trykke på ønsket

minnetast B .

En kvitteringstone bekrefter lagringen.

Lagre innstillingen av sidespeilet på passasjersiden for kjøring i revers
Funksjonen for senking av passasjerspeilflaten ved rygging må være aktivert i
Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

› Skru på tenningen.
› Trykk på ønsket minnetast B  » Bilde 75.
› Vri dreiebryteren for sidespeilbetjeningen til posisjonen for innstilling av pas-

sasjerspeilet » Side 78.
› Legg inn revers.
› Still inn speilet på passasjersiden i ønsket posisjon.
› Legg inn revers.

Den innstilte posisjonen for sidespeilene lagres.



Hent fram lagret innstilling

Tenning Førerdør
Trykk på ønsket minnetast B  » Bil-

de 75

Slått av
Åpen Kort

Lukket Lenge

Slått på
Åpen Lenge

Lukket Lenge

Avslutte innstilling som pågår
▶Trykk på en vilkårlig tast på førersetet eller tasten   på fjernkontrollen.

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.

Minnefunksjon på fjernkontrollen

Les først og vær oppmerksom på  på side 79.

I minnet i fjernkontrollnøkkelen kan funksjonen for automatisk lagring av stil-
ling for førersete og sidespeil ved låsing av bilen (heretter kun kalt automa-
tisk lagringsfunksjon) benyttes.

Denne funksjonen kan også kobles inn eller ut i Infotainment » Bruksanvisning
for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

Aktivere funksjonen for automatisk lagring
› Lås opp bilen med fjernkontrollnøkkelen.
› Trykk på hvilken som helst minnetast B  » Bilde 75 på side 81 og hold den

inne.
› Etter at setet har justert seg til den aktuelle stillingen som bar lagret under

den aktuelle tasten, må du samtidig trykke på tasten   på fjernkontrollnøk-
kelen innen 10 sekunder.

Vellykket aktivering av den automatiske lagringsfunksjonen for den aktuelle
nøkkelen bekreftes med et lydsignal.

Lagre innstillinger for førersete og sidespeil under kjøring fremover
› Aktivere funksjonen for automatisk lagring.

Når den automatiske lagringsfunksjonen er innkoblet, vil sete- og speilstillin-
gen lagres i fjernkontrollnøkkelen ved hver låsing av bilen. 
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Når bilen låses opp igjen med den samme nøkkelen vil førersetet og utespeilet
justeres til den stillingen som er lagret i denne nøkkelen.

Lagre innstillingen av sidespeilet på passasjersiden for kjøring i revers
Funksjonen for senking av passasjerspeilflaten ved rygging må være aktivert i
Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

› Lås opp bilen med den aktuelle fjernkontrollnøkkelen.
› Skru på tenningen.
› Vri dreiebryteren for sidespeilbetjeningen til posisjonen for innstilling av pas-

sasjerspeilet » Side 78.
› Legg inn revers.
› Still inn speilet på passasjersiden i ønsket posisjon.
› Legg inn revers.

Den innstilte stillingen for sidespeilet lagres i denne fjernkontrollnøkkelens
minne.

Deaktivere funksjonen for automatisk lagring
› Lås opp bilen med fjernkontrollnøkkelen.
› Trykk og hold tasten  (stilling A  » Bilde 75 på side 81).
› Trykk på tasten   på fjernkontrollnøkkelen innen 10 sekunder.

Vellykket deaktivering av den automatiske lagringsfunksjonen for den aktuelle
nøkkelen bekreftes med et lydsignal.

Avslutte innstilling som pågår
› Trykk på en vilkårlig tast på førersetet eller tasten   på fjernkontrollen.

Nedfellbar ryggpute i passasjersetet foran

Bilde 76
Vippe passasjerseteryggen frem-
over

Les først og vær oppmerksom på  på side 79.

Passasjerseteryggen kan vippes fremover i vannrett stilling.



Vippe fram
› Trekk spaken i pilretningen 1  » Bilde 76.
› Vipp seteryggen i pilens retning 2 .

Sperren må låses på plass med et klikk.

Vippe bakover
› Trekk spaken i pilretningen 1  » Bilde 76.
› Vipp seteryggen mot pilens retning 2 .

Sperren må låses på plass med et klikk.

ADVARSEL
■ Dersom det transporteres gjenstander på den nedvippede seteryggen,
må kollisjonsputen på passasjersiden kobles ut » Side 19.
■ Juster seteryggen kun når bilen står i ro.
■ Når du justerer seteryggen, må du kontrollere at den går skikkelig i lås –
sjekk ved å trekke i seteryggen.
■ Hvis seteryggen på passasjersetet er vippet frem, må kun den ytterste
sitteplassen bak førersetet benyttes.
■ Ved justering av seteryggen må du ikke ha noen kroppsdelen mellom sit-
teflaten og seteryggen – fare for personskader!
■ Følgende gjenstander må aldri transporteres med nedfelt seterygg.

■ Gjenstander som kan begrense førerens sikt.
■ Gjenstander som gjør det vanskelig for føreren å betjene bilen, f.eks.
kan de 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 77
Heve armlenet

Les først og vær oppmerksom på  på side 79.

Armlenet kan justeres i høyden.

Heve
› Løft armlenet i pilens retning til en av de seks låsestillingene » Bilde 77.

Felle ned
› Løft armlenet i pilens retning til det stopper.
› Vipp armlenet ned.

Bakseter

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Seterygger 83
Stille inn armlene 84
Lasteluke i seterygg 84



Seterygger

Bilde 78 Vippe frem seteryggen fra kupeen

Bilde 79
Vippe frem seteryggen fra baga-
sjerommet

Bagasjerommet kan utvides ved å vippe seteryggen fremover enten fra kupe-
en eller bagasjerommet.

Før du vipper seteryggen framover, tilpasser du framsetenes stilling slik at de
ikke skades av de nedfelte bakseteryggen.

Hvis framsetene står for langt bak, anbefaler vi å ta av hodestøttene bak før
seteryggene vippes framover » Side 85.

Vippe frem fra kupeen
› Legg det ytre setebeltet bak den hevede kanten A  » Bilde 78.
› Trykk på utløserhåndtaket B  i pilens retning 1 .
› Vipp seteryggen i pilens retning 2 .

Vippe frem fra bagasjerommet
På venstre bagasjeromside er det en spake for å låse opp venstre baksete-
rygg. 
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På høyre bagasjeromside er det en spake for å låse opp høyre og midtre bak-
seterygg.

Før du vipper frem seteryggen, må du sjekke om det er noen gjenstander i bak-
setet.

På biler med en nettdeling må først den venstre og deretter den høyre og mid-
tre seteryggen bak låses opp. Nettskilleveggen må rulles inn i huset først.

› Trekk spaken i pilens retning » Bilde 79.

De respektive seteryggen låses opp eller vippes framover.

Vippe bakover
› Legg det ytre setebeltet bak den hevede kanten A  » Bilde 78.
› Vipp så seteryggen mot pilens retning 2  til utløserhåndtaket B  klikker på

plass – kontroller ved å trekke i seteryggen.
› Forsikre deg om at den røde stiften C  ikke er synlig.

ADVARSEL
■ Når baksetene er i bruk, er det viktig å påse at de respektive seteryggene
sitter godt fast.
■ Setebeltene må være bruksklare etter at seteryggene er vippet frem.
■ Hvis seteryggene ikke er i inngrep, kan gjenstander fra bagasjerommet
kastes inn i kupeen ved bråbremsing – fare for personskader.
■ 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 .

VÆR FORSIKTIG
■ Pass på at sikkerhetsbeltet ikke skades når du vipper frem seteryggene. Sik-
kerhetsbeltene må aldri klemmes mellom setene som er vippet tilbake.
■ Før setet vippes tilbake skal man kontrollerer at det ikke er gjenstander i
baksetet – fare for skade på gjenstandene eller seteryggen og setet.

Stille inn armlene

Bilde 80
Vippe ned armlenet

Armlenet kan vippes ned for å øke komforten.

Vippe ned / vippe opp
› Vipp armlenet ned i pilens retning » Bilde 80.

Lenet vippes opp i motsatt rekkefølge.

Lasteluke i seterygg

Bilde 81 Åpne dekselet: fra kupeen / fra bagasjerommet

Når armlenet og dekselet i baksetet vippes ned blir det en åpning i baksete-
ryggen som det kan stikkes f.eks. ski gjennom bakfra.

Åpne fra kupeen
› Vipp ned armlenet bak (ikke helt til anslaget) » Bilde 80 på side 84.
› Trekk håndtaket A  i pilens retning » Bilde 81 og vipp dekselet forover.

Åpne fra bagasjerommet
› Skyv åpnetasten B  i pilens retning » Bilde 81 og skyv dekselet med armlenet

forover. 
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Lukke
› Vipp dekselet og armlenet bak oppover til det går tydelig i lås.

Pass på at armlenet er låst etter lukking av dekselet. Dette kontrolleres ved at
det røde feltet over låsetasten B  » Bilde 81 ikke synes fra bagasjerommet.

ADVARSEL
Åpningen for lange gjenstander er beregnet til transport av ski som er skik-
kelig sikret i lastestrømpen.

Nakkestøtter

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Innstilling av høyde 85
Montere/demontere 85

ADVARSEL
Følgende informasjon om hodestøtteinnstilling må følges » side 8, Riktig
og sikker sittestilling.

Innstilling av høyde

Bilde 82
Hodestøtte foran: skyve opp- og
nedover

Bilde 83 Hodestøtte bak: skyve opp- og nedover

Les først og vær oppmerksom på  på side 85.

Stille inn nakkestøtten foran
› Trykk inn og hold låseknappen A  » Bilde 82.
› Skyv støtten i ønsket retning.

Stille inn nakkestøtten bak
› Grip støtten og trekk den oppover i pilretningen 1  » Bilde 83.
› For å skyve nakkestøtten nedover, trykk og hold låseknappen B  i pilens ret-

ning 2 .
› Skyv støtten inn i pilens retning 3 .

Montere/demontere

Bilde 84 Hodestøtte bak: demontere/montere

Les først og vær oppmerksom på  på side 85.

Det er kun mulig å montere/demontere nakkestøttene bak. 
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Ta ut
› Trekk nakkestøtten ut av seteryggen til anslag.
› Trykk låsetasten A  i pilens retning 1  » Bilde 84, samtidig som du bruker en

flat skrutrekker med bredde på maks. 5 mm til å trykke låsetasten i åpningen
B  i pilens retning 2 .

› Trekk ut støtten i pilens retning 3 .

Sette inn
› Skyv støtten inn i seteryggen i pilens retning 4  til låseknappen klikker på

plass.

VÆR FORSIKTIG
Legg vekk hodestøttene som er tatt ut på en slik måte at de ikke kan bli ska-
det eller tilsmusset.

Setevarme og ventilasjon

 Introduksjon

Bilde 85 Tilordning av taster: Forsetevarme (og ventilasjon) / baksetevar-
me

Bilde 86 Visning av forsetevarme (og ventilasjon) med varsellamper

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Forsete med setevarme 87
Forseter med setevarme og ventilasjon 87
Bakseter med setevarme 88

Utstyrsavhengig kan forsetene varmes opp eller varmes opp og ventileres.

De ytre baksetene kan bare varmes opp.

Taster for setevarme og ventilasjon » Bilde 85
Venstre setevarme
Høyre setevarme
Venstre setevarme og ventilasjon
Høyre setevarme og ventilasjon

Visning med varsellamper » Bilde 86
Bil med kun setevarme – setevarmen slås på med maksimal varmeeffekt
Bil med setevarme og ventilasjon – setevarmen slås på med maksimal var-
meeffekt
Bil med setevarme og ventilasjon – ventilasjonen slås på med maksimal
lufteeffekt
Bil med setevarme og ventilasjon – setevarmen og ventilasjonen slås på
med maksimal effekt

Setevarmen og ventilasjon kan stilles inn så snart tenningen er slått på, men
vil ikke starte før motorstart.

Når tenningen slås av, slås også setevarmen og ventilasjonen av. Hvis motoren
startes igjen innen 10 minutter, vil førersetets varme- og ventilasjonsfunksjo-
ner slås automatisk på i henhold til den siste innstillingen. 
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ADVARSEL
Hvis du har begrenset evne til å føle smerte og/eller nedsatt temperatur-
følsomhet, f.eks. på grunn av bruk av medisiner, lammelser eller kroniske
sykdommer (f.eks. diabetes), anbefaler vi at du ikke bruker setevarmen i det
hele tatt. Det kan oppstå vanskelig helbredbare forbrenninger. Bruker du li-
kevel setevarmen, må du ta lange og regelmessige pauser i kjøringen for at
kroppen skal kunne hente seg inn igjen. Oppsøk lege for å få vurdert situa-
sjonen.

VÆR FORSIKTIG
Følgende instruksjoner må følges for å unngå skade på setet.
■ Ikke sett kneet eller andre punktbelastninger i setet.
■ Slå ikke på setevarmen når ingen sitter på setene.
■ Hvis det befinner seg fastmonterte eller liggende gjenstander på setene,
f.eks. barnesete, veske o.l. må man ikke bruke setevarmen.
■ Hvis det er montert beskyttelsestrekk på setene, skal man ikke slå på sete-
varmen.

Les dette
Hvis bilspenningen synker, slås setevarmen og ventilasjonen av automatisk
» side 210, Automatisk utkobling av forbrukere.

Forsete med setevarme

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 87.

Setevarmens styrke vises av antallet varsellamper som lyser i tasten.

Betjene setevarmen
› Trykk på tasten  eller .

Setevarmen slås på med maksimal varmeeffekt » Bilde 86 på side 86 – .

Ved å trykke gjentatte ganger på bryteren stilles varmeintensiteten nedover til
den slår seg av.



Forseter med setevarme og ventilasjon

Bilde 87
Infotainment-skjerm: Slå på for-
setevarme og ventilasjon med
maksimal varme-/lufteeffekt

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 87.

Varme-/lufteeffekten vises av antallet tente funksjonstaster i Infotainment,
eventuelt av antallet tente varsellamper under tasten.

Varme-/lufteeffekten kan også stilles inn i Infotainment med funksjonstastene
A  og B  » Bilde 87, og slås av med funksjonstasten  .

Betjene kun setevarmen
› Trykk på tasten  eller .

Setevarmen slås på med maksimal varmeeffekt » Bilde 86 på side 86 – .

Ved å trykke gjentatte ganger på bryteren stilles varmeintensiteten nedover til
den slår seg av.

Varmeeffekten kan også justeres i Infotainment.

Betjene kun ventilasjonen
› Trykk på tasten  eller .
› Slå av setevarmen.
› Still inn lufteeffekten i Infotainment med funksjonstasten A  » Bilde 87.

Det kan utføres en ytterligere innstilling av lufteeffekten til den slås av ved å
trykke på tastene  eller .

Betjene setevarme og ventilasjon samtidig
› Trykk på tasten  eller .
› Stille inn varme-/lufteeffekt i Infotainment.

Under tasten tennes det varsellamper » Bilde 86 på side 86 – .

Innstillingen av varme-/lufteeffekten er ikke mulig ved å trykke på tastene 
eller .
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Bakseter med setevarme

Bilde 88
Slå på setevarmen med maksi-
mal varmeeffekt

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 87.

Intensiteten av oppvarmingen indikeres av antallet varsellamper som lyser i
bryteren.

Betjene setevarmen
› Trykk på tasten  eller .

Setevarmen slås på med maksimal varmeeffekt » Bilde 88.

Ved å trykke gjentatte ganger på bryteren stilles varmeintensiteten nedover til
den slår seg av.

Innstilling av varmeeffekten kan låses eller låses opp i Infotainment med funk-
sjonstasten  » Bruksanvisning for Infotainment, kapittel Justering av
varme- og kjølesystemet. Ved låst innstilling kan varmeeffekten bare justeres
ned for å slås av.



Transport og praktisk utstyr

Praktisk utstyr

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Holder for parkeringsbillett 89
Oppbevaringsrom på førersiden 89
Oppbevaringsrom i dørene 89
Oppbevaringsrom i midtkonsollen foran 90
Koppholder 90
Avfallsbeholder 91
Oppbevaringsrom under armlenet foran 92
Brillerom 93
Oppbevaringsrom på passasjersiden 93
Oppbevaringsrom under passasjersetet 94
Kleskroker 94
Oppbevaringslommer på forseteryggene 95
Oppbevaringslommer på innsiden av forsete 95
Oppbevaringsrom for paraply 95
Oppbevaringsrom i midtkonsollen bak 96
Oppbevaringsrom i armlenet bak 96
Avtakbar lastelukesekk 96
AUX- og USB-innganger 97

ADVARSEL
■ Ikke legg gjenstander på instrumentpanelet. Gjenstander som oppbeva-
res kan skli eller falle ned under kjøring (f.eks. ved akselerasjon, kjøring i
svinger eller feilaktig manøver) og distrahere deg fra trafikken – fare for
ulykke!
■ Forsikre deg om at gjenstander fra midtkonsollen eller de andre oppbeva-
ringsrommene ikke kan havne på gulvet foran førersetet under kjøring.
Man kan ellers bli ute av stand til å bruke clutch- eller gasspedalen – fare
for ulykke!
■ Det skal ikke legges gjenstander i oppbevaringsrommene eller i kopphol-
derne som kan utgjøre en fare for bilens passasjerer ved bråbremsing eller
kollisjon.
■ Aske, sigaretter, sigarer og liknende skal kun plasseres i askebeger!
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Holder for parkeringsbillett

Bilde 89
Holder for parkeringsbillett

Les først og vær oppmerksom på  på side 88.

Holderen for parkeringsbillett » Bilde 89 kan f.eks. benyttes for å feste en par-
keringsbillett.

ADVARSEL
Før kjøring skal papiret alltid fjernes slik at førerens synsfelt ikke begren-
ses.

Oppbevaringsrom på førersiden

Bilde 90 Åpne oppbevaringsrom / holder for kredittkort og andre kort

Les først og vær oppmerksom på  på side 88.

Åpne
› Løft håndtaket og vipp hyllen opp i pilens retning » Bilde 90 – .

Lukke
› Sving lokket i pilens retning til det går hørbart i lås.





Oppbevaringsrommet inneholder en holder for kredittkort og andre kort » Bil-
de 90 – .

ADVARSEL
Av sikkerhetsmessige årsaker skal oppbevaringsrommet alltid være lukket
under kjøring.

Oppbevaringsrom i dørene

Bilde 91 Oppbevaringsrom: i framdør / i bakdør

Les først og vær oppmerksom på  på side 88.

Oppbevaringsrom » Bilde 91
Oppbevaringsrom i framdør
Flaskeholder med en kapasitet på maks. 1,5 liter i framdøren
Oppbevaringsrom i bakdør
Flaskeholder med en kapasitet på maks. 1,5 liter i bakdøren

ADVARSEL
Oppbevaringsrommet A  » Bilde 91 skal kun brukes til lagring av gjenstan-
der som ikke stikker utenfor – fare for begrenset effekt av sidekollisjonspu-
ter.



A

B

C

D
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Oppbevaringsrom i midtkonsollen foran

Bilde 92 Oppbevaringsrom: åpne/lukke

Bilde 93
Telefonboks

Les først og vær oppmerksom på  på side 88.

I oppbevaringsrommet befinner det seg en induksjonsplate som er koblet til
GSM-antennen – telefonboksen » Bilde 93.

Oppbevaringsrommet er utstyrt med en lampe som lyser ved påslått nær- eller
parkeringslys.

Åpne
› Trykk på dekselkanten i pilens retning » Bilde 92 – .

Lukke
› Trykk på dekselkanten i pilens retning » Bilde 92 – .

Dekselet lukkes på egenhånd mot pilens retning.



Telefonboks
Når telefonen legges inn i telefonboksen, forsterkes telefonsignalet med om-
lag 20 %. Dette fører til lavere belastning og senere utlading av telefonbatteri-
et, samtidig som den elektromagnetiske strålingen inne i bilen reduseres.

› Legg telefonen ned i boksen med baksiden mot induksjonsplaten » Bilde 93.

ADVARSEL
■ Oppbevaringsrommet erstatter ikke askebegrene og må ikke brukes som
det – brannfare!
■ Av sikkerhetsmessige årsaker skal oppbevaringsrommet alltid være luk-
ket under kjøring.

VÆR FORSIKTIG
■ Telefonboksen erstatter ikke forbindelsen mellom telefonen og håndfriutsty-
ret.
■ Beskyttelsestrekk og trekk over en telefon som ligger i oppbevaringsrommet
kan forstyrre telefonens signalstyrke.
■ Metallgjenstander som ligger under telefonen, som f.eks. mynter eller nøkler,
kan påvirke telefonens signalstyrke.

Koppholder

Bilde 94 Midtkonsoll foran: Åpne koppholder / koppholder 
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Bilde 95 Armlene bak: Åpne koppholder / koppholder

Les først og vær oppmerksom på  på side 88.

Koppholderen B  er plassert i midtkonsollen foran » Bilde 94.

Koppholderen D  er plassert i armlenet bak » Bilde 95.

Åpne/lukke koppholderen i midtkonsollen foran
› Trykk på dekselkanten A  i pilens retning » Bilde 94.

Lukking foregår i motsatt rekkefølge.

Åpne/lukke koppholderen i armlenet bak
› Grip dekselet til utsparingen C  » Bilde 95.
› Vipp dekselet opp i pilens retning.

Lukking foregår i motsatt rekkefølge.

ADVARSEL
■ Du må 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 koppholderen. Når bilen er i bevegelse,
kan det skvulpe over – fare for forbrenning!
■ Det skal ikke legges gjenstander i holderne som kan utgjøre en fare for
personene i bilen ved en bråbremsing eller kollisjon.

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 96 Avfallsbeholder: Sette inn og forskyve / åpne

Bilde 97 Bytte pose

Les først og vær oppmerksom på  på side 88.

Avfallsbeholderen kan settes inn i oppbevaringsrommet i døren.

Sette inn avfallsbeholderen
› Sett inn avfallsbeholderen i den fremre delen av oppbevaringsrommet.
› Sett inn avfallsbeholderen fra den bakre delen i pilens retning 1  » Bilde 96.
› Etter ønske kan avfallsbeholderen forskyves i pilens retning 2 .

Ta ut avfallsbeholderen
› Ta ut avfallsbeholderen ved å skyve den i pilens retning 1  » Bilde 96.

Åpne/lukke avfallsbeholderen
› Vipp dekselet opp i pilens retning 3  » Bilde 96.

Lukking foregår i motsatt rekkefølge. 
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Bytte pose
› Ta avfallsbeholderen ut av oppbevaringsrommet.
› Trykk de to tappene på rammen i pilens retning 4  » Bilde 97.
› Trekk posen nedover sammen med rammen i pilens retning 5 .
› Fjern posen fra rammen.
› Trekk den nye posen gjennom rammen og brett den i pilens retning 6  over

rammen.
› Sett posen med rammen inn i beholderen i pilens retning 7 , slik at de to

tappene låses hørbart inn i rammen.

ADVARSEL
Bruk aldri avfallsbeholderen som askebeger – brannfare!

Les dette
Vi anbefaler at det brukes en pose med størrelse på 20x30 cm.

Oppbevaringsrom under armlenet foran

Bilde 98 Åpne oppbevaringsrom / betjene lufttilførselen

Bilde 99
Åpne oppbevaringsrommet for
nettbrettet

Les først og vær oppmerksom på  på side 88.

Oppbevaringsrommet er utstyrt med en lampe som lyser ved påslått nær- eller
parkeringslys.

Åpne oppbevaringsrommet
› Lukk opp armlenet i pilens retning 1  » Bilde 98.

Lukk oppbevaringsrommet
› Løft armlenet i pilens retning 1  til det stopper » Bilde 98.
› Vipp armlenet nedover mot pilens retning 1 .

Oppbevaringsrom for nettbrett
› Trekk sløyfen A  i pilens retning » Bilde 99.
› Legg nettbrettet i oppbevaringsrommet med ledningen rettet oppover eller

mot siden.

Betjene lufttilførsel
Ved å dreie på dreiebryteren i pilens retning 2  til den stanser, kan man betje-
ne lufttilførselen » Bilde 98.

Åpne
Lukke

Når luftinntaket er åpent og klimaanlegget er slått på, blåses det luft inn i opp-
bevaringsrommet med en temperatur som avhenger av anleggets innstillinger
og de aktuelle klimabetingelsene ute.

Hvis lufttilførselen åpnes når klimaanlegget er slått av, strømmer enten frisk
luft eller luft fra kupeen inn i oppbevaringsrommet.

Les dette
Hvis lufttilførselen i oppbevaringsrommet ikke brukes, anbefaler vi at du lukker
inntaket.
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Brillerom

Bilde 100
Åpne brillerommet

Les først og vær oppmerksom på  på side 88.

Maksimalt tillatt belastning i brillerommet er 250 g.

Åpne
› Trykk på tasten A  » Bilde 100.

Rommet vipper opp i pilens retning.

Lukke
› Vipp dekselet mot pilens retning » Bilde 100 til det klikker på plass.

ADVARSEL
Rommet skal bare åpnes når du legger inn eller tar ut brillene og skal ellers
holdes lukket – fare for synshindring eller skade!

VÆR FORSIKTIG
■ Ikke plasser gjenstander som er følsomme for varme i brillerommet – ved høy
utetemperatur er det fare for skader.
■ Oppbevaringsrommet må lukkes og låses før bilen forlates – fare for at tyve-
rialarmens funksjon hindres.



Oppbevaringsrom på passasjersiden

Bilde 101 Betjene oppbevaringsrom / lukke oppbevaringsrom og åpne fri-
sklufttilførsel

Les først og vær oppmerksom på  på side 88.

I oppbevaringsrommet er det en pennholder.

Oppbevaringsrommet er utstyrt med en lampe som tennes når du åpner det og
slukkes når du lukker det.

Åpne
› Trykk på tasten A  » Bilde 101.

Dekselet åpnes i pilens retning 1 .

Lukke
› Sving lokket i pilens retning 2  til det klikker på plass.

Betjene lufttilførsel
Ved å dreie på dreiebryteren i pilens retning B  til den stanser, kan man betje-
ne lufttilførselen » Bilde 101.

Åpne
Lukke

Når lufttilførselen er åpen og klimaanlegget går, strømmer kald luft inn i opp-
bevaringsrommet.

Hvis lufttilførselen åpnes når klimaanlegget er slått av, strømmer enten frisk
luft eller luft fra kupeen inn i oppbevaringsrommet. 
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ADVARSEL
Av sikkerhetsmessige årsaker skal oppbevaringsrommet alltid være lukket
under kjøring.

Les dette
Hvis lufttilførselen i oppbevaringsrommet ikke brukes, anbefaler vi at du lukker
inntaket.

Oppbevaringsrom under passasjersetet

Bilde 102
Åpne oppbevaringsrommet

Les først og vær oppmerksom på  på side 88.

Maksimalt tillatt belastning i oppbevaringsrommet er 1,5 kg.

Åpne
› Trekk håndtaket i pilens retning 1  » Bilde 102.
› Åpne rommet i pilens retning 2 .

Lukke
› Trekk håndtaket i pilens retning 1  og lukke lokket mot pilens retning 2 .
› Hold i håndtaket til lokket er lukket.

ADVARSEL
Av sikkerhetsmessige årsaker skal oppbevaringsrommet alltid være lukket
under kjøring.



Kleskroker

Bilde 103
Kleskrok

Les først og vær oppmerksom på  på side 88.

Kleskrokene er plassert på den midtre dørstolpen og på håndtakene i taket
over bakdørene » Bilde 103.

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.
■ Bruk ikke kleshengere til oppheng av klær – fare for begrenset effekt av
kollisjonsputene.
■ Pass på at sikten bakover ikke hindres av klær som henger på kleskroke-
ne.
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Oppbevaringslommer på forseteryggene

Bilde 104
Oppbevaringslomme

Les først og vær oppmerksom på  på side 88.

Oppbevaringslommene » Bilde 104 kan benyttes til oppbevaring av f.eks. kart,
blader osv.

ADVARSEL
Ikke legg tunge ting i oppbevaringslommene – fare for ulykke!

VÆR FORSIKTIG
Ikke legg større gjenstander som flasker eller ev. spisse gjenstander i lommen
– dette kan skade lommen og setetrekket.

Oppbevaringslommer på innsiden av forsete

Bilde 105
Oppbevaringslomme

Les først og vær oppmerksom på  på side 88.

Utstyrsavhengig befinner oppbevaringslommene seg på innsiden av forsetene,
eller kun på innsiden av førersetet » Bilde 105.





Lommene brukes til lagring av små og lette gjenstander, som for eksempel
mobiltelefoner og lignende.

Maksimalt tillatt belastning på lommen er 150 g.

ADVARSEL
Maksimal tillatt belastning på lommen må ikke overskrides. Tyngre gjen-
stander festes ikke tilstrekkelig – fare for personskader!

VÆR FORSIKTIG
Ikke legg større gjenstander som flasker eller spisse gjenstander i lommene –
dette kan skade lommen og setetrekket.

Oppbevaringsrom for paraply

Bilde 106
Oppbevaringsrom for paraply

Les først og vær oppmerksom på  på side 88.

Oppbevaringsrommene i framdørene » Bilde 106 kan holde en paraply.

Les dette
Paraply kan kjøpes som ŠKODA-originaltilbehør.
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Oppbevaringsrom i midtkonsollen bak

Bilde 107
Åpen hylle, åpne det låsbare
oppbevaringsrommet

Les først og vær oppmerksom på  på side 88.

I den bakre midtkonsollen finnes det utstyrsavhengig en hylle A  og et låsbart
oppbevaringsrom B  » Bilde 107.

Rommet B  er utstyrt med et lys som lyser når nær- eller parkeringslyset er
slått på.

Åpne/lukke oppbevaringsrommet B
› Trekk i overkant av fordypningen og vipp oppbevaringsrommet opp i pilens

retning » Bilde 107.

Lukking foregår i motsatt rekkefølge.

ADVARSEL
Bruk aldri oppbevaringsrom som askebeger – brannfare!

Oppbevaringsrom i armlenet bak

Bilde 108 Åpne oppbevaringsrom / innsiden av rommet



Les først og vær oppmerksom på  på side 88.

Dette oppbevaringsrommet inneholder en koppholder B , plass til multimedie-
holderen C  samt et penneholder D  » Bilde 108.

Åpne/lukke
› Grip dekselet til utsparingen A  » Bilde 108.
› Vipp dekselet opp i pilens retning til det stopper.

Lukking foregår i motsatt rekkefølge.

Avtakbar lastelukesekk

Bilde 109 Trekke til bånd / sikre lastelukesekk

Les først og vær oppmerksom på  på side 88.

Den avtakbare lastelukesekken (heretter kalt lastelukesekk) blir utelukkende
brukt til transport av ski.

Stue bort lastestrømpe og ski
› Åpne bakluken.
› Vipp ned de bakre armlenene og dekselet i seteryggen » Side 84.
› Legg den tomme lastestrømpen inn i luken slik at enden med borrelås ligger i

bagasjerommet.
› Skyv skiene inn i lastestrømpen fra bagasjerommet » .
› Lukk lastestrømpen.

Sikre lastestrømpe og ski
› Fest trekkbåndet A  rundt skiene foran bindingene » Bilde 109.
› Vipp seteryggen litt forover.
› Før sikringsbåndet B  gjennom åpningen i seteryggen rundt den øvre delen

av seteryggen. 
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› Vipp deretter baksetet tilbake til låseknappen går i lås – kontroller ved å
trekke i seteryggen .

› Stikk sikringsbåndet B  inn i låsen C  til du hører at det går i lås.

ADVARSEL
■ Etter lasting med ski må lastestrømpen sikres med sikringsbåndet B
» Bilde 109.
■ Trekkbåndet A  må ligge stramt rundt skiene.
■ Pass på at trekkbåndet A  ligger rundt alle skiene foran bindingen (se og-
så påtrykk på lastestrømpen).
■ Totalvekten på skiene som skal transporteres må ikke overstige 24 kg.

VÆR FORSIKTIG
■ Lastestrømpenn skal aldri brettes og stues bort når den er våt – fare for ska-
de på lastestrømpen.
■ Lastestrømpen er utformet for transport av maksimalt fire par ski.
■ Legg skiene med tuppene frem og stavene med piggene bakover i laste-
strømpen.

AUX- og USB-innganger

Bilde 110 USB-inngangenes plassering i midtkonsollen foran/bak

Bilde 111
Plassering av AUX-inngang

Les først og vær oppmerksom på  på side 88.

USB-inngangen er plassert i midtkonsollens oppbevaringsrom både foran og
bak, og er merket med symbolet  » Bilde 110.

AUX-inngangen er plassert i oppbevaringsrommet i midtkonsollen foran » Bil-
de 111.

Mer informasjon » Bruksanvisning for Infotainment.

Elektrisk strømuttak og sigarettenner

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

12-volts strømuttak i midtkonsollen foran 98
12-volts strømuttak i midtkonsollen bak 98
12-volts strømuttak i bagasjerommet 99
230-volts strømuttak 99
Sigarettenner 100

ADVARSEL
Merknader om enheter som er koblet til kontaktene.
■ 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!
Hvis utstyret blir for varm, må det skrus av og kontakten må trekkes ut. 
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ADVARSEL
Når du bruker 12-volts strømuttaket må du være oppmerksom på følgende.
■ Strømuttaket fungerer selv om tenningen er slått av. Forlat aldri menne-
sker med nedsatt kapasitet, som f.eks. barn, i bilen uten tilsyn.
■ Feil bruk av strømuttak og elektrisk utstyr kan føre til brann, brannskader
og andre alvorlige skader.

VÆR FORSIKTIG
■ Du skal kun bruke strømuttakene for tilkobling av tillatt 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 ut!
■ Skru av utstyr som er koblet til strømuttaket før du skrur tenningen på og av,
og før du starter motoren, for å hindre skade på grunn av spenningsvariasjo-
ner.

12-volts strømuttak i midtkonsollen foran

Bilde 112 Åpne oppbevaringsrom / deksel på 12-volts strømuttak

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 97.

Bruk
› Åpne oppbevaringsrommet ved å trykke på dekselkanten i pilens retning

» Bilde 112.
› Åpne dekslet over strømuttaket.
› Sett kontakten fra den elektriske forbrukeren inn i strømuttaket.



12-volts strømuttak i midtkonsollen bak

Bilde 113 Vipp opp dekselet / 12-volts strømuttak

Bilde 114 Åpne oppbevaringsrom / deksel på 12-volts strømuttak

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 97.

Bruk
› Vipp dekslet opp i pilens retning » Bilde 113.

eller

› Åpne oppbevaringsrommet i pilens retning » Bilde 114.
› Fjern dekselet over 12-volts strømuttaket » Bilde 114.
› Sett kontakten fra den elektriske forbrukeren inn i strømuttaket.
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12-volts strømuttak i bagasjerommet

Bilde 115
Deksel på 12-volts strømuttak

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 97.

Bruk
› Åpne dekselet på strømuttaket » Bilde 115.
› Sett kontakten fra den elektriske forbrukeren inn i strømuttaket.

230-volts strømuttak

Bilde 116 Vipp opp dekselet på 230-volts strømuttaket / 230-volts strøm-
uttak

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 97.

Det 230-volts strømuttaket (heretter kalt strømuttak) er ment for tilkobling av
elektrisk tilbehør med en to-polet 230-volts stikkontakt og totalt strømforbruk
på opptil 150 watt.

Strømuttaket er plassert i den bakre midtkonsollen » Bilde 116.

Bruk
› Vipp dekslet opp i pilens retning » Bilde 116.





› Sett kontakten fra den elektriske forbrukeren inn i strømuttaket.

Når du setter i kontakten deaktiveres barnesikringen og uttaket aktiveres.

Uttaket fungerer i følgende tilfeller
▶Motoren går.
▶ I STOPP-modus for biler med START-STOPP-system.
▶ I ca. 10 minutter etter at motoren er stoppet, så sant en forbruker var koblet

til strømuttaket før du stoppet motoren.

Varsellampe

Visning av varsellampe Betydning

Lyser grønt Strømuttaket er aktivert.

Blinker grønt
Strømuttaket aktiveres igjen etter at motoren er
slått av og kan fortsatt brukes i ca. 10 minutter.

Blinker rødt Strømuttaket er midlertidig deaktivert.

En automatisk deaktivering av strømuttaket kan skje f.eks. av følgende
grunner.
▶For høy strømstyrke.
▶Lav ladetilstand på bilbatteriet.
▶Høy kontakttemperatur.

Når deaktiveringsårsaken blir borte, aktiveres strømuttaket automatisk igjen.
Tilkoblede forbrukere som er skrudd på kobles da inn igjen » .

Om det ikke utføres en automatisk aktivering, må de tilkoblede enhetene kob-
les fra strømuttaket og så koble til igjen etter kort tid.

ADVARSEL
■ Feil bruk kan føre til alvorlige skader eller brann. Forlat aldri mennesker
med nedsatt kapasitet, som f.eks. barn, i bilen uten tilsyn.
■ Ikke tøm væsker i strømuttaket – det er livsfare! Hvis det søles væske i
strømuttaket, må det tørkes fullstendig før det 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! 
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VÆR FORSIKTIG
■ Strømuttaket kan kun brukes for tilkobling av elektrisk tilbehør med et 230-
volts støpsel og et totalt effektforbruk på opptil 150 Watt.
■ Støpselet for det elektriske utstyret må stikkes helt inn i strømuttaket for å
få kontakt.
■ Hvis støpselet fra det elektriske apparatet ikke sitter helt inne i strømutta-
ket, kan barnesikringen kobles ut og kontakten bli aktivert. Den elektriske en-
heten forsynes likevel ikke med strøm.
■ For å bruke funksjonen der strømuttaket er i drift i ca. 10 minutter etter at
motoren slås av, må en forbruker kobles til strømuttaket før du stopper moto-
ren.
■ Ikke koble til lamper med neonrør i strømuttaket – fare for skade på lampen.
■ Enkelte strømtrekkende enheter (f.eks. Notebook) kan ha for stort strømfor-
bruk ved tilkobling til strømuttaket, slik at strømuttaket kobles ut automatisk.
I så tilfelle kan strømledningen kobles fra forbrukeren og settes i strømuttaket
først, for så å plugges i forbrukeren.
■ Det tilkoblede utstyret kan oppføre seg annerledes enn ved tilkobling til van-
lig strømnett.

Sigarettenner

Bilde 117 Midtkonsoll foran: Åpne oppbevaringsrom / sigarettenner

Bilde 118 Midtkonsoll bak: Åpne oppbevaringsrom / sigarettenner

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 97.

Bruk
› Åpne oppbevaringsrommet ved å trykke på dekselkanten i pilens retning

» Bilde 117.

eller

› Åpne oppbevaringsrommet i pilens retning » Bilde 118.
› Skyv tenneren inn til anslaget.
› Vent til tenneren spretter ut igjen.
› Trekk den glødende tenneren ut og bruk den.
› Sett tenneren tilbake i strømuttaket.
› Lukk oppbevaringsrommet ved å trykke på dekselkanten i pilens retning

» Bilde 117.

Dekselet lukkes på egenhånd mot pilens retning.

eller

› Lukk oppbevaringsrommet mot pilens retning » Bilde 118.

ADVARSEL
■ Sigarettenneren fungerer selv om tenningen er slått av. Forlat aldri men-
nesker med nedsatt kapasitet, som f.eks. barn, i bilen uten tilsyn. Disse kan
bruke tenneren og brenne seg, starte en brann eller skade interiøret.
■ Vær forsiktig når du bruker sigarettenneren! Feil bruk kan føre til branns-
kader.

Les dette
Sigarettennerens strømuttak kan også benyttes som 12-volts strømuttak for
elektrisk utstyr.
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Askebeger

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Askebeger 101
Uttagbart askebeger 101

Askebegeret kan brukes til aske, sigaretter, sigarer og liknende » .

ADVARSEL
Legg aldri varme eller brennbare gjenstander i askebegeret – brannfare!

Askebeger

Bilde 119 Midtkonsoll foran: Åpne oppbevaringsrom / fjerne askebeger

Bilde 120 Midtkonsoll bak: Åpne oppbevaringsrom / fjerne askebeger

Les først og vær oppmerksom på  på side 101.

Askebegeret er utstyrt med en innvendig lampe som lyser når nær- eller par-
keringslyset er slått på.

Ta ut / sette inn askebeger foran
› Åpne oppbevaringsrommet ved å trykke på dekselkanten i pilens retning 1

» Bilde 119.
› Ta tak i askebegeret i området A  og ta det ut i pilens retning 2 .

Askebegeret settes inn igjen i motsatt rekkefølge.

› Lukk oppbevaringsrommet ved å trykke på dekselkanten i pilens retning 1  .

Dekselet lukkes på egenhånd mot pilens retning.

Ta ut / sette inn askebeger bak
› Trekk i den øvre delen B  av fordypningen og vipp ut oppbevaringsrommet i

pilens retning 3  til det stopper » Bilde 120.
› Ta tak i askebegeret i området C  og ta det ut i pilens retning 4 .

Askebegeret settes inn igjen i motsatt rekkefølge.

› Lukk oppbevaringsrommet mot pilens retning 3 .

Uttagbart askebeger

Bilde 121
Ta ut askebegeret

Les først og vær oppmerksom på  på side 101.

Ta ut / sette inn
› Ikke hold askebegeret i dekslet når du tar det ut.
› Ta ut aksebegeret i pilens retning » Bilde 121.

Det settes inn i motsatt rekkefølge.
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Nettbrettholder

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Fest bak nakkestøttene 102
Monteres i oppbevaringsrommet i armlenet bak 103
Betjene holderen 103

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.

Fest bak nakkestøttene

Bilde 122 Feste adapter / montere holder

Bilde 123 Demontere holder / fjerne adapter

Les først og vær oppmerksom på  på side 102.

Sette inn
› Fest den åpne adapteren til stengene på hodestøttene foran » Bilde 122.
› Klem adapteren på i pilens retning 1  » .
› Holderen klemmes inn i adapteren i pilens retning 2 .

Ta ut
› Trekk sikringsklemmen A  i pilens retning 3  » Bilde 123.
› Ta holderen ut av adapteren i pilens retning 4 .
› Trykk på adapteren og ta den av stangen på nakkestøtten i pilens retning 5 .

ADVARSEL
Sett adapteren forsiktig på – fare for klemming av fingre.
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Monteres i oppbevaringsrommet i armlenet bak

Bilde 124 Åpne oppbevaringsrom / rom for holderen / demontere holde-
ren

Les først og vær oppmerksom på  på side 102.

Sette inn
› Grip dekselet ved utsparingen A  » Bilde 124.
› Vipp dekselet opp i pilens retning.
› Sett holderen inn i rommet B  til den stopper.

Ta ut
› Trekk sikringsklemmen C  i pilens retning » Bilde 124.
› Ta holderen ut av oppbevaringsrommet.
› Lukk dekselet mot pilens retning til det klikker på plass.

Betjene holderen

Bilde 125 Vippe og rotere holderen



Bilde 126
Justere holderstørrelse

Les først og vær oppmerksom på  på side 102.

Vippe og rotere holderen
Holderen kan vippes 30° i pilens retning 1  og dreies 360° i pilens retning 2
» Bilde 125.

Justere holderstørrelse
› Trekk ut festetappen A  i pilens retning 3  og skyv delen B  i pilens retning

4  til ønsket posisjon » Bilde 126.

Bagasjerom og lastetransport

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Festeelementer 104
Festenett 105
Nedfellbare kroker 105
Feste gulvbelegg 106
Tosidig gulvbelegg 106
Bagasjenett 106
Bagasjeromstrekk 107
Sammenrullbart trekk 108
Sammenrullbart trekk – automatisk sammenrulling 109
Multifunksjonslomme 109
Sidehyller og -rom 110
Cargo-elementer 110
Oppbevaringsrom under gulvbelegget 111
Uttagbar lampe 112
Biler i klasse N1 112
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Ved lastetransport må følgende merknader etterfølges
▶Ved transport av tunge gjenstander, endres kjøreegenskapene på grunn av

en forskyvning av tyngdepunktet. Hastighet og kjøremåte må derfor tilpas-
ses dette.

▶Lasten må lastes i bagasjerommet. For å unngå at dette flytter på seg bør det
festes med egnede festestropper eller lastenettet.

▶Fordel lasten så jevnt som mulig.
▶Tunge gjenstander bør plasseres så langt frem som mulig
▶Plasser lasten slik at ingen gjenstander kan kastes forover ved bråbremsing

eller manøvrering – fare for personskader!
▶Dekktrykket må tilpasses belastningen.
▶Ved transport av last i et bagasjerom som er utvidet ved at baksetene er vip-

pet fram, må du passe på sikkerheten for personene som sitter i de andre
baksetene .

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.

Eksempel: En usikret gjenstand med en vekt på 4,5 kg får ved en frontkollisjon
i 50 km/t en energi som tilsvarer 20 ganger gjenstandens vekt. Det betyr at
det "oppstår" en vekt tilsvarende ca. 90 kg.

Bagasjeromlys
Lyset slås på når bakluken åpnes.

Lyset slås av når bakluken lukkes.

Hvis bakluken åpnes og tenningen er skrudd av, slukkes lyset automatisk etter
ca. 10 minutter.

Belysningen av bagasjerommet ved hjelp av uttagbar lampe » Side 112.

ADVARSEL
■ Den maksimale tillatte belastningen for hvert av festene, nettet, krokene
osv. skal aldri overstiges. Tyngre gjenstander er ikke tilstrekkelig festet –
fare for personskader!
■ Hvis lasten festes til festeelementene med uegnede eller skadde strop-
per, kan det føre til personskader ved bremsing eller en ulykke.

ADVARSEL (fortsettelse)
■ En løs gjenstand kan kastes fremover gjennom passasjerrommet ved en
plutselig manøvrering eller ulykke, og kan skade personene i bilen eller an-
dre trafikanter.
■ Slik løs last kan treffe en kollisjonspute som utløses og skade passasjerer
– livsfare!

VÆR FORSIKTIG
■ Den maksimale tillatte belastningen for hvert av festene, nettet, krokene
osv. skal aldri overstiges – fare for skade.
■ Sørg for at transporterte gjenstander med skarpe kanter ikke skader trådene
på følgende enheter.

■ Bakrutevarmen.
■ Bakrute med integrert antenne.
■ Integrert antenne i de bakre sidevinduene.

Festeelementer

Bilde 127 Festeelementer: Variant 1 / variant 2

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 104.

Festeelementene er plassert på begge sider av bagasjerommet.

Oversikt over festeelementene » Bilde 127
Festeelementer kun til å feste festenett
Festekroker til festing av bagasje og festenett

Maksimalt tillatt statisk belastning på de enkelte festekrokene B  er 350 kg.

For biler med variabelt lastegulv, kan lasten kun festes på festekrokene B  når
det variable lastegulvet står i nedre posisjon » Side 113.



A

B
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Festenett

Bilde 128 Festeeksempler for nett / langsgående lomme

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 104.

Festeeksempler for nett » Bilde 128
Tverrlomme
Gulvnett
Langsgående lomme

Maksimalt tillatt belastning på festenettet er 1,5 kg.

For biler med variabelt lastegulv, kan nettene kun festes når det variable laste-
gulvet står i nedre posisjon » Side 113.

VÆR FORSIKTIG
Ikke plasser gjenstander med skarpe kanter i nettene – fare for skader på net-
tet.



A

B

C

Nedfellbare kroker

Bilde 129 Felle ned kroker: Variant 1 / variant 2

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 104.

På begge sider av bagasjerommet er det uttrekkbare kroker hvor man kan
henge små gjenstander, for eksempel vesker o.l.

Maksimalt tillatt belastning på krokene er 7,5 kg.

Nedfelling av kroker
› Grip kroken i pilområdet » Bilde 129.
› Vipp ned kroken i pilens retning 1 .
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Feste gulvbelegg

Bilde 130 Feste gulvbelegg: Variant 1 / variant 2

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 104.

Festealternativer for gulvbelegg » Bilde 130
På en krok på bagasjeromstrekket ved hjelp av løkken
På baklukens ramme ved hjelp av krokene

For variant 1 gjelder følgende.
Kroken på bakluken er beregnet for feste av gulvbelegget.

Gulvbelegget kan bare festes på denne kroken når bakluken er åpen.

VÆR FORSIKTIG
For variant 1 gjelder følgende merknader.
■ Heng aldri gjenstander fra kroken på bakluken – fare for skade på kroken.
■ Før man lukker bakluken skal man sjekke at gulvbelegget ikke er festet til
kroken – fare for skade på kroken.

VÆR FORSIKTIG
Med variant 2 kan gulvbelegget kun festes når det variable lastegulvet er slått
sammen i øvre stilling » Bilde 147 på side 114.

Tosidig gulvbelegg

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 104.

Det kan være tosidig gulvbelegg i bagasjerommet.

Den ene siden av gulvbelegget er i tekstilutførelse, mens den andre er vann-
bestandig og lettere vaskbar.









Den vaskbare siden egner seg når du skal transportere fuktige eller sterkt til-
smussede gjenstander.

Les dette
Bruk stroppen på gulvbelegget for enklere vending fra den ene siden til den
andre.

Bagasjenett

Bilde 131
Bagasjenett

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 104.

Nette på undersiden av bagasjeromstrekket » Bilde 131 er ment for transport
av lette og myke gjenstander.

Maksimalt tillatt belastning på nettet er 1,5 kg.

VÆR FORSIKTIG
Ikke plasser gjenstander med skarpe kanter i nettet – fare for skader på net-
tet.
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Bagasjeromstrekk

Bilde 132 Ta av bagasjeromstrekket

Bilde 133
Plasser bagasjeromstrekket bak
baksetene

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 104.

Hvis holdestroppene A  » Bilde 132 er hektet på bakluken, vil bagasjerom-
strekket (heretter kalt trekk) løftes når du åpner luken.

Hvis man skal transportere voluminøse varer, kan trekket tas ut av bilen eller
plasseres bak bakseteryggene » Bilde 133.

Ta ut
› Før ut festestroppene A  i pilens retning 1  på begge sider av bakluken

» Bilde 132.
› Hold fast det hevede trekket.
› Trykk i området ved utsparingen C  på begge sider av trekkets underside.
› Ta ut dekselet i pilens retning 2 .

Sette inn
› Festene for trekket B  må settes over utsparingen C  på sidekledningen

» Bilde 132.



› Fest først de fremre og deretter de bakre festene B .
› Trykk i området ved utsparingen C  på begge sider av trekkets overside.

Festene B  må låses fast i utsparingen C  på begge sider av bagasjerommet.

› Før festestroppene A  inn på begge sider av bakluken.

ADVARSEL
Det må ikke legges noen gjenstander på trekket. Dette kan skade passasje-
rene under brå oppbremsing eller ved å påvirke bilen.

VÆR FORSIKTIG
■ Når bakluken skal lukkes, kan trekket eller sidekledningen brekke og bli ska-
det pga. feil håndtering. Følgende informasjon må derfor følges.

■ Festene B  » Bilde 132 på trekket må festes i utsparingene på sidepanelet
C .

■ Lasten må ikke overstige høyden på trekket.
■ 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.

■ Vipp aldri det hevet trekket fremover mot baksetene – fare for skade på trek-
ket og bakluken.
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Sammenrullbart trekk

Bilde 134 Sammenrullbart trekk: Trekke ut / rulle sammen / mellomstil-
ling / ta ut

Bilde 135 Ta av venstre sidekledning / stue bort sammenrullbart trekk

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 104.

Trekke ut
› Grip trekket i håndtaket A  og trekk det i pilens retning 1  til det klikker på

plass » Bilde 134.



Rulle inn
› Trykk på trekket i gripeområdet A  i pilens retning 2  » Bilde 134.

Trekket rulles automatisk opp i mellomstillingen B .

Ved å trykke på trekket i gripeområdet A  i pilens retning 3 , rulles trekket
helt sammen.

Ta ut / sette inn
Det helt sammenrullede trekket kan tas ut.

› Trykk på siden av tverrstangen i pilens retning 4  og fjern trekket i pilens
retning 5  » Bilde 134.

Montering foregår i motsatt rekkefølge.

Stue bort
Hvis bilen er utstyrt med et variabelt lastegulv, kan det sammenrullbare baga-
sjeromtrekket stues bort i en fordypning i bagasjerommets sidepanel.

› Slå sammen det variable lastegulvet i øvre stilling » Side 114.
› Åpne og ta ut siderommene på begge sider av bagasjerommet » Bilde 138 på

side 110 – .
› Ta av venstre sidekledning i pilens retning 1  » Bilde 135.
› Sett det sammenrullbare trekket inn i fordypningene på sidekledningen i pi-

lens retning 2 .
› Stu bort det sammenrullbare trekket i pilens retning 3  » .
› Sett venstre sidekledning inn igjen mot pilens retning 1 .
› Lukk siderommene på begge sider av bagasjerommet.
› Brett ut det variable lastegulvet i øvre stilling.

ADVARSEL
Det må ikke legges noen gjenstander på det sammenrullbare trekket. Dette
kan skade passasjerene under brå oppbremsing eller ved å påvirke bilen.

VÆR FORSIKTIG
Hvis man vil stue bort det sammenrullbare bagasjeromtrekket og multifunk-
sjonslommen samtidig, må bakdelen av det sammenrullbare trekket dekke
over lommen.
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Sammenrullbart trekk – automatisk sammenrulling

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 104.

Automatisk sammenrulling av trekket (heretter kalt funksjon) gjør at du får
bedre tilgang til bagasjerommet.

Ved aktivert funksjon sammenrulles trekket automatisk til mellomstillingen B
» Bilde 134 på side 108 når du åpner bakluken.

Denne funksjonen kan kobles inn eller ut i Infotainment » Bruksanvisning for
Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

Multifunksjonslomme

Bilde 136 Trekke ut / sette inn / skyve inn / ta ut multifunksjonslommen



Bilde 137 Ta av venstre sidekledning / stue bort multifunksjonslomme

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 104.

Multifunksjonslommen (heretter kalt lomme) er beregnet på oppbevaring av
klær og lette gjenstander uten skarpe kanter.

Maksimalt tillatt belastning på multifunksjonslommen er 3 kg.

Trekke ut og sette inn
› Fold de fremre krokene på begge sider ned i pilens retning 1  » Bilde 136.
› Grip den bakre listen A  med begge hender og trekk lommen ut i pilens ret-

ning 2 .
› Sett den bakre listen på de to utfelte krokene i pilretningen 3  til anslaget.

Skyve inn
› Fjern den bakre listen fra krokene i pilens retning 4  » Bilde 136.
› Skyv vesken inn i pilens retning 5 .
› 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
 Den sammenrullbare bagasjeromstrekket må tas ut.

› Ta lommen av holderne i pilens retning 6  » Bilde 136.

Montering foregår i motsatt rekkefølge.

› Sett inn enden på listen merket med   i høyre holder og enden merket med
  i venstre holder. Pilene må peke fremover. 
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Stue bort
Hvis bilen er utstyrt med et variabelt lastegulv, kan lommen stues bort i en for-
dypning i bagasjerommets sidepanel.

› Slå sammen det variable lastegulvet i øvre stilling » Side 114.
› Åpne siderommene på begge sider av bagasjerommet » Bilde 138 på

side 110 – .
› Ta av venstre sidekledning i pilens retning 1  » Bilde 137.
› Sett lommen inn i fordypningene på sidekledningen i pilens retning 2 .
› Skyv lommen inn i pilens retning 3  » .
› Sett venstre sidekledning inn igjen mot pilens retning 1 .
› Lukk siderommene på begge sider av bagasjerommet.
› Brett ut det variable lastegulvet i øvre stilling » Side 113.

VÆR FORSIKTIG
Hvis man vil stue bort det sammenrullbare bagasjeromtrekket og multifunk-
sjonslommen samtidig, må bakdelen av det sammenrullbare trekket dekke
over lommen.

Sidehyller og -rom

Bilde 138 Ta ut sidehylle / åpne siderom

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 104.

Avhengig av bilens utstyr, finnes det side hyller » Bilde 138 –  eller lukkbare
sidelommer » Bilde 138 –  på begge sider av bagasjerommet.

Oppbevaringsrommet og hyllen er ment for oppbevaring av små gjenstander
med en totalvekt på opptil 2,5 kg.

Ta ut / sette inn sidehyllen
› Ta ut hyllen i pilens retning » Bilde 138 – .



Det settes inn i motsatt rekkefølge.

Åpne siderom
› Trekk håndtaket i pilens retning 1  » Bilde 138 – .
› Åpne rommet i pilens retning 2 .

Rommet kan tas ut.

Lukke siderom
› Lukk rommet mot pilens retning 2  » Bilde 138 – .

VÆR FORSIKTIG
■ Ved bruk av oppbevaringsrom må du passe på at selve rommet og bagasje-
romsinteriøret ikke blir skadet.
■ Lukkbare siderom er ment for oppbevaring av mindre elementer som ikke
stikker utenfor – det er ellers fare for skade på rommet.

Cargo-elementer

Bilde 139 Ta ut Cargo-elementer: Variant 1 / variant 2 
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Bilde 140 Ta ut Cargo-elementer: Variant 3 / festeeksempel for lasting
med Cargo-elementer

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 104.

Utstyrsavhengig finnes Cargo-elementene enten på begge sider av bagasje-
rommet på sidehyllene eller bare i ett av de lukkbare siderommene.

Cargo-elementet er beregnet til festing og sikring av gjenstander med en to-
talvekt på opptil 8 kg.

Bruke Cargo-elementer
› Åpne oppbevaringsrommet » Bilde 138 på side 110 – .
› Ta ut Cargo-elementene i pilens retning » Bilde 139 eller » Bilde 140 – .
› Cargo-elementene med borrelås skal festes på gulvbelegget i bagasjerom-

met så nær baksetene » Bilde 140 –  eller på stoffsiden av det tosidige
gulvbelegget.

Oppbevaringsrom under gulvbelegget

Bilde 141 Variant 1: Løfte gulvbelegg / oppbevaringsrom



Bilde 142 Variant 2: Løfte gulvbelegg / oppbevaringsrom

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 104.

Oppbevaringsrommene B  » Bilde 141 eller » Bilde 142 er plassert under gulv-
belegget i bagasjerommet på biler uten nødhjul.

Hvert oppbevaringsrom B  er beregnet på oppbevaring av gjenstander med en
vekt på opptil 15 kg.

Lastetransport – variant 1
› Løft gulvbelegget i pilens retning » Bilde 141.
› Fest gulvbelegget med løkken A  på kroken på bagasjeromstrekket eller vipp

det opp i pilens retning.
› Last gjenstandene i oppbevaringsrommene.
› Ta gulvbelegget av kroken igjen eller vipp det tilbake over oppbevaringsrom-

mene.

Ved transport av høye gjenstander i oppbevaringsrommene B  må gulvbeleg-
get brettes fremover, dvs. at det ikke må festes til kroker på bagasjeromstrek-
ket.

Lastetransport – variant 2
› Dele opp bagasjerommet med den variable lastebunnen » Side 114.
› Løft gulvbelegget i pilens retning » Bilde 142.
› Fest kroken C  i overkanten av det variable lastegulvet.
› Last gjenstandene i oppbevaringsrommene.
› Løsne kroken C  og brett gulvbelegget tilbake mot pilens retning.

Ved transport av høyere gjenstander i rommene B  må kroken C  hektes fast i
overkanten av det variable lastegulvet. 
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VÆR FORSIKTIG
■ Følgende instruksjoner må følges for å unngå skade på oppbevaringsromme-
ne.

■ Ikke stu skarpe gjenstander i oppbevaringsrommene.
■ Oppbevaringsrommene skal ikke belastes punktvis.
■ Legg gjenstandene forsiktig inn i oppbevaringsrommene.

■ Før man lukker bakluken skal man sjekke at gulvbelegget ikke er festet til
kroken med løkken A  » Bilde 141 – fare for skade på kroken.
■ Før du lukker bakluken må man kontrollere at den transporterte lasten ikke
treffer bagasjeromstrekket – fare for skade på trekket.

Uttagbar lampe

Bilde 143
Uttagbar lampe

Bilde 144 Uttagbar lampe: ta ut / sette inn

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 104.

Den uttagbare lampen (heretter kalt lampe) befinner seg på venstre side av
bagasjerommet.

Lampen egner seg til belysning av bagasjerommet eller som en bærbar lampe.



Lampen er utstyrt med magneter. Dette gjør at den kan festes til f.eks. bilka-
rosseriet når den er tatt ut av bagasjerommet.

Beskrivelse av lampen » Bilde 143
Knapp for lysbetjening
Delen som lyser når lampen sitter i holderen
Delen som lyser når lampen ikke sitter i holderen

Sett lampen i holderen
Lyset slås på når bakluken åpnes.

Lyset slås av når bakluken lukkes.

Ta lampen ut av holderen
› Grip lampen i området D  og sving den ut i pilens retning 1  » Bilde 144.

Betjene den nå håndholdte lampen
› Trykk på tasten A  » Bilde 143 – lampen slukkes.
› Trykk på tasten A  igjen – lampen slukkes.

Sette tilbake i holderen
› Slå av lampen » .
› Sett lampen inn i holderen med den bakre delen E  » Bilde 144 først og trykk

deretter i pilens retning 2  til den klikker på plass.

Lade lampen
Lampen får strøm fra tre oppladbare NiMH-AAA-batterier.

Batteriene lades opp kontinuerlig når motoren er i gang. Batteriene er fullsten-
dig oppladet etter ca. 3 timer.

Bytte batterier » Side 228 .

VÆR FORSIKTIG
■ Hvis du ikke slår av lampen og setter den riktig inn i holderen, vil lysdiodene i
fremre del av lampen A  » Bilde 143 slås av automatisk.
■ Hvis du ikke setter lampen riktig inn i holderen, vil den ikke lyse når bakluken
åpnes og batteriene lades ikke opp.
■ Lampen er ikke vanntett, så den må derfor beskyttes mot fuktighet.

Biler i klasse N1

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 104.

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. 

A

B

C
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Riktig funksjon av den elektriske installasjonen er avgjørende for sikker bil-
drift. Det er viktig å sikre at den ikke blir skadet ved tilpasninger samt ved la-
sting og lossing av bagasjerommet.

Variabelt lastegulv i bagasjerommet

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Posisjon på det variable lastegulvet 113
Slå sammen variabelt lastegulv 114
Dele inn bagasjerommet 114

Maksimalt tillatt belastning på det variable lastegulvet er 75 kg. For transport
av tung last må det variable lastegulvet settes i nedre posisjon » Bilde 146 på
side 113.

Posisjon på det variable lastegulvet

Bilde 145 Stille det variable lastegulvet til øvre posisjon / variabelt laste-
gulv i øvre posisjon

Bilde 146 Stille det variable lastegulvet til nedre posisjon / variabelt la-
stegulv i nedre posisjon

Det variable lastegulvet kan stilles til øvre eller nedre posisjon.

Sett i øvre posisjon
› Grip den bakre delen av det variable lastegulvet i håndtaket A  » Bilde 145.
› Løft det variable lastegulvet ca. 20 cm, trekk det mot deg og løft det sam-

menrullbare bagasjeromtrekket i pilens retning 1  til det klikker på plass.

Etter at du hører et klikk, kan det variable lastegulvet stues i øvre posisjon ved
å trykke det fremover.

Rommet under den variable lastebunnen kan brukes til stuing av gjenstander,
f.eks. det demonterte sammenrullbare bagasjeromtrekket » Side 108, multi-
funksjonslommen » Side 109 o.l.

Sett i nedre posisjon
› Sjekk at det ikke befinner seg noen gjenstander under det variable lastegul-

vet.
› Grip den bakre delen av det variable lastegulvet i håndtaket A  » Bilde 146.
› Løft det variable lastegulvet omtrent 10 cm i pilens retning 2  og trekk bako-

ver i pilens retning 3 .

Det variable lastegulvet synker automatisk til nedre posisjon, hvor det kan
stues ved å trykke fremover.
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Slå sammen variabelt lastegulv

Bilde 147 Slå sammen variabelt lastegulv / sammenslått variabelt laste-
gulv i øvre posisjon

Det variable lastegulvet kan slås sammen i nedre og øvre posisjon.

› Grip den bakre delen av det variable lastegulvet i håndtaket A  » Bilde 147 og
løft i pilens retning 1 .

› Slå sammen det variable lastegulvet med en bevegelse i pilens retning 2 .

Dele inn bagasjerommet

Bilde 148
Dele inn bagasjerom med varia-
belt lastegulv

Bagasjerommet kan deles inn med det variable lastegulvet i nedre og øvre po-
sisjon.

› Løft den bakre delen av det variable lastegulvet i håndtaket A  » Bilde 148.
› Skyv inn den bakre kanten på det variable lastegulvet i sporene B .

Når det variable lastegulvet er plassert i sporene B , er det sikret mot å beve-
ge seg.

Nettskillevegg

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Bruke nettskilleveggen 114
Montere og demontere nettskilleveggens hus 115

Nettskilleveggen kan trekkes ut bak baksetene eller bak forsetene.

Dette kapittelet beskriver fremgangsmåten for å trekke ut og rulle opp nett-
skillevegg bak baksetene.

Inn- og utrulling av nettskilleveggen bak forsetene gjøres på samme måte
som bak baksetet. Vipp bakseteryggene fremover før du trekker ut nettskille-
veggen. Etter å ha rullet nettskilleveggen inn i huset, kan bakseteryggene vip-
pes tilbake » Side 83.

Bruke nettskilleveggen

Bilde 149 Brett opp del av sammenrullbart bagasjeromstrekk / utløser-
spak 
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Bilde 150 Riktig festet nettskillevegg bak baksetene i utrullet tilstand

Trekk ut nettskilleveggen bak rygglenet
› Slå opp en del av det sammenrullbare bagasjeromstrekket A  i pilens retning

» Bilde 149.
› Trekk nettskilleveggen i den øvre tverrstangen C  ut av huset D  » Bilde 150.
› Sett tverrstangen i et feste E  og trykk forover.
› Sett tverrstangen inn i festet E  på den andre siden av bilen på samme måte.
› Påse at tverrstangen sitter godt fast i begge festene E .
› Slå opp en del av det sammenrullbare bagasjeromstrekket A  mot pilens ret-

ning » Bilde 149.

Rull sammen nettskillevegg bak baksetene
› Slå opp en del av det sammenrullbare bagasjeromstrekket A  i pilens retning

» Bilde 149.
› Trekk tverrstangen litt bakover, først på den ene siden og så på den andre,

og ta den ut av festet E  » Bilde 150.
› Hold tverrstangen C  slik at nettskilleveggen kan rulles inn i huset D  lang-

somt og uten skader.
› Slå opp en del av det sammenrullbare bagasjeromstrekket A  mot pilens ret-

ning » Bilde 149.

VÆR FORSIKTIG
Hvis nettskilleveggen blokkeres når du trekker den ut av huset, trykker du på
utløserspaken B  i pilens retning » Bilde 149.

Montere og demontere nettskilleveggens hus

Bilde 151
Demontere nettskillevegghuset

Demontering
› Vipp bakseteryggene forover » Side 83.
› Åpne høyre bakdør » Side 56.
› Skyv nettskillevegghuset A  i pilens retning 1  og ta den ut av holderne på

bakseteryggen i pilens retning 2  » Bilde 151.

Montering
› Sett utsparingene på nettskilleveggens hus inn i holderne på bakseterygge-

ne.
› Skyv nettskillevegghuset mot pilens retning 1  » Bilde 151 til anslaget.
› Vipp bakseteryggene tilbake til utgangsstilling » Side 83.

Takgrind

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Festepunkter for stativbøylene 116
Taklast 116

ADVARSEL
Ved lastetransport må følgende merknader etterfølges.
■ Taklasten må alltid festes godt på takstativet – fare for ulykke!
■ Fest alltid lasten med egnede og uskadde tau eller lastestropper.
■ Lasten på takstativet skal fordeles jevnt.
■ Transport av store eller omfangsrike gjenstander på takstativet kan en-
dre kjøreegenskapene ved at bilens tyngdepunkt heves. Derfor skal kjøre-
stilen og hastigheten tilpasses situasjonen. 
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ADVARSEL (fortsettelse)
■ Unngå brå og plutselig kjøre- og bremsemanøvring.
■ Tillatt taklast, aksellast og totalvekten på bilen må aldri overskrides – fare
for ulykke!

VÆR FORSIKTIG
■ På biler med sol-/vippetak må du passe på at åpent sol-/vippetak ikke støter
mot lasten.
■ Pass på når du åpner bakluken, slik at den ikke kommer borti lasten på taket.
■ Bilens høyde endrer seg ved montering av takstativ og lasten på disse. Kon-
troller den aktuelle høyden på bilen i forhold til takhøyder, f.eks. i underganger
og garasjedører.
■ Pass på at takantennen ikke hindres av lasten på taket.

Les dette
Vi anbefaler at du bruker takstativ fra ŠKODA-originaltilbehør.

Festepunkter for stativbøylene

Bilde 152 Festepunkter

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 115.

Festepunktene er plassert på begge sider av bilen.

Plassering av festepunktene » Bilde 152
Festepunkt foran
Festepunkt bak

Montering og demontering av stativbøylene skal utføres i henhold til de ved-
lagte instruksjoner.



A

B

Taklast

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 115.

Den tillatte taklasten på 100 kg inkluderer takstativet og må ikke overskrides.

Ved bruk av takstativ med mindre lasteevne kan ikke maks. tillatt taklast ut-
nyttes. Lastestativets maksimale kapasitet skal opprettholdes.
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Varmeapparat og ventilasjon

Varmeapparat, manuelt klimaanlegg, Climatronic

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Varmeapparat og manuelt klimaanlegg 117
Climatronic (automatisk klimaanlegg) 118
Climatronic – Automatisk drift 120
Omluftdrift 120
Ventilasjonsdyser 121

Varmeapparatet og klimaanlegget ventilerer og varmer opp kupeen. Klimaan-
legget kjøler og avfukter også kupeen.

Varmeeffekten avhenger av kjølevæsketemperaturen. Derfor oppnås full var-
meeffekt først når motoren er driftsvarm.

Kjølefunksjonen virker bare når følgende betingelser er oppfylt.
Kjøleanlegget er innkoblet.
Motoren går.
Utetemperaturen er på over ca. +2 °C.
Viften er slått på.

Når kjølefunksjonen er slått på, synker temperaturen og luftfuktigheten i bilen.
Om vinteren vil avfukteren i klimaanlegget redusere problemer med dugging
og isdannelse på rutene.

Omluftdrift kan slås på en liten stund for å øke kjøleeffekten » Side 120.

Helsevern
For å redusere helsefarer (f.eks. forkjølelse) skal følgende instruksjoner for
bruk av kjølesystemet overholdes.
▶Forskjellen mellom innetemperaturen og utetemperaturen må ikke være mer

enn omtrent 5 °C.
▶Kjølesystemet skal slås av omtrent 10 minutter før slutten av reisen.
▶Én gang i året skal en desinfisering av det manuelle klimaanlegget eller Cli-

matronic utføres av et fagverksted.









ADVARSEL
■ Av hensyn til trafikksikkerheten er det viktig at alle vinduene holdes frie
for is, snø og dugg. Slå på viften for å forhindre at det dugger på rutene.
■ Når kjølefunksjonen er slått på, kan luften som strømmer ut av dysene
under visse omstendigheter holde en temperatur på ca. 5 °C.

VÆR FORSIKTIG
■ For at varme- og kjølefunksjonen skal fungere optimalt, må luftinntaket for-
an frontruten holdes fritt for f.eks. is, snø og løvblader.
■ 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 kjølemiddeltemperatur for å sikre tilstrek-
kelig motorkjøling.

Varmeapparat og manuelt klimaanlegg

Bilde 153 Betjeningselementer for varmeapparat 
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Bilde 154 Betjeningselementer for manuelt klimaanlegg

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 117.

Enkelte funksjoner kan slås av eller på ved å vri på dreieknotten eller ved å
trykke på den respektive tasten. Ved påslått funksjon lyser varsellampen un-
der tasten.

Funksjon for de enkelte betjeningselementer » Bilde 153 og » Bilde 154
Stille inn temperaturen
▶  Senke temperaturen
▶  Øke temperaturen
Innstilling av viftehastighet (trinn 0: vifte av, trinn 6: høyeste viftehastig-
het)
Innstilling av retning på luftstrømmen » Side 121
▶  Luftstrøm mot vinduene
▶  Luftstrøm mot overkroppen
▶  Luftstrøm mot gulvet og kroppen (det føres varmere luft mot føttene

enn mot kroppen)
▶  Luftstrøm mot gulvet
▶  Luftstrøm mot vinduene og mot gulvet
Avhengig av utstyr:
▶  Inn-/utkobling av kupévarmer og -ventilasjon » Side 122
▶  Inn-/utkobling av frontruteoppvarming » Side 74
Betjening av setevarme i venstre forsete » Side 86
Inn-/utkobling av kjølefunksjon
Inn-/utkobling av bakruteoppvarming » Side 74
Inn-/utkobling av omluftdrift » Side 120
Betjening av setevarme i høyre forsete » Side 86



A

B

C

D











Informasjon om kjølefunksjonen
Kjølefunksjonen slås kun på når følgende betingelser er oppfylt » Side 117.

Varsellampen i tasten  » Bilde 154 lyser etter innkobling også når ikke alle
betingelser for funksjon avkjøleanlegget er oppfylt. Ved at ledelyset under ta-
sten lyser, varsles det at kjøleanlegget er klart for drift.

Hvis luftfordelingsbryteren vris til stillingen , slås kjøleanlegget på.

Les dette
Ved drift av manuelt klimaanlegg kan det under visse omstendigheter oppstå
en økning i motorens tomgangsturtall for å sikre tilstrekkelig varmluftstilgang.

Climatronic (automatisk klimaanlegg)

Bilde 155 Betjeningselementer foran

Bilde 156
Betjeningselementer bak

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 117.

Med Climatronic i automatisk drift sikres best mulig innstilling av temperatur
på luften som blåses ut, viftehastighet og luftfordeling. 
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Enkelte funksjoner kan slås av eller på ved å vri på dreieknotten eller ved å
trykke på den respektive tasten. Når funksjonen er slått på, lyser en varsellam-
pe enten inni eller under tasten.

Enkelte funksjoner kan også betjenes i Infotainment » Bruksanvisning for In-
fotainment, kapittel Innstilling av varme- og kjøleanlegget.

Funksjon for de enkelte betjeningselementer » Bilde 155 og » Bilde 156
Stille inn temperatur for venstre side (eventuelt for hele kupeen)1)

▶  Senke temperaturen
▶  Øke temperaturen
Sensor for innetemperatur
Stille inn viftehastighet (innstillingen vises av antallet tente varsellampen i
dreiebryteren)
▶ Dreie mot venstre: Reduserer hastigheten til Climatronic slås av
▶ Dreie mot høyre: Øker hastigheten
Stille inn temperatur for høyre side (eventuelt for hele kupeen)2)

▶  Senke temperaturen
▶  Øke temperaturen
Visning av innstilt temperaturen for venstre side
Visning av innstilt temperaturen for høyre side
Avhengig av utstyr:
▶  Inn-/utkobling av kupévarmer og -ventilasjon » Side 122
▶  Inn-/utkobling av restvarmefunksjonen – etter å ha slått av tennin-

gen, brukes motorens restvarme til å opprettholde kupévarmen i ca. 30
minutter » 

Stille inn temperaturen bak – betjeningselementene kan låses med funk-
sjonstasten  i Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment, ka-
pittel Justering av varme- og kjølesystemet.
▶  Senke temperaturen
▶  Øke temperaturen
Vise innstilt temperatur bak
Betjene setevarme / setevarme og ventilasjon for venstre forsete » Si-

de 86
Luftstrøm mot vinduene
Luftstrøm mot overkroppen
Luftstrøm mot gulvet

A

B

C

D

E

F

G

H
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Inn-/utkobling av omluftdrift » Side 120
Betjene setevarme / setevarme og ventilasjon for høyre forsete » Side 86
Inn-/utkobling av intensiv avriming eller ventilasjon av frontruten

Inn-/utkobling av bakruteoppvarming » Side 74
Inn-/utkobling av frontruteoppvarming » Side 74
Still inn Climatronic i Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment
Synkronisere temperaturen i hele kupeen etter temperaturinnstillingen

for førersiden
Innkobling av automatisk drift » Side 120

Inn-/utkobling av kjølefunksjon

Stille inn temperaturen
Temperaturen kan stilles inn på Climatronic eller i Infotainment » Bruksanvis-
ning for Infotainment, kapittel Justering av varme- og kjølesystemet.

Temperaturen kan stilles inn mellom 16 °C og 29,5 °C. Temperaturen reguleres
automatisk i dette området.

Hvis  lyser på temperaturvisningen, kjører Climatronic med maksimal kjøleef-
fekt (temperatur stilt til under 16 °C).

Hvis  lyser på temperaturvisningen, kjører Climatronic med maksimal varme-
effekt (temperatur stilt til over 29,5 °C).

Det foregår ingen automatisk temperaturstyring i begge endestillingene.

ADVARSEL
■ Climatronic skal ikke være slått av i lengre tid enn nødvendig.
■ Slå på Climatronic straks rutene begynner å dugge.

VÆR FORSIKTIG
■ Restvarmefunksjonen  kan kun betjenes når tenningen er slått av.
■ Restvarmefunksjonen  slås av etter ca. 30 minutter eller ved lav ladetil-
stand på bilbatteriet.
■ Ikke dekk til sensoren for innetemperatur B  » Bilde 155, da dette kan påvir-
ke Climatronic på en uheldig måte. 



















1) Gjelder for biler med venstrestyring.
2) Gjelder for biler med høyrestyring.
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Les dette
■ Ved drift av Climatronic kan det under visse omstendigheter oppstå en øk-
ning i motorens tomgangsturtall for å sikre tilstrekkelig varmluftstilgang.
■ Når man slår på  vil luftstrømmen til vinduene  slås på. Luftstrømmen
til vinduene vil forbli på selv når du slår av .
■ Hvis du trykker lenge på  slås  på automatisk.

Climatronic – Automatisk drift

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 117.

Automatdrift brukes til å holde temperaturen konstant og fjerne fuktighet på
innsiden av rutene.

Automatdrift kan kobles ut ved å trykke på en valgfri tast for luftfordeling, el-
ler når viftehastigheten økes eller reduseres. Temperaturreguleringen vil fort-
sette.

Driftsmodus
Automatisk drift har tre driftsmodus – svak, middels, intensiv.

Innstilling av de individuelle modus » Bruksanvisning for Infotainment, kapit-
tel Justering av varme- og kjølesystemet.

Etter innkobling av automatisk modus arbeider Climatronic i den modusen som
ble valgt sist.

Valgt driftsmodus vises på Infotainment-skjermen.

Les dette
Climatronic er som standard innstilt til middels driftsmodus.

Omluftdrift

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 117.

Omluftdrift hindrer at forurenset luft utenfra suges inn i kupeen.

Ved omluftdrift suges luften ut av kupeen og sendes så inn i kupeen igjen.

Inn-/utkobling
› Trykk på symboltasten .

Ved påslått omluftsdrift lyser varsellampen under tasten.





Varmeapparat og manuelt klimaanlegg
Hvis luftfordelingsbryteren vris til stillingen  mens omluftdrift er på, slås om-
luftdrift av. Omluftdriften kan slås på igjen også i denne stillingen ved å trykke
flere ganger på symboltasten .

Hvis temperaturreguleringen stilles mot venstre med påslått , vil omluftdrift
slås på.

Climatronic
Climatronic har tilgang til en luftkvalitetsensor for påvisning av konsentrasjo-
nen av skadelige stoffer i inntaksluften.

Hvis luftkvalitetssensoren registrerer en merkbar økning i skadestoffkonsen-
trasjonen, aktiveres omluftsdrift automatisk.

Hvis skadestoffkonsentrasjonen synker til normalt nivå, slås omluftdrift auto-
matisk av igjen.

Denne automatiske inn-/utkobling av omluftdrift kan aktiveres eller deaktive-
res i Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment, kapittel Justering av var-
me- og kjølesystemet.

Hvis man trykker på tasten  mens omluftdrift er på, slås omluftdrift av.

Avhengig av luftfuktigheten i kupeen kan det også utføres en automatisk av-
stengning av omluftsdrift.

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. Dette øker
faren for ulykker. Slå av omluftdrift straks rutene begynner å dugge.

VÆR FORSIKTIG
Vi anbefaler ikke å røyke i bilen når omluftdrift er i bruk. Røyken som trekkes
inn i kupeen setter seg fast i fordamperen til klimaanlegget. Det fører til at det
setter seg en varig lukt i bilen som det er dyrt og arbeidskrevende å bli kvitt
(fordamperen må byttes).

Les dette
Automatisk inn- og utkobling av omluftdrift i Climatronic fungerer kun hvis
utendørstemperaturen er høyere enn ca. 2 °C.
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Ventilasjonsdyser

Bilde 157 Ventilasjonsdyser foran

Bilde 158 Ventilasjonsdyser bak

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 117.

Ved ventilasjonsdysene 3, 4 » Bilde 157 og 6 » Bilde 158 kan luftstrømmens
retning endres, i tillegg kan dysene lukkes og åpnes enkeltvis.

Justere luftretningen
› Juster de horisontale lamellene opp eller ned ved hjelp av justeringshjulet A

» Bilde 157 eller » Bilde 158 for å endre høyden på luftstrømmen.
› Juster de vertikale lamellene mot venstre eller høyre ved hjelp av justerings-

hjulet A  » Bilde 157 eller » Bilde 158 for å betjene retningen på luftstrøm-
men.



Åpne
› Vri bryteren B  » Bilde 157 eller » Bilde 158 oppover.

Lukke
› Vri bryteren B  » Bilde 157 eller » Bilde 158nedover.

Alt etter innstillingen av luftfordelingen på betjeningsdelen av varmeapparat,
manuelt klimaanlegg eller Climatronic, vil følgende ventilasjonsdyser være ak-
tive.

Innstilling av retning på lufts-
trøm

Aktive ventilasjonsdyser » Bilde 157 og
» Bilde 158

 1, 2, 4

 1, 2, 4, 5, 7

 3, 4, 6

 4, 5, 7

 3, 4, 5, 6, 7

VÆR FORSIKTIG
Ventilasjonsdysene skal ikke dekkes til av gjenstander, ellers kan det oppstå
funksjonsproblemer med varmeapparat, manuelt klimaanlegge og Climatronic.

Tilleggsvarmer (kupévarmer og -ventilasjon)

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Slå på/av 122
Fjernkontroll 123

Funksjonskrav for tilleggsvarmer (kupévarmer og -ventilasjon)
Batteriet er tilstrekkelig oppladet.
Drivstoffbeholdningen er tilstrekkelig (varsellampen  lyser ikke på kom-
biinstrumentet). 
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Motorvarmer
Kupévarmeren kan både brukes under stillstand, med avslått motor til forglø-
ding av bilen og under kjøring (f.eks. under motorens oppvarmingsfase).

Kupévarmeren varmer opp kjølevæsken ved å forbrenne drivstoff fra drivstoff-
tanken. Denne varmer opp luften som strømmer inn i kupeen (hvis viften er
slått på).

Kupévarmeren varmer også opp motoren.

Stillstandsventilasjon
Stillstandsventilasjonen gjør det mulig å lede frisk luft inn i kupeen når moto-
ren er slått av, slik at den innvendige temperaturen senkes effektivt (f.eks. for
biler som er parkert i solen).

ADVARSEL
■ Tilleggsvarmeren (kupévarmer og -ventilasjon – heretter kalt kupévarmer)
må aldri brukes i lukkede rom (f.eks. garasjer) – fare for forgiftning!
■ Kupévarmeren må ikke stå på under fylling av drivstoff – brannfare.
■ Eksosrøret for kupévarmeren befinner seg på undersiden av bilen. Hvis du
ønsker å bruke kupévarmeren, skal bilen ikke parkeres på steder hvor ekso-
sen kan komme i kontakt med brennbare materialer som tørt gress, kratt,
blader, sølt drivstoff eller lignende – brannfare.

VÆR FORSIKTIG
■ Eksosrøret for kupévarmeren som befinner seg på undersiden av kjøretøyet
må ikke tilstoppes, og eksosstrømmen må ikke blokkeres.
■ Når kupévarmeren står på, tappes bilbatteriet.
■ 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 ca.
50 °C.
■ Ved lavere utendørstemperaturer kan den danne seg vanndamp i motorrom-
met. Dette er normalt og helt ufarlig.
■ La temperaturen stå innstilt som vanlig, la viften være på og lå ventilasjons-
dysene stå åpne etter at kupévarmeren er slått på, for å la den varme luften
strømme inn i kupeen. De anbefales å stille luftstrømmen i posisjonen  eller
.

Slå på/av

Bilde 159 Tast for direkte inn-/utkobling av tilleggsvarmeren (stillstands-
oppvarming og -ventilasjon) på betjeningsdelen for Climatronic / manuelt
klimaanlegg

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 122.

Tilleggsvarmeren (kupévarmer og -ventilasjon – heretter kalt kupévarmer) slås
av og på som følger.

Innkobling
▶Manuelt med symboltasten  på frontpanelet på Climatronic eller det manu-

elle klimaanlegget » Bilde 159.
▶Manuelt med symboltasten  på fjernkontrollen.
▶Ved en automatisk programmert og aktivert forhåndsinnstilt tid i Infotain-

ment.
▶Automatisk i henhold til gjeldende forhold » .

Utkobling
▶Manuelt med symboltasten  på frontpanelet på Climatronic eller det manu-

elle klimaanlegget » Bilde 159.
▶Manuelt med symboltasten  på fjernkontrollen.
▶Ved en automatisk programmert og aktivert forhåndsinnstilt tid i Infotain-

ment.
▶Automatisk når varsellampen  i kombiinstrumentet tennes.
▶Automatisk i henhold til gjeldende forhold » .

Etter utkobling vil kupévarmeren gå en kort tid for å forbrenne resten av driv-
stoffet i brenneren.

Etter at den er slått av vil kjølevæskepumpen fortsette å gå en kort stund. 
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Programmere kupévarmeren i Infotainment
For biler med Climatronic: Trykk på tasten  →  på frontpanelet på Clima-
tronic.

For biler med manuelt klimaanlegg: Trykk på tasten   →  i Infotainment.

Ved aktivert automatisk innkobling lyser varsellampen i symboltasten  i ca. 10
sekunder etter at tenningen slås av » Bilde 159.

VÆR FORSIKTIG
Den automatiske inn- og utkobling av varmeapparatet for rask oppvarming av
kupeen kan deaktiveres i Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment, ka-
pittel Justering av varme- og kjølesystemet.

Fjernkontroll

Bilde 160
Fjernkontroll

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 122.

Med fjernkontrollen kan kupévarmeren og -ventilasjonen (heretter kalt kupé-
varmer) slås på eller av.

Funksjon og beskrivelse av fjernkontrollen » Bilde 160
Varsellampe
Antenne
Kupévarmer innkoblet
Kupévarmer utkoblet

Hold fjernkontrollen loddrett med antennen B  » Bilde 160 opp for å slå kupé-
varmeren av eller på. Ikke dekk til antennen med fingrene eller håndflaten.

Kupévarmeren kan bare slås av eller på med fjernkontrollen hvis avstanden
mellom fjernkontrollen og bilen er på minst 2 m.



A

B





Varsellampene på fjernkontrollen gir brukeren forskjellig informasjon etter
tastetrykk.

Visning av varsellampe A  » Bil-
de 160

Betydning

Lyser grønt i ca. 2 sekunder. Kupévarmeren er innkoblet.

Lyser rødt i ca. 2 sekunder. Kupévarmeren er utkoblet.

Blinker sakte grønt i ca. 2 sekunder. Innkoblingssignalet ble ikke mottatt.

Blinker raskt grønt i ca. 2 sekunder.
Kupévarmeren er sperret, f.eks. fordi
tanken er nesten tom eller det fore-
ligger en feil på kupévarmeren.

Blinker rødt i ca. 2 sekunder. Utkoblingssignalet ble ikke mottatt.

Lyser oransje i ca. 2 sekunder, deret-
ter grønt eller rødt.

Batteriet er svakt, men inn- eller ut-
koblingssignalet ble mottatt.

Lyser oransje i ca. 2 sekunder, blinker
deretter grønt eller rødt.

Batteriet er svakt, inn- eller utko-
blingssignalet ble ikke mottatt.

Blinker oransje i ca. 5 sekunder.
Batteriet er tomt, inn- eller utko-
blingssignalet ble ikke mottatt.

Skift batteri » Side 227.

VÆR FORSIKTIG
■ I fjernkontrollen befinner det seg elektriske komponenter. Beskytt derfor
fjernkontrollen mot fuktighet, kraftige rystelser og direkte sollys.
■ Rekkevidden for fjernkontroll er noen hundre meter med fulladet batteri.
Hindringer mellom fjernkontrollen og kjøretøyet, dårlige værforhold og svakt
batteri kan redusere rekkevidden betraktelig.
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Kjøring

Igangkjøring og kjøring

Starte og stoppe motoren med nøkkelen

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Elektronisk startsperre 124
Låse / låse opp rattlås 124
Slå på/av tenningen og starte motoren 125
Slå av motoren 125

Tenningen slås av og på, og motoren kan startes/stoppes med nøklene i ten-
ningslåsen.

ADVARSEL
■ Mens du kjører må tenningen alltid være slått på » side 125, Slå på/av
tenningen og starte motoren.

■ Dersom tenningen skrus av, kan rattlåsen koble inn » Side 124 – fare
for ulykke!

■ Trekk nøkkelen ut av tenningslåsen først når bilen står i ro » side 131,
Parkering. Dersom tenningen skrus av, kan rattlåsen koble inn – fare for
ulykke!
■ Når du forlater bilen, må nøkkelen aldri etterlates i kjøretøyet. Uvedkom-
mende, som barn, kan f.eks. låse bilen, slå på tenningen eller starte moto-
ren – fare for personskade og ulykke!
■ Forlat aldri bilen uten tilsyn med motoren i gang – f.eks. fare for ulykke,
skade eller tyveri!
■ Slå aldri av motoren før bilen står helt i ro – fare for ulykke!

ADVARSEL
■ La aldri motoren gå på et lukket sted (f.eks. garasjer) – fare for forgiftning
og død!
■ Ikke la det ligge igjen gjenstander (f.eks. filler og verktøy) i motorrommet.
Det er brannfare og fare for skade på motoren.
■ Dekk aldri til motoren med ekstra isolasjon (f.eks. med et teppe) – brann-
fare!

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 » Side 223.

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

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 124.

Den elektroniske startsperren (heretter kalt startsperre) vanskeliggjør tyveri
eller uautorisert bruk av kjøretøyet.

Det er plassert en elektronisk brikke i nøkkelen. Denne gjør at startsperren de-
aktiveres når nøkkelen settes i tenningslåsen.

Så snart du tar nøkkelen ut av tenningslåsen, aktiveres startsperren automa-
tisk igjen.

Funksjonsfeil
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.

Låse / låse opp rattlås

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 124.

Med rattlås vanskeliggjøres et eventuelt tyveriforsøk av bilen.

Låse
› Trekk ut tenningsnøkkelen.
› Drei rattet til venstre eller høyre til rattlåsen klikker på plass.

Låse opp
› Sett nøkkelen inn i tenningen.
› Slå på tenningen » Side 125.

Rattlåsen låses opp. 
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Når tenningsbryteren ikke kan skrus på, dreier man rattet frem og tilbake litt
slik at man låser opp rattlåsen.

Slå på/av tenningen og starte motoren

Bilde 161
Sett bilnøkkelen i tenningslåsen

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 124.

Sett bilnøkkelen i tenningslåsen » Bilde 161
Tenning av, motor stanset
Tenning på
Start motoren

Slå av/på tenningen
› Drei nøkkelen til stilling 2 .

Tenningen er slått på.

› Drei nøkkelen til stilling 1 .

Tenningen slås av.

Fremgangsmåte ved start av motoren
› Bruk parkeringsbremsen.
› På biler med manuell girkasse settes girspaken i fri, mens clutchpedalen

tråkkes 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.
› Drei nøkkelen til stilling 3  mot anslaget og motorens startgang begynner

(ikke gi gass).
› Slipp nøkkelen, motoren starter automatisk.

Når nøkkelen slippes går den tilbake til stilling 2 .

Hvis motoren ikke starter i løpet av 10 sekunder skal du dreie nøkkelen til stil-
ling 1 . Etter cirka et halvt minutt kan du gjøre et nytt startforsøk.



1

2

3

For biler med dieselmotorer tennes glødepluggens varsellampe  ved start.
Motoren starter når varsellampen slukker.

Les dette
■ Etter oppstart av en kald motor kan det være unormal motorstøy en kort tid.
Dette er normalt og helt ufarlig.
■ Så lenge motoren forglødes, bør ingen store strømforbrukere være slått på.
Dette belaster batteriet unødig.

Slå av motoren

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 124.

› Stoppe bilen » side 131, Parkering.
› Vri dreiebryteren til posisjon 1  » Bilde 161 på side 125.

Motoren og tenningen slås av samtidig.

Når tenningen er slått av, kan tenningsnøkkelen bare trekkes ut når spaken
står i posisjon P.

VÆR FORSIKTIG
Ikke slå av motoren med en gang når den har vært sterkt belastet i lengre tid.
La i stedet motoren gå på tomgang i ca. 1 minutter. Slik unngår du at det byg-
ger seg opp varme i motoren.

Les dette
Når tenningen er slått av kan kjøleviften fortsette å gå i cirka 10 minutter (og
den kan gå av og på).

Starte og stopp motoren med ett knapptrykk

 Introduksjon

Bilde 162
Startknapp (  ) 
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I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Låse opp / låse rattlås 126
Slå på/av tenningen 126
Starte motoren 127
Stoppe motoren 127
Problemer med motorstart 127

Tenningen slås av og på, og motoren kan startes/stoppes med startknappen
» Bilde 162.

For å frigjøre rattlåsen, slå på tenningen, starte bilen og kjøre avgårde må nøk-
kelen befinne seg i bilen.

ADVARSEL
■ Når du forlater bilen, må nøkkelen aldri etterlates i kjøretøyet. Uvedkom-
mende, som barn, kan f.eks. låse bilen, slå på tenningen eller starte moto-
ren – fare for personskade og ulykke!
■ Forlat aldri bilen uten tilsyn med motoren i gang – fare for ulykke, skade
eller tyveri o.l..
■ Slå aldri av motoren før bilen står helt i ro – fare for ulykke!

ADVARSEL
La aldri motoren gå på et lukket sted (f.eks. garasjer) – fare for forgiftning
og død!

VÆR FORSIKTIG
■ Systemet vil gjenkjenne en gyldig nøkkel, også om den ble glemt på bilens
tak – fare for tap av eller skade på nøkkelen!
■ 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 » Side 223.

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.
■ Systemet er utstyrt med en sikringsanordning for å hindre at motoren utilsik-
tet slås av under kjøring, dvs. at motoren under kjøring kun kan stoppes i en
nødssituasjon » Side 127.

Låse opp / låse rattlås

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 126.

Med rattlås vanskeliggjøres et eventuelt tyveriforsøk av bilen.

Låse
› Slå av motoren.
› Åpne førerdøren.

Rattlåsen låses automatisk.

Hvis døren på førersiden åpnes og tenningen deretter blir slått av, låses rattlå-
sen først automatisk etter at bilen er låst.

Låse opp
› Åpne førerdøren og sett deg inn i bilen.
› Lukk førerdøren.

Rattet låses automatisk opp.

Under visse omstendigheter (for eksempel etter at tenningen slås av og fører-
døren åpnes), vil rattet bare låses opp når tenningen er på eller motoren star-
tes.

ADVARSEL
La aldri bilen rulle med låst rattlås – fare for ulykke!

Slå på/av tenningen

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 126.

› Trykk kort på startknappen » Bilde 162 på side 125.

Tenningen blir slått på eller av.

På biler med manuell girkasse må du ikke trå inn kløtsjpedalen når du skal slå
av tenningen, ellers vil systemet prøve å starte.

På biler med automatisk girkasse må du ikke trå inn bremsepedalen når du
skal slå av tenningen, ellers vil systemet prøve å starte.

Hvis førerdøren åpnes mens tenningen er på, høres et lydsignal og følgende
melding vises på skjermen til kombiinstrumentet.

Tenningen står på.
TENNING ER FORTSATT PĂ 
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Når du forlater bilen skal tenningen alltid være av.

Starte motoren

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 126.

Fremgangsmåte ved start av motoren
› Bruk parkeringsbremsen.
› På biler med manuell girkasse settes girspaken i fri, mens clutchpedalen

tråkkes 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.
› Trykk raskt på tasten » Bilde 162 på side 125 – motoren starter.

På biler med dieselmotor lyser glødepluggens varsellampe  etter trykk på
bryteren. Motoren starter når varsellampen slukker.

Les dette
■ Etter oppstart av en kald motor kan det være unormal motorstøy en kort tid.
Dette er normalt og helt ufarlig.
■ Så lenge motoren forglødes, bør ingen store strømforbrukere være slått på.
Dette belaster batteriet unødig.

Stoppe motoren

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 126.

Parkere
› Stoppe bilen » side 131, Parkering.
› Trykk kort på startknappen » Bilde 162 på side 125.

Motoren og tenningen slås av samtidig.

Nødstopp
Om nødvendig, kan motoren i unntakstilfeller også slås av mens du kjører.

› Trykk startknappen » Bilde 162 på side 125 lengre enn 1 sekund, eller to gan-
ger i løpet av 1 sekund.

Etter nødstopp på motoren vil rattlåsen forbli ulåst.

VÆR FORSIKTIG
Ikke slå av motoren med en gang når den har vært sterkt belastet i lengre tid.
La i stedet motoren gå på tomgang i ca. 1 minutter. Slik unngår du at det byg-
ger seg opp varme i motoren.





Les dette
Når tenningen er slått av kan kjøleviften fortsette å gå i cirka 10 minutter (og
den kan gå av og på).

Problemer med motorstart

Bilde 163
Starte motoren – holde nøkkelen
mot knappen

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 126.

Nøkkelen i bilen kan ikke verifiseres
Hvis nøkkelen i bilen ikke kan verifiseres, er det ikke mulig å starte motoren
med et tastetrykk.

Skjermen på kombiinstrumentet viser en av følgende meldinger.
Finner ikke nøkkel. Instruksjonsbok!
Finner ikke nøkkel.
INGEN NØKKEL

Dette kan ha forskjellige årsaker.
▶Batteriet i nøkkelen er nesten utladet.
▶Det foreligger feil i nøkkelen.
▶Signalet mellom systemet og nøkkelen forstyrres (sterkt elektromagnetisk

felt).

Man kan prøve å starte motoren ved å holde inne startknappen og deretter
holde nøkkelen mot den » Bilde 163.

Systemfeil
Hvis følgende melding vises på kombiinstrumentets skjerm, foreligger det en
systemfeil.

Keyless defekt.
KEYLESS DEFEKT 
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Man kan prøve å starte motoren ved å holde inne startknappen og deretter
holde nøkkelen mot den » Bilde 163.

VÆR FORSIKTIG
Nøkkelen kan bare verifiseres om den befinner seg i bilen. Derfor er det viktig
å ha oversikt over hvor nøkkelen er hele tiden.

Les dette
■ Når du forsøker å starte, må nøkkelen rettes med baksiden mot knappen
» Bilde 163.
■ Dersom motoren ikke starter må man få hjelp hos et fagverksted.

START-STOPP-system

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 128
Deaktivere/aktivere systemet manuelt 129
Skjermmeldinger 129

START-STOPP-systemet (heretter kalt systemet) reduserer CO2-utslippene
samt skadelige andre 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 164
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 gasspedalen trås inn, ev. når bremsepe-
dalen slippes ved deaktivert autohold-funksjon.

Betingelser for systemfunksjon
For at systemfunksjonen skal fungere riktig, må følgende betingelser være
oppfylt.

Førerdøren er lukket.
Føreren har tatt på seg sikkerhetsbeltet.
Panseret er lukket.
Bilens hastighet var over 4 km/t etter forrige stopp.

Systemstatus
Systemstatusen vises på skjermen » Bilde 164 hvis du trykker.

Motoren slås av automatisk, når du begynner å kjøre utføres automatisk
gjenstart.
Motoren slås ikke av automatisk.

Årsaker til at motoren holdes i gang
Motoren kan holdes i gang ved stans av følgende grunner.
▶Motortemperaturen for riktig systemfunksjon er ennå ikke nådd.
▶Batteriet er ikke tilstrekkelig oppladet. 
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▶Strømforbruket er for høyt.
▶Høy kjøle- eller varmekapasitet (høy viftehastighet, stor forskjell mellom øn-

sket 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 systemet utføre auto-
matisk oppstart.

Infotainment-skjerm
Informasjon om aktuell systemstatus kan vises på Infotainment-skjermen
» Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

Les dette
■ Hvis bilen f.eks. står lenge ute i kuldegrader eller i direkte sollys, kan tempe-
raturen i bilbatteriet komme utenfor verdiene for problemfri drift av START-
STOPP-systemet.
■ Dersom førerens sikkerhetsbelte tas av eller førerdøren åpnes med automa-
tisk avstengt motor i mer enn 30 sekunder, må motoren startes igjen manuelt.
■ 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 når bremsepedalen trykkes inn kraftige-
re.
■ 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 165
Tast for START-STOPP-systemet

Deaktivere/aktivere
› Trykk på symboltasten  » Bilde 165.

Når systemet er deaktivert, lyser varsellampen 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 automa-
tisk oppstart.
■ Dersom kjøremodus Eco velges ved deaktivert system, vil systemet aktiveres
automatisk » side 166, Valg av kjøremodus (Driving Mode Selection).

Skjermmeldinger

Meldingene vises på kombiinstrumentets skjerm.
Start motoren manuelt!
START MANUELT

Hvis f.eks. førersetebeltet tas av, må motoren startes manuelt igjen.

På biler med startknapp blir tenningen slått av ved første gangs trykk på start-
knappen, først når man trykker igjen utføres startprosessen.

Feil: Start-stopp
START-STOPP FEIL

Det foreligger en systemfeil. Søk hjelp hos et fagverksted.

Bremser og parkering

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Informasjon om bremsing 130
Elektrisk parkeringsbremse 130
Parkering 131

ADVARSEL
■ Når motoren ikke er i gang, kreves det mer kraft for å bremse – fare for
ulykke!
■ Ved bremsing av bil med manuell girkasse og bilen i gir med lavt turtall,
må clutchen trykkes inn. Ellers kan bremseforsterkerens funksjon svekkes
– fare for ulykke!
■ Når du forlater bilen skal aldri personer som kan frigjøre f.eks. parkerings-
bremsen være i bilen uten tilsyn. Bilen kan begynne å rulle – fare for ulykke!
■ Ta hensyn til anbefalinger om nye bremsebelegg » side 136, Nye bremse-
klosser. 
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VÆR FORSIKTIG
Du må aldri la bremsene ligge på ved å trykke lett på pedalen når du ikke tren-
ger å bremse. Dette fører til overoppheting av bremsene og dermed lengre
bremselengde og økt slitasje.

Informasjon om bremsing

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 129.

Slitasje
Slitasje på bremsebeleggene er avhengig av kjøreforhold og kjøremåte.

Ved hyppig bykjøring og småkjøring, eller ved sportslig kjøring, slites bremse-
belegget raskere.

Under disse krevende forholdene bør bremsebeleggets tykkelse kontrolleres
av et fagverksted mellom serviceintervallene.

Våte og saltede veier
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 » .

Korrosjon
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 gjentatte oppbremsinger » .

Lange eller bratte bakker
Før du kjører opp eller ned lange eller bratte bakker, reduser hastigheten og
gir ned ett gir. Dermed benyttes motorens bremsevirkning og bremsene blir
avlastet. Hvis man trenger ytterligere bremsekraft skal det ikke bremses konti-
nuerlig, men i intervaller.

Visning av nødbremsing
Hvis du bremser for fullt og bilsystemet vurderer situasjonen for etterfølgende
trafikk som farlig, vil bremselyset blinke automatisk.

Når hastigheten er redusert til under ca. 10 km/t eller bilen er stoppet, slutter
bremselyset å blinke, og nødblinklyset slår seg på. Etter at kjøretøyet har akse-
lerert eller begynt å kjøre på nytt, slås nødblinklyset automatisk av.

Feil på bremseanlegget
Hvis du registrerer at bremselengden plutselig har blitt lengre og bremsepeda-
len kan trås lenger ned, kan det foreligge en feil på bremseanlegget.



Oppsøk et fagverksted så snart som mulig og tilpass kjøremåten til feilen, si-
den du ikke vet hvor stort skadeomfanget er.

Lavt bremsevæskenivå
Ved for lavt bremsevæskenivå kan det oppstå feil på bremseanlegget. Bremse-
væskenivået kontrolleres elektronisk » side 33,  Bremseanlegg.

Bremsekraftforsterker
Bremsekraftforsterkeren forsterker trykket som oppnås med bremsepedalen.
Bremsekraftforsterkeren fungerer bare når motoren er i gang.

ADVARSEL
Bremsing for å tørke bremsene og rengjøre bremseskivene må bare utføres
når trafikkforholdene tillater det. Det kan ellers sette andre trafikanter i fa-
re.

Elektrisk parkeringsbremse

Bilde 166
Parkeringsbremseknappen 

130 Kjøring



Bilde 167 Betjene parkeringsbremsen

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 129.

Den elektriske parkeringsbremsen (heretter kalt parkeringsbremse) erstatter
håndbrekket. Denne sikrer bilen mot uønsket bevegelse ved stopp og parke-
ring.

Parkeringsbremsen kan brukes med tenningen slått av eller på.

Innkobling
› Trekk og hold symboltasten  i pilens retning 1  » Bilde 167 til symbolet  i

tasten og varsellampen  på kombiinstrumentet tennes.

Manuell avstenging
› Trå inn bremsepedalen med tenningen på og trykk samtidig symboltasten 

i pilens retning 2  » Bilde 167.
› Trå inn bremse- eller gasspedalen med motoren i gang og trykk symbolta-

sten  i pilens retning 2 .

Symbolet  i tasten og varsellampen  slukkes.

Automatisk avstenging
Parkeringsbremsen slås av når du begynner å kjøre, så sant førerdøren er luk-
ket og føreren har festet setebeltet.

Hvis bilen ruller avgårde når du starter i en skråning, må du tråkke på gassen
eller bruke parkeringsbremsen.

Man kan forhindre at parkeringsbremsen slår seg av ved å trykke og holde
symboltasten  i pilens retning 1  ved igangkjøring » Bilde 167. Avstengning
av parkeringsbremsen skjer kun etter at tasten slippes.



Nødbremsing
Hvis det oppstår en bremsepedalfeil mens du kjører eller pedalen blokkeres,
kan parkeringsbremsen brukes som nødbremse » .

› Trekk og hold symboltasten  i pilens retning 1  » Bilde 167 (samtidig høres
et lydsignal).

Nødbremsen aktiveres og bilen begynner å bremse kraftig.

Bremseprosessen avbrytes når tasten slippes eller gasspedalen trås ned.

Parkere i en skråning
Når parkeringsbremsen er aktivert i en bratt skråning, kan følgende melding vi-
ses på kombiinstrumentets skjerm.

Parkeringsbrems: For stor helning. Instruksjonsbok!
FOR STOR HELNING

Finn en parkeringsplass på flaten eller med mindre helning.

ADVARSEL
■ Nødbremsen skal kun brukes i nødstilfeller når bilen ikke kan stoppes
med bremsepedalen.
■ Når du stopper og parkerer skal parkeringsbremsen alltid aktiveres, ellers
kan kjøretøyet rulle – fare for ulykke!
■ Stikk aldri gjenstander inn i fingergrepet foran parkeringsbremseknap-
pen. Slike gjenstander kan komme inn i rommet under knappen og hindre
bruken av parkeringsbremsen!

Les dette
■ Ved utladet bilbatteri er det ikke mulig å frigjøre parkeringsbremsen. Koble
først bilen til en strømkilde, f.eks. batteriet i en annen bil » side 223, Starthjelp
og prøv så å deaktivere parkeringsbremsen.
■ Litt støy når du aktiverer og deaktiverer parkeringsbremsen er normalt og
ufarlig.

Parkering

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 129.

Finn et sted med egnet overflate for å stoppe og parkere » .

Parkering skal kun utføres i angitt rekkefølge.

› Stopp bilen og hold bremsepedalen inne.
› Bruk parkeringsbremsen. 
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› På biler med automatgir settes girvelgeren i stillingen P.
› Slå av motoren.
› For biler med manuell girkasse settes bilen i 1. gir eller revers.
› Slipp opp bremsepedalen.

ADVARSEL
Eksosanleggets deler kan bli veldig varme. Derfor skal man aldri stanse kjø-
retøyet på steder hvor undersiden av bilen kan komme i kontakt med
brennbare materialer som tørt gress, kratt, blader, sølt drivstoff eller lig-
nende. – fare for brann og alvorlige personskader!

Manuell giring og pedaler

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Manuell giring 132
Pedaler 132

Manuell giring

Bilde 168
Gireskjema

De enkelte girstillingene vises på girspaken » Bilde 168.

Følg giranbefalingene ved giring » Side 41.

Trykk alltid clutchpedalen helt ned ved giring. På den måten hindres unormal
slitasje på clutchen.

Legge inn revers
› Stopp bilen.
› Tråkk clutchpedalen helt ned.
› Flytt girspaken til tomgangsstilling og trykk nedover.

› Flytt girspaken helt til venstre og deretter forover i stillingen R » Bilde 168.

Ryggelysene lyser når du setter girkassen i revers og tenningen er på.

ADVARSEL
Du må aldri legge inn revers mens du kjører – fare for ulykke eller persons-
kade!

VÆR FORSIKTIG
■ Ikke la hånden hvile på girspaken når du ikke skal gire. Trykket fra hånden
kan føre til unormal slitasje i girskiftmekanismen.
■ 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.

Pedaler

Bruk av pedalene må aldri hindres!

Det skal kun benyttes gulvmatte som festes i de aktuelle festene på førerplas-
sen.

Bruk kun fabrikkleverte gulvmatter eller fotmatter som er ŠKODA-originalut-
styr, og som er festet i de aktuelle festepunktene.

ADVARSEL
Ved føttene på førerplassen må det ikke finnes noen gjenstander – fare for
at pedalbetjeningen hindres eller begrenses!

Automatgir

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Modus og betjening av girvelgeren 133
Girvelgersperre 134
Manuelt girskift (Tiptronic) 134
Igangkjøring og kjøring 135

Den automatiske girkassen utfører et automatisk girskift.

Modi for automatgirkassen kan stilles inn av føreren ved hjelp av girvelgeren. 
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ADVARSEL
■ Gi ikke gass dersom modus er satt til kjørestilling før du starter turen – fa-
re for ulykke!
■ Sett aldri girvelgeren i posisjon R eller P under kjøring – fare for ulykke!
■ Hvis bilen skal bli stående i modus D. S. R eller Tiptronic, så må bilen si-
kres mot rulling med bremsepedalen, parkeringsbremsen, eller ved å bruke
autohold-funksjonen. Heller ikke på tomgang er kraftoveføringen helt ut-
koblet – bilen beveger seg langsomt.
■ Når du forlater bilen, skal girvelgeren alltid settes i P-modus. Ellers kan bi-
len settes i bevegelse – fare for ulykke!

VÆR FORSIKTIG
■ Dersom du utilsiktet setter girvelgeren i stillingen N under kjøring, må du
slippe gasspedalen og vente til motoren kommer ned på tomgangsturtall før
du kan sette girvelgeren i en kjørestilling.
■ Når utetemperaturen er under -10 °C, må girvelgeren alltid være i stillingen P
ved oppstart.
■ 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.

Les dette
Når tenningen er slått av, kan tenningsnøkkelen bare trekkes ut når velgers-
paken står i P-modus.

Modus og betjening av girvelgeren

Bilde 169
Valgspake/skjermvisning

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 133.

Med tenningen på vises girmodus og gjeldende gir på skjermen » Bilde 169.

Med girvelgeren kan følgende modus velges » Bilde 169.



P  – Parkeringsmodus
I denne modusen er alle drivhjulene mekanisk sperret.

Parkeringsmodus skal bare legges inn når bilen står i ro.

R  – Revers
Revers skal bare legges inn når bilen står i ro og motoren går på tomgang.

N  – Fri (tomgangsstilling)
Kraftoverføringen til drivhjulene blir avbrutt i denne modusen.

D / S  – Modus for kjøring forover (Normal) / Modus for kjøring forover
(Sport)
Veksling mellom funksjonene skjer ved å sette velgerspaken til fjæret stilling
 » Bilde 169.

I D-modus eller S-modus skiftes girene fremover automatisk avhengig av mo-
torbelastning, bruk av gasspedalen, kjøretøyets hastighet og den valgte kjøre-
modusen.

Kjørestillingen fremover blir i modus S skiftet automatisk opp og ned ved
høyere turtall enn i modus D.

Hvis kjøremodus Sport velges med motoren i gang » side 166, Valg av kjøre-
modus (Driving Mode Selection), vil girkassen automatisk stilles til S-modus.

E – Modus for økonomisk kjøring
Hvis kjøremodus Eco eller Individual (Motor – Eco) » Side 166 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 og ned ved lavere turtall
enn i modus D.
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Girvelgersperre

Bilde 170
Sperrebryter

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 133.

Girvelgeren er sperret i modusP og N, for at modus for fremoverkjøring ikke
kan legges inn utilsiktet og bilen dermed ikke kan sette seg i bevegelse.

Girvelgeren sperres kun når bilen står stille og ved hastigheter inntil 5 km/t.

Girvelgersperren vises ved at varsellampen  tennes.

Når du skyver girvelgeren raskt over N-modus (f.eks. fra R til D/S) blir girvelge-
ren 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.

Løsne girvelgeren fra P- eller N-modus
› Tråkk ned bremsepedalen samtidig som du trykker på sperretasten i pilens

retning 1  » Bilde 170.

Hvis du ønsker å stille girvelgeren fra N-modus til D/S-modus, skal bare brem-
sepedalen tråkkes ned.

Defekt girsperre
Hvis det oppstår en feil i girsperren eller brudd i strømforsyningen til den
(f.eks. utladet bilbatteri, defekt sikring), kan girvelgeren ikke lenger bringes ut
av P-modus på vanlig måte og bilen kan ikke lenger beveges. Girvelgeren må
nødutløses » Side 229.

Les dette
Hvis du ønsker å flytte girvelgeren fra modus P til modus D/S eller omvendt,
må girvelgeren flyttes raskt. Dette forhindrer at modus R eller N legges inn ut-
ilsiktet.



Manuelt girskift (Tiptronic)

Bilde 171 Girspake/multifunksjonsratt

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 133.

Tiptronic gjør det mulig med manuelt girskift ved hjelp av girvelgeren eller mul-
tifunksjonsrattet. Denne modusen kan velges både når bilen står stille og un-
der kjøring.

Det gjeldende giret vises på skjermen » Bilde 169 på side 133.

Følg giranbefalingene ved giring » Side 41.

Koble om til manuelt girskift
› Trykk girvelgeren fra posisjonen D/S mot høyre, eventuelt til venstre ved

høyreratt.

Dersom du bytter til manuell giring mens du kjører, vil det innlagte giret opp-
rettholdes.

Gire opp
› Trykk girvelgeren kort fremover +  » Bilde 171.
› Trekk vippebryteren +  » Bilde 171 kort mot rattet.

Gire ned
› Trekk girvelgeren kort bakover -  » Bilde 171.
› Trekk vippebryteren -  » Bilde 171 kort mot rattet.

Skifte midlertidig til manuell giring i stillingen D/S
› Trekk en av vippebryterne - / +  kort mot rattet » Bilde 171.

Hvis du ikke bruker vippebryterne - / +  på mer enn ett minutt, kobler den ma-
nuelle giringen seg ut. Du kan også avslutte den midlertidige omkoblingen til
manuell giring på egen hånd ved å trekke vippebryteren +  mot rattet i mer
enn 1 sekund. 
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Les dette
■ Det kan være en fordel, for eksempel i nedoverbakke, å bruke manuell giring.
Ved nedgiring reduseres bremsebelastningen og bremseslitasjen » Side 130.
■ Under akselerasjon kobler giret automatisk til et høyere trinn like før moto-
ren når maksimalt tillatt turtall.
■ Dersom det gires ned i et lavere trinn, sørger girkassen for at det først gires
ned når motorens turtall ikke lenger er for høyt.

Igangkjøring og kjøring

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 133.

Igangkjøring
› Start motoren.
› Trå inn bremsepedalen og hold den inne.
› Trykk og hold inne sperretasten i pilens retning 1  » Bilde 170 på side 134.
› Sett girvelgeren til ønsket modus » Side 133 og slipp sperretasten igjen.
› Slipp opp bremsepedalen og gi gass.

Stoppe (under kjøring)
› Trykk ned bremsepedalen og stopp bilen.
› Trykk ned bremsepedalen og hold den nede til kjøringen skal fortsette.

Ved korte stopp, f.eks. i veikryss, er det ikke nødvendig å sette girvelgeren i N-
modus.

Kickdown
Kickdown-funksjonen gir maksimal akselerasjon på bilen under kjøring.

Når gasspedalen trykkes helt ned, aktiveres kickdown-funksjonen i alle kjøre-
moduser.

Girkassen girer, avhengig av turtall og hastighet, ned ett eller flere trinn og bi-
len akselererer.

Oppgiring til neste gir vil først finne sted når det forhåndsgitte maksimale mo-
torturtallet nås.

Kjøre på tomgang i E-modus (frigang)
› Sett girvelgeren i posisjon D/S.
› Velg kjøremodus Eco eller Individual (Motor – Eco) » side 166, Valg av kjøre-

modus (Driving Mode Selection).
› Ta foten av gasspedalen (hastigheten er høyere enn 20 km/t).



Bilen ruller uten bremsevirkning fra motoren.

Giret legges automatisk inn ved at gass- eller bremsepedalen tråkkes ned kort,
eller ved at venstre vippebryter -  trekkes mot rattet » side 134, Manuelt gir-
skift (Tiptronic).

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med tilhenger eller annet tilbehør festet
til hengerfestet.

Launch-control1)

Funksjonen Launch-control gjør det mulig å oppnå maksimal akselerasjon når
du kjører i gang i modus S eller Tiptronic.

› Deaktiver ASR » side 140, Bremse- og stabiliseringssystemer.
› Deaktivere START-STOPP » side 129, 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 starter med maksimal akselerasjon.

› Aktiver ASR og START-STOPP på nytt når ønsket hastighet er oppnådd.

ADVARSEL
Rask akselerasjon, spesielt på glatte veier, kan føre til tap av kontroll over
bilen – fare for ulykker!

Innkjøring og økonomisk kjøring

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Innkjøring 136
Tips for økonomisk kjøring 136
DriveGreen-funksjon 136
Radiatorspjeld 137

Drivstofforbruk, forurensning og bilslitasje avhenger av kjørestil, veitilstand,
værforholdene og lignende.

1) Denne funksjonen gjelder bare for enkelte motorer.

135Igangkjøring og kjøring



Innkjøring

Innkjøring av motor
Motoren må kjøres inn de første 1 500 kilometerne. I løpet av denne perioden
vil kjørestilen avgjøre hvor vellykket innkjøringen er.

I løpet av de første 1 000 km anbefaler vi ikke at du kjører fortere enn 3/4 av
det maksimale tillatte turtallet, og heller ikke at du kjører med full gass eller
bruker tilhengerfestet.

Mellom 1 000–1 500 km kan motorbelastningen økes opp til den maksimale til-
latte hastigheten.

Nye dekk
Nye dekk har ikke best mulig gripeevne og må derfor "kjøres inn".

I løpet av de første ca. 500 km må du derfor kjøre spesielt forsiktig.

Nye bremseklosser
Nye bremseklosser må først "slites til", siden de ikke leverer best mulig brem-
seeffekt når de er helt nye.

I løpet av de første ca. 200 km må du derfor kjøre spesielt forsiktig.

Tips for økonomisk kjøring

For å oppnå lavest mulig drivstofforbruk, må det tas hensyn til følgende anvis-
ninger.

Kjør fornuftig
Unngå unødvendig akselerasjon og bremsing.

Gir energisparende og rettidig
Ta hensyn til giranbefalingen » Side 41.

Unngå å gi full gass og høye hastigheter
Hvis du kjører ved 3/4 av bilens topphastighet, reduseres drivstofforbruket
med ca. halvparten.

Ikke la motoren gå på tomgang
På biler med START-STOPP-systemet utføres en automatisk reduksjon av
tomgangsløp for bilmotoren. Når motoren skrus av på en bil uten START-
STOPP-systemet, for eksempel i kø, er drivstoffinnsparingen allerede etter 30–
40 sek større enn drivstoffmengden som trengs for å starte motoren på nytt.

Unngå småkjøring
Ved kjøring over korte avstander på mindre enn omtrent 4 km, kan motoren ik-
ke nå driftstemperaturen. Så lenge motoren ikke har nådd driftstemperatur, er
forbruket vesentlig høyere enn når motoren er varm.

Vær oppmerksom på riktig dekktrykk
Nærmere informasjon » Side 211.

Unngå unødvendig belastning
Per 100 kg vekt øker forbruket med opptil 0,3 l/100 km. Ved en hastighet på
100–120 km/t fører den økte luftmotstanden fra et tomt lastestativ til et driv-
stofforbruk som er opptil 10 % høyere enn dersom man kjører uten lastestativ.

Strømsparing
Ha kun på strømforbrukere (f.eks. varme i seter, vinduer, speil osv.) så lenge
som nødvendig.

På Infotainment vises opptil tre forbrukere som bruker størst andel av driv-
stoffet » Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

Bruk kjøleanlegget på økonomisk vis
I kjøledrift forbruker klimaanleggets kompressor motoreffekt og påvirker slik
drivstofforbruket.

Dersom kupeen er kraftig oppvarmet av sollys, anbefaler vi at du åpner vinduer
eller dører en kort stund for å slippe ut den varme luften.

Dersom vinduene er åpne, skal kjøleanlegget ikke være påslått mens du kjører.

DriveGreen-funksjon

Bilde 172
Visning på Infotainment-skjerm

DriveGreen-funksjonen (heretter kalt DriveGreen) evaluerer hvor økonomisk
kjøringen er på basis av informasjon om kjørestilen. Nyttige tips for å redusere
drivstofforbruket tilbys også.

DriveGreen kan vises i Infotainment som følger. 
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› Trykk på knappen   i Infotainment og deretter funksjonstastene , Drive-
Green.

A  Indikator for kjørestilens jevnhet
Ved en jevn kjørestil befinner viseren seg nær den grønne prikken. Ved aksele-
rasjon eller bremsing, flytter indikatoren seg ned- eller oppover.

B  "Grønt blad"
Det grønne bladomrisset viser din gjeldende kjøreøkonomi med noen sekun-
ders forsinkelse. Ved en økonomisk kjørestil vises det flere grønne sjikt på bla-
det. Ved lite økonomisk kjørestil vises det ingen grønnfarge og bladet kan for-
svinne helt.

C  Grafisk sammendrag
Evalueringen av kjøreøkonomien for de siste 3 eller 1,5 minuttene (avhengig av
Infotainment-type) vises som stolper i trinn på 5 sekunder. Den aktuelle statu-
sen vises på venstre side og flytter seg gradvis mot høyre. Jo høyere den grøn-
ne stolpen er, jo mer økonomisk kjørestil.

D  Punktvurdering
Funksjonstasten viser en evaluering av kjøreøkonomien fra start i området fra
0 til 100 poeng. Jo høyere den viste verdien er, desto mer økonomisk kjørestil.

Når du trykker på funksjonstasten, vises det en detaljert oversikt over kjøreø-
konomien for de siste 30 minuttene.

Hvis turen tar mindre enn 30 minutter fra start, viser evalueringen også deler
av tidligere kjøreøkonomi (stolpene vises i mørkegrønt).

E  Gjennomsnittlig drivstofforbruk
Funksjonstasten viser gjennomsnittlig drivstofforbruk fra start.

Når du trykker på funksjonstasten, 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 drivstoffforbruk (stolpene vises i mørkegrønt).

F  Symboler på skjermen
Skjermen kan vise de følgende fire symbolene som gir informasjon om den ak-
tuelle kjørestilen.

Økologisk kjøring
Den gjeldende farten har en negativ effekt på drivstofforbruket.
Kjørestilen er ujevn, bruk en mer flytende kjørestil.
Giranbefaling.









Tips for å redusere drivstofforbruket
Når du trykker på "bladet", viser skjermen nyttige tips for å redusere drivstof-
forbruket. Disse tipsene kan hjelpe deg til å kjøre mer økonomisk.

Les dette
■ Ved nullstilling av minne for enkelttur "fra start" vil også det gjennomsnittli-
ge forbruket E  og kjørestilen D  nullstilles.
■ Hvis du endrer enhetene for drivstofforbruk vil enkelte Infotainment-typer
nullstille verdiene for gjennomsnittlig drivstofforbruk E .

Radiatorspjeld

Radiatorspjeldet (heretter kalt spjeld) reduserer CO2-utslipp samt skadelige ut-
slipp og sparer drivstoff.

Hvis systemet påviser at det kan redusere luftmengden som strømmer til radi-
atoren, stenges dette spjeldet. Dermed reduseres luftmotstanden i fronten av
bilen.

Spjeldet er plassert mellom gitteret i fremre støtfanger og radiatoren.

Hvis det oppstår en feil i spjeldfunksjonen ved en fart på rundt 150 km/t, vises
følgende melding på kombiinstrumentets skjerm.

Feil: Radiatorspjeld. Begrenset funksjon.
RADIATOR[-]SPJELD BEGRENSET

Etter visning av meldingen ovenfor, begrenses bilhastigheten automatisk til
omtrent 170 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 138
Gjennomkjøring av vann 138

Denne delen av bruksanvisningen viser deg viktig informasjon for å unngå ska-
de på bilen under kjøring.
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Kjøretips

Kjør kun på slike veier og i slikt terreng som er i samsvar med bilens parametre
» side 239, Tekniske data og dine ferdigheter.

Det er alltid føreren som er ansvarlig for å avgjøre om kjøretøyet kan håndtere
et gitt terreng.

ADVARSEL
■ Kjøringen må alltid tilpasses de aktuelle terreng- og værforhold. For høy
hastighet eller feil kjøremanøver kan føre til skader på bilen og alvorlige
personskader.
■ 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. Sli-
ke gjenstander kan skade drivstoffslanger, bremsesystemet, tetninger og an-
dre deler av bilen.
■ Kjør sakte i ukjent terreng og vær oppmerksom på uventede hindringer, som
f.eks. hull, steiner, stubber osv.
■ Sjekk uoversiktlige strekninger på grusveier før du kjører videre og vurder om
slik kjøring er mulig uten risiko.

Gjennomkjøring av vann

Bilde 173
Høyeste tillatte vanndybde ved
vanngjennomkjøring

For å unngå skader på kjøretøyet ved kjøring gjennom vann (f.eks. oversvømte
veier), må du passe på følgende.

› Før du kjører gjennom vann må du fastslå hvor dypt vannet er.

Vannet må ikke rekke lenger opp enn til kanalene » Bilde 173.

› Ikke kjør fortere en ganghastighet.

Ved høyere hastighet kan det danne seg en bølge foran kjøretøyet, som kan
føre til at det trenger vann inn i motorens luftinntaksystem eller i andre deler
av kjøretøyet.

› Du må aldri stoppe ute i vannet, heller ikke rygge eller stoppe motoren.

VÆR FORSIKTIG
■ Dersom vann trenger inn i motorens innsugingssystem, kan dette føre til al-
vorlig skade på motordeler!
■ Ved kjøring i vann kan noen deler av kjøretøyet, som f.eks. understell eller
elektronikk, få store skader.
■ Kjøretøy som kommer imot genererer bølger som kan overskride den tillatte
vannhøyden for ditt kjøretøy.
■ Det kan skjule seg slaghull, gjørme, steiner eller andre hindringer under van-
net som vanskeliggjør eller hindrer gjennomkjøringen.
■ Ikke kjør gjennom saltvann da saltet fører til rust. En bil som har vært i kon-
takt med saltvann skal skylles grundig med ferskvann.
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Assistentsystemer

Generell informasjon

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Radarsensor 139

ADVARSEL
Vær oppmerksom på følgende generelle merknader om bruk av assistents-
ystemer.
■ 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 174
Plassering av radarsensor

Les først og vær oppmerksom på  på side 139.

Radarsensoren (heretter kalt sensor) påviser trafikksituasjonen foran bilen ved
hjelp av elektromagnetiske bølger. Radaren er plassert under et deksel » Bil-
de 174.

Sensoren er en del av systemene ACC » Side 159 og Front Assist » Side 164.

Sensorens funksjon kan påvirkes eller gjøres utilgjengelig av noen av følgende
hendelser.
▶Sensordekselet er tilsølt av søle, snø og lignende.
▶Området foran og rundt sensordekselet er tildekket med etiketter, tilleggs-

lykter og lignende.
▶Dårlig sikt (f.eks. tåke, plaskregn, tett snøvær).
▶ I unntakstilfeller kan sensoren være tildekket i området under dekselet,

f.eks. av snø.

Hvis sensordekselet eller sensoren er tildekket eller skitten, vises det en mel-
ding på kombiinstrumentets skjerm om ACC-systemet » Side 163 eller Front
Assist » Side 166.

ADVARSEL
■ Slå av ACC-systemet » Side 159 og Front Assist » Side 164 hvis du mis-
tenker at sensoren er skadet. Sensoren må kontrolleres omgående på et
fagverksted.
■ Sensoren kan flyttes på ved kollisjoner eller ved skade på fronten av bi-
len, hjulhuset eller under kjøretøyet. Dette kan føre til en nedsatt sensor-
funksjon – fare for ulykke! Sensoren må kontrolleres omgående på et fag-
verksted.
■ Området foran og rundt sensordekselet må ikke tildekkes med etiketter,
tilleggslykter og lignende. Dette kan føre til en nedsatt sensorfunksjon –
fare for ulykke!

VÆR FORSIKTIG
Fjern eventuell snø med en kost og is med en avisingspray.



139Assistentsystemer



Bremse- og stabiliseringssystemer

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Stabilitetskontroll (ESC) 140
Blokkeringsfrie bremser (ABS) 140
Antispinn (ASR) 141
Elektronisk differensialbrems (EDL og XDS) 141
Aktiv styrestøtte (DSR) 141
Bremseassistent (HBA) 141
Bakkestartassistent (HHC) 141
Multikollisjonsbremse (MCB) 142
Kjøretøystabilisering (TSA) 142
Autohold-funksjon 142

Dette kapittelet beskriver funksjonene til bremse- og stabiliseringssystemene.
Feilvisning refereres til kapitlet » side 31, Varsellamper.

Bremse- og stabiliseringssystemene aktiveres automatisk hver gang tennin-
gen skrus på, med mindre annet er angitt.

ADVARSEL
Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsyste-
mer » Side 139,  i avsnitt Introduksjon.

Stabilitetskontroll (ESC)

Bilde 175
Tasten til ESC-systemet

Les først og vær oppmerksom på  på side 140.

ESC forbedrer bilens stabilitet i dynamiske kjøresituasjoner, som for eksempel
dersom biler begynner å skrense.

ESC overvåker hvorvidt ønsket kjøreretning samstemmer med bilens bevegel-
se. I tilfelle avvik (f.eks. overstyring), bremser ESC automatisk hvert enkelt hjul
for å opprettholde ønsket kjøreretning.

Under inngripen i systemet blinker varsellampen  i kombiinstrumentet.

Aktiver/deaktiver ESC Sports
Aktivering av ESC Sport muliggjør en mer sportslig kjørestil. Ved lett over- eller
understyring av bilen foregår ingen ESC-inngrep og ASR-en begrenses, slik at
hjulene på drivakselen kan spinne rundt.

Aktivering eller deaktivering av ESC Sport kan gjøres på en av følgende måter.
▶Ved å trykke på symboltasten  for å aktivere og trykke kort på tasten for å

deaktivere » Bilde 175.
▶ I Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillin-

ger.

Ved aktivering på kombiinstrumentet, lyser varsellampen  og skjermen viser
følgende melding.

ESC Sport: Redusert kjørestabilitet.
ESC SPORT

Ved deaktivering på kombiinstrumentet slukker varsellampen  og skjermen
viser følgende melding.

Stabilitetskontroll (ESC) aktivert.
ESC PĂ

Blokkeringsfrie bremser (ABS)

Les først og vær oppmerksom på  på side 140.

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 til-
hørende lyder.

Når ABS-systemet reagerer, reduseres trykket på bremsene og bremsepedalen
i intervaller.
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Antispinn (ASR)

Les først og vær oppmerksom på  på side 140.

ASR forhindrer at hjulene spinner på drivakselen. ASR reduserer kraften som
overføres til hjulene som spinner. Dette forenkler f.eks. kjøring på overflater
med dårlig veigrep.

Under ASR-inngripen i systemet blinker varsellampen  på kombiinstrumen-
tet.

Deaktivere/aktivere ASR
Aktivering eller deaktivering av ASR kan gjøres på en av følgende måter, av-
hengig av utstyr.
▶ I Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillin-

ger.
▶Ved å trykke kort på symboltasten  » Bilde 175 på side 140.

Ved deaktivering lyser varsellampen  på kombiinstrumentet og skjermen vi-
ser følgende melding.

Antispinnregulering (ASR) deaktivert.
ASR AV

Ved aktivering på kombiinstrumentet slukker varsellampen  og skjermen vi-
ser følgende melding.

Antispinnregulering (ASR) er aktivert.
ASR PĂ

ASR bør helst være aktivert hele tiden. Det er fornuftig å kun slå av systemet
for eksempel i følgende situasjoner.
▶Kjøring med kjettinger.
▶Kjøring i dyp snø eller på veldig løst underlag.
▶Når man "gynger løs" bilen hvis du har kjørt deg fast.

Elektronisk differensialbrems (EDL og XDS)

Les først og vær oppmerksom på  på side 140.

EDS
EDS forhindrer at det enkelte hjulet spinner på drivakselen. EDS bremser, om
nødvendig, hjulet som spinner og overfører drivkraften til den andre drivhjulet.
Dette forenkler kjøring på overflater hvor hjulene på drivakselen har ulikt vei-
grep.













For å unngå at skivebremsen på hjulet som bremses overopphetes, kobles EDS
ut automatisk. Når bremsene er avkjølt, aktiveres EDS automatisk igjen.

XDS
XDS er en utvidelse av den elektroniske differensialsperren. XDS reagerer ikke
på motorspinn, men på avlastningen av drivhjulets akse i kurvens innerside når
man kjører fort i svinger.

Ved automatisk bremseinngrep på det belastede hjulet, hindrer man at hjulet
spinner i kurvens innerside. Slik forbedres veigrepet og bilen kan følge det øn-
skede sporet.

Aktiv styrestøtte (DSR)

Les først og vær oppmerksom på  på side 140.

DSR gir føreren en styreanbefaling i kritiske situasjoner for å stabilisere bilen.
DSR aktiveres f.eks. ved kraftig nedbremsing når kjørebanens overflate på
høyre og venstre side er forskjellig.

Bremseassistent (HBA)

Les først og vær oppmerksom på  på side 140.

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 140.

HHC gjør det mulig å flytte foten fra bremsepedalen til gasspedalen under bak-
kestart uten at bilen begynner å rulle.

Systemet opprettholder bremsetrykket på bremsepedalen i ca. 2 sekunder et-
ter at bremsepedalen er sluppet opp.

HHC er aktiv fra og med ca. 5 % stigning, når førerdøren er lukket. HHC er alltid
bare aktiv ved kjøring forover eller bakover i stigninger.
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Multikollisjonsbremse (MCB)

Les først og vær oppmerksom på  på side 140.

MCB bidrar til å redusere farten og stabilisere bilen ved hjelp av automatisk
bremseinngrep etter et sammenstøt. Dette reduserer risikoen for et påfølgen-
de sammenstøt pga. ukontrollert bilbevegelse.

Det automatiske bremseinngrepet finner kun sted dersom følgende vilkår er
oppfylt.

Det oppsto en front- eller sidekollisjon eller en påkjørsel bakfra med en
viss 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 140.

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 høyere enn 60 km/t.

Nærmere informasjon » side 179, Hengerfeste og tilhenger.





















Autohold-funksjon

Bilde 176
Tasten for autohold-funksjonen

Les først og vær oppmerksom på  på side 140.

Autohold-funksjonen (heretter kalt system) forhindrer at bilen ruller av gårde
når den er stoppet. For eksempel ved trafikklys er det ikke nødvendig å sikre
bilen med bremsepedalen eller håndbremsen.

For aktivering, deaktivering og riktig systemfunksjon, må de følgende grunn-
betingelsene overholdes.

Førerdøren er lukket.
Motoren er i gang (eller automatisk slått av med START-STOPP-systemet).
På biler med automatgir skal girvelgeren ikke være i modus N (systemet er
ikke tilgjengelig i denne modusen).

Stoppe og starte opp
Når du stopper, hindrer systemet at bilen ruller avgårde. På kombiinstrumentet
lyser varsellampen . Bremsepedalen kan slippes.

Bilbremsene slippes til oppstarten. Varsellampen  i kombiinstrumentet sluk-
kes.

Hvis bilen ruller avgårde når du starter i en skråning, må du tråkke på gassen
eller bruke parkeringsbremsen.

Dersom bilen er sikret av systemet og førerdøren åpnes eller tenningen slås
av, vil bilen sikres mot uønsket bevegelse med parkeringsbremsen.

I så tilfelle slukker varsellampen  på kombiinstrumentet og varsellampen 
tennes.

Aktivering/deaktivering
Aktivering og deaktivering av systemet gjøres ved å trykke på symboltasten 
» Bilde 176. 









142 Kjøring



Når systemet er aktivert lyser symbolet  i tasten.

Etter å slå av og slå på tenningen forblir systemet aktivert eller deaktivert, av-
hengig av den siste innstillingen.

ADVARSEL
Den økte stoppe- og startekomforten som systemet leverer må ikke friste
deg til å ta større sjanser.
■ Systemet kan ikke holde bilen under alle omstendigheter, f.eks. i stignin-
ger på isete eller svært glatt underlag.
■ Når du stopper og parkerer skal bilen alltid sikres på riktig måte » side 131,
Parkering.

VÆR FORSIKTIG
I noen vaskesystemer er det nødvendig at kjøretøyet kan rulle fritt. Systemet
må derfor deaktiveres før du kjører gjennom en bilvask.

Les dette
Systemet kan sikre bilen i ca. 10 minutter, etter dette vil bilen automatisk bli
sikret med parkeringsbremsen.

Parkeringshjelp (Park Pilot)

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 143
Visning på Infotainment-skjerm 144
Aktivering/deaktivering 145
Automatisk systemaktivering når bilen kjører fremover 145

Parkeringshjelpen (heretter kalt system) trekker oppmerksomheten din mot
hindringer i nærheten av bilen via lydsignaler eller Infotainment-skjermen.

ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 139,  i avsnitt Introduksjon.
■ Personer eller gjenstander som beveger seg vil muligens ikke gjenkjen-
nes av systemsensorene.

ADVARSEL (fortsettelse)
■ Overflatene på bestemte gjenstander og klær kan under visse omstendig-
heter ikke reflektere signalene fra systemet. Dette kan føre til at slike per-
soner eller gjenstander ikke gjenkjennes av systemsensorene.
■ Eksterne støykilder kan påvirke signalene til systemsensorene. Dette kan
under ugunstige betingelser føre til at objekter eller personer ikke oppda-
ges av systemsensorene.
■ Sørg for at det ikke befinner seg noen mindre hindringer foran og bak bi-
len før manøvrering, for eksempel steiner, tynne stolper, tilhengerfester
osv. Disse hindringene vil kanskje ikke registreres av systemsensorene.

VÆR FORSIKTIG
■ Hold systemsensorene » Bilde 177 på side 143 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.

Funksjonsmåte

Bilde 177 Plassering av sensorene på venstre side av bilen: foran/bak 
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Bilde 178
Overvåkede områder og sensore-
nes rekkevidde

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 143.

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 177.

Avhengig av utstyr kan bilen ha følgende systemvarianter » Bilde 178.
▶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 178

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 lydsignalene
kortere. Fra en avstand på ca. 30 cm høres en konstant lyd – fareområde. Fra
dette øyeblikket må man ikke fortsette å kjøre!

Lydsignalene kan stilles inn i Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment,
kapittel CAR – Bilinnstillinger.

Tilhengerkjøring
Ved kjøring med tilhenger, eventuelt med annet tilbehør koblet til tilhengerfe-
stet, er systemet kun aktivt for områdene A  og B  » Bilde 178.



Les dette
■ Hvis ikke alle felt rundt bilen vises etter systemaktivering med variant 3, må
bilen beveges noen meter fram- eller bakover.
■ Signaltonene for registrering av hindring foran er som standard høyere enn
for registrering av hindringer bak.

Visning på Infotainment-skjerm

Bilde 179
Skjermvisning

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 143.

Funksjonstaster og hindringsvarsling » Bilde 179

A Kjørefeltvarsling.

   Avhengig av Infotainment-type: Utkobling av parkeringshjelpen.

   Inn-/utkobling av lydsignal for parkeringshjelp.

 Bytte til ryggekameravisning.

 Meldingsvisning: Kontroller kjørebane!

 Fargen på en hindring påvist i kollisjonsområdet (avstanden til hin-
dringen er mindre enn 30 cm).  Ikke fortsett å kjøre mot en hindring!

 Fargen på en hindring påvist i kjørefeltet (avstanden til hindringen er
større enn 30 cm).

 Fargen på en hindring påvist utenfor kjørefeltet (avstanden til hin-
dringen er større enn 30 cm).

 Systemfeil (det vises ingen hindringer).

Kjørefeltvarsling
Kjørefeltvisningen endres avhengig av styrevinkel A  » Bilde 179 og angir veien
som bilen ville ta med nåværende rattstilling.

Kjørebanen foran varsles når bilen står i forovergir eller fri (nøytral), eller når
girvelgeren for automatgir står i D/S eller N-modus. 
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Kjørebanen bak varsles når bilen står i revers hhv. når velgerspaken for auto-
matgir står i R-modus.

Aktivering/deaktivering

Bilde 180
Systemtast (variant 2, 3)

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 143.

Aktivering
Aktivering av systemet utføres ved at bilen settes i revers, eller på biler med
variant 2 og 3 også ved å trykke på symboltasten  » Bilde 180.

Dette bekreftes av et kort lydsignal (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 symboltasten
 eller automatisk ved en hastighet over 15 km/t (tastesymbolet  slukkes).

Feilmelding
Bil med variant 1
▶Etter systemaktivering lyder det et lydsignal i ca. 3 sekunder (det er ingen

hindringer nær bilen).

Bil med variant 2 og 3
▶Etter systemaktivering blinker symbolet  i tasten.
▶Kombiinstrumentets skjerm viser en melding om en feil på ParkPilot-syste-

met (samtidig lyder også et lydsignal).

Søk hjelp hos et fagverksted.

Les dette
Systemet kan kun aktiveres ved hastigheter under ca. 15 km/t med symbolta-
sten .



Automatisk systemaktivering når bilen kjører fremover

Bilde 181
Infotainment-skjerm: Visning
ved automatisk aktivering

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 143.

Automatisk systemaktivering skjer når bilen nærmer seg et hinder ved kjøring
fremover ved en hastighet under 10 km/t.

Etter aktiveringen vises følgende på venstre del av Infotainment-skjermen
» Bilde 181.

Lydsignaler avgis fra en avstanden fra hindringen på ca. 50 cm.

Automatisk visning kan kobles inn eller ut i Infotainment » Bruksanvisning for
Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

Utmanøvreringsassistent

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 146
Aktivering/deaktivering 146
Skjermmeldinger 147

Utmanøvreringsassistenten (heretter kalt system) advarer deg når du forlater
en tverrgående parkeringsplass foran motgående kjøretøy.

Om nødvendig, prøver systemet å unngå en kollisjon eller redusere dens kon-
sekvenser med automatisk oppbremsing.

ADVARSEL
Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsyste-
mer » Side 139,  i avsnitt Introduksjon.
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Funksjonsmåte

Bilde 182 Plassering av radarsensorer/Infotainment-skjerm: Varselvisning

Bilde 183
Kjøresituasjon

Les først og vær oppmerksom på  på side 145.

Ved påslått tenning overvåker systemet området langs sidene av og bak bilen
med radarsensorer.

Hvis bilens bakside påviser kjøretøy som kommer fra sidene » Bilde 183, adva-
rer systemet om dette.

Varsel – Bil med parkeringshjelp
Du vil høre en lydtone og Infotainment-skjermen viser følgende » Bilde 182.

Advarselen skjer på følgende to nivåer.
Et møtende kjøretøy er påvist. Ikke fortsett ryggingen og kontroller bilom-
givelsene.
Et kjøretøy ble påvist i kollisjonsområdet. Ikke fortsett å rygge .



A

B

Varsel – Bil uten parkeringshjelp
Det høres et lydsignal og kombiinstrumentets skjerm viser følgende melding.

Advarsel: Vær oppmerksom på trafikk bakfra!

Automatisk nødbremsing
Hvis føreren ikke reagerer på advarselen og systemet oppdager en foreståen-
de kollisjon, kan dette utløse en automatisk oppbremsing ved en hastighet på
opptil 10 km/t.

Skjermen på kombiinstrumentet viser følgende melding.
Nødbremsing utføres. Ta over bremsingen.

Radarsensorer
Radarsensorene (heretter kalt sensorer) er plassert under bakre støtfanger
» Bilde 182 og er ikke synlig fra utsiden.

ADVARSEL
■ Ved en kollisjon eller skader på bilens bakre støtfanger, kan sensorene
skades eller forskyves. Dette kan føre til en nedsatt sensorfunksjon – fare
for ulykke! Bilen må kontrolleres omgående på et autorisert verksted.
■ Området foran og rundt sensoren må ikke tildekkes med gjenstander av
noe slag. Dette kan føre til nedsatt systemfunksjon.

■ Fjern snø, is og andre hindringer av denne typen fra området foran og
rundt sensoren.

VÆR FORSIKTIG
■ Under ugunstige værforhold (kraftig regn, vanndamp, svært lave/høye tem-
peraturer osv.) kan systemets funksjon være begrenset – "uriktig bilgjenkjen-
ning".
■ Ettermontert utstyr på bilens bakside, som f.eks. sykkelstativ, kan påvirke sy-
stemfunksjonen.

Aktivering/deaktivering

Les først og vær oppmerksom på  på side 145.

Aktivering eller deaktivering av systemet kan gjøres på en av følgende måter.
▶På kombiinstrumentets skjerm» side 47, Menypunktet Assistenter.
▶ I Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillin-

ger.

Etter å slå av og slå på tenningen forblir systemet aktivert eller deaktivert, av-
hengig av den siste innstillingen.
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Skjermmeldinger

Les først og vær oppmerksom på  på side 145.

Skjermmeldinger vises for både utmanøvreringsassistenten og assistenten for
"blindsoneovervåking", disse vises på kombiinstrumentet.

Utmanøvrer.ass./ blindsonevars. ikke tilgjengelig nå.

Systemet er ikke tilgjengelig av en ukjent grunn.

Stopp bilen, stopp motoren og start så bilen igjen.

Hvis meldingen vedvarer etter omstart av bilen, må du søke hjelp hos et fag-
verskted.

Feil: Utmanøvrer.ass./ blindsonevarsler

Det foreligger en systemfeil. Søk hjelp hos et fagverksted.

Utman.ass./blind[-]sonevars. ikke tilgj. Ingen sensorsikt.

Sensorene er skitne eller tildekket.

Stopp bilen, stopp motoren og rengjør området rundt sensorene.

Hvis meldingen vedvarer etter omstart av bilen, må du søke hjelp hos et fag-
verksted.

Tilhenger: Ut[-]manøv.ass/blind[-]sonevars. ikke tilgj.

Om en tilhenger eller annet tilbehør er koblet til fabrikkmontert hengerfeste,
er systemet ikke tilgjengelig.

Ryggekamera

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 148
Aktivering/deaktivering 148
Funksjonstaster 148
Orienteringslinjer og kjørefelt 149
Modus – Tverrparkering 149
Modus – Lukeparkering 150
Modus – Kjøring opp mot tilhenger / avstandsovervåking 150
Modus – Overvåking av området bak bilen 151











Ryggekameraet (heretter kalt system) hjelper føreren ved parkering og manøv-
rering gjennom visning av området bak bilen på Infotainment-skjermen (heret-
ter kalt skjerm).

Det finnes fire tilgjengelige modus for ulike situasjoner som oppstår i løpet av
parkering og manøvrering.

ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 139,  i avsnitt Introduksjon.
■ Systemet registrerer ingen hindringer. Visningen av hjelpeblokker og -lin-
jer skjer uavhengig av bilens omgivelser. Sjåføren må selv bedømme om bi-
len kan parkeres trygt på den valgte parkeringsplassen.
■ Forsikre deg om at kameralinsen ikke er skitten eller tildekket, ellers vil
systemets funksjonen bli betydelig svekket- fare for ulykke. Informasjon
om rengjøring » side 191, Kameralinse

VÆR FORSIKTIG
■ Kameralinsen forvrenger og forstørrer synsfeltet sammenlignet med det vi
ser direkte. Derfor egner denne skjermvisningen seg kun begrenset til å be-
dømme avstanden til bilen bak.
■ Noen gjenstander, f.eks. tynne søyler, nettinggjerder eller gitter kan muli-
gens ikke vises tilstrekkelig på grunn av skjermoppløsningen.
■ Det er kun en todimensjonal skjermvisning. Derfor kan f.eks. framstikkende
gjenstander eller fordypninger i kjørebanen muligens ikke gjenkjennes på
grunn av manglende dybdevisning.
■ I et sammenstøt eller ved skade bak på bilen, kan kameraet ev. bli flyttet fra
riktig posisjon. I så tilfelle bør systemet sjekkes av et fagverksted.
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Funksjonsmåte

Bilde 184 Kameraplassering / overvåket område

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 147.

Kameraet for visning av området bak bilen er plassert i baklukens håndtak
» Bilde 184.

Overvåket område » Bilde 184
Kameraets rekkevidde
Området utenfor rekkevidden av kameraet

Følgende modus er tilgjengelig for hjelp ved parkering og manøvrering.
▶Tverrgående parkering
▶Lukeparkering
▶Kjøring opp mot tilhenger / avstandsovervåking
▶Overvåking av området bak bilen (vidvinkel)

Endring av modus gjøres ved hjelp av funksjonstastene på skjermen.

Systemet kan hjelpe føreren ved parkering og manøvrering under følgende
grunnforutsetninger.

Tenningen er skrudd på.
Systemet aktiveres.
Bakluken er helt lukket.
Kjørehastigheten er lavere enn 15 km/t.
Området bak bilen er godt synlig.
Det valgte parkerings-/manøvreringsområdet er oversiktlig og jevnt.



A

B













Aktivering/deaktivering

Bilde 185
Knapp for aktivering/deaktive-
ring

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 147.

Aktivering
Systemet aktiveres når bilen settes i revers eller ved å trykke på symboltasten
 » Bilde 185.

Dette bekreftes av et kort lydsignal (tastesymbolet  tennes).

På skjermen vises modus for tverrgående parkering.

Deaktivering
Parkeringshjelpen deaktiveres ved å trykke på symboltasten , skru av ten-
ningen eller det slår seg av ved en hastighet over 15 km/t (symbolet  i tasten
slokker).

Funksjonstaster

Bilde 186
Funksjonstaster

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 147.

Modusskifte og andre innstillinger gjøres ved hjelp av funksjonstastene på
skjermen. 
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Funksjonstaster » Bilde 186
Slå av visning av området bak bilen
Modus – Tverrgående parkering
Modus – Lukeparkering
Modus – Kjøring opp mot tilhenger / avstandsovervåking
Modus – Overvåking av området bak bilen (vidvinkel)
Skjerminnstillinger – lysstyrke, kontrast, farge
Parkeringshjelp (minivisning)
   Inn-/utkobling av lydsignaler
   Inn-/utkobling av minivisning
 Bytte til fullskjermsvisning

Orienteringslinjer og kjørefelt

Bilde 187
Orienterings- og kjørefeltlinjer

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 147.

I modus for tverrgående og lukeparkering viser skjermen orienteringslinjer for
avstandsvurdering samt kjørefeltlinjer.

Skjermvisning » Bilde 187
Avstanden er ca. 40 cm (grense for sikkerhetsavstand)
Avstanden er ca. 100 cm
Avstanden er ca. 200 cm
Kjørefeltlinjer

Avstanden mellom sidelinjene tilsvarer omtrent bilens bredde med speil.

Kjørefelt
Kjørefeltlinjene D  » Bilde 187 endres avhengig av styrevinkel og angir veien
som bilen ville ta med nåværende rattstilling. Kjørefeltlinjer stanser ca. 300 cm
bak bilen.

A

B

C

D

E

F

G



A

B

C

D

VÆR FORSIKTIG
Gjenstandene som vises på skjermen kan være nærmere eller lenger unna enn
de vises. Dette skjer helst i følgende tilfeller.
■ En framstikkende gjenstand, f.eks. et hengerfeste på baksiden av en lastebil
eller lignende.
■ Kjøring fra en flate mot en skråning eller i en nedoverbakke.
■ Kjøring fra en bakke eller en skråning ned på en flate.

Les dette
Avstanden mellom orienteringslinjene bak bilen kan variere noe, avhengig av
bilens belastningstilstand bak og veiens helning.

Modus – Tverrparkering

Bilde 188 Skjermvisning

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 147.

Denne modusen støtter føreren ved lukeparkering i en parkeringsplass på
tvers av veibanen.

Parkeringsmanøver
› Velg en egnet parkeringsluke.
› Trykk på tasten  » Bilde 185 på side 148.
› Kjør sakte forbi den valgte parkeringsluken 1  » Bilde 188 og stopp bilen.
› Legg inn revers.
› Juster rattet slik at kjørefeltlinjene leder inn i parkeringsluken 2 .
› Rygg forsiktig og styr slik at de gule linjene fortsetter å lede inn i parkerings-

luken.
› Stans bilen senest når den røde linjen treffer parkeringslukens bakre grense

(for eksempel fortauskant) 3 .
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Modus – Lukeparkering

Bilde 189 Skjermvisning

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 147.

Denne modusen støtter føreren ved lukeparkering i en parkeringsplass paral-
lelt med veibanen.

Parkeringsmanøver
› Trykk på tasten  » Bilde 185 på side 148 når du kjører forbi en parkeringslu-

ke.
› Trykk på funksjonstasten C  » Bilde 186 på side 148.

Hjelpeboksene for begge sider vises på skjermen parallelt med veien.

› Slå på blinklyset for den siden der du vil parkere.

Hjelpeboksene for motsatt side vil nå skjules.

› Stans bilen slik at det ikke finnes noen hindringer i luken mellom hjelpebok-
sene 1  » Bilde 189, samtidig som den bakre boksen ikke strekker seg uten-
for parkeringsluken sider 2 .

› Drei rattet så langt i anbefalt retning 3  at fargen på den trapesformede
rammen 4  skifter til grønt. Holde rattet i denne stillingen.

› Når skjermen viser pilen 5 , rygger du (pilen blir stadig kortere ved rygging
inn i parkeringsluken).

Skjermen viser de gule kjørefeltlinjene 6  og den grønne linjen 7 .

Hvis styrevinkelen rettet opp under ryggingen, vises den røde linjen igjen 8
(nødvendig kjørebanejustering).

› I så tilfelle må du justere rattet, slik at de gule linjene 6  legges over den rø-
de linjen 8 .



› Rygg forsiktig til skjermen viser , eller til den grønne linjen 7  dekker par-
keringslukens sidegrenser 2 .

› Stopp bilen og drei rattet til de gule linjene 6  dekker den røde linjen 8
(nødvendig kjørebanejustering). Holde rattet i denne stillingen.

Orienteringslinjene vises på skjermen » Bilde 187 på side 149.

› Kjør forsiktig bakover.
› Stopp bilen når skjermen viser , eller på trygg avstand fra hindringen bak

bilen.

Les dette
Du ledes ikke lenger inn i parkeringsluken når rattet dreies mot den nødvendi-
ge kjørebanen i lengre tid. Start parkeringshjelpen på nytt.

Modus – Kjøring opp mot tilhenger / avstandsovervåking

Bilde 190
Skjermvisning

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 147.

I denne modusen viser skjermen området bak bilen ovenfra.

Biler med hengerfeste
Hvis bilen har fabrikkmontert tilhengerfeste, støtter denne modusen sjåføren
når man rygger opp til tilhengerfestet.

Skjermvisning » Bilde 190
Hengerfestets kulehode
Linjer for avstandsberegning (med en avstand på ca. 10 cm)
Linje for rygging opp til tilhengerfestet
Tilhengerfeste

Linjen C  beveger seg avhengig av styrevinkel og viser bilens ryggebane med
den gjeldende styrevinkelen. 



A

B

C
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Biler uten hengerfeste
Hvis bilen din har et fabrikkmontert hengerfeste, vises en rød linje for overvå-
king av avstand til hindringer 40 cm bak bilen.

Modus – Overvåking av området bak bilen

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 147.

I denne modusen viser skjermen området bak bilen.

Modusen er egnet for totaloversikt over situasjonen bak bilen.

Parkeringshjelp

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 152
Søk etter parkeringsluke 152
Bytte parkeringsmodus 153
Lukeparkering bakover 153
Parkering forover 154
Kjøre ut fra en parkeringsplass som er parallell med kjørebanen 154
Automatisk bremsehjelp 155
Skjermmeldinger 155

Parkeringshjelpen (senere kalt system) hjelper føreren ved parkering i en eg-
net langs- eller tverrgående plass, og ved utkjøring fra slik plass.

Systemet overtar rattet ved parkering hhv. utkjøring fra parkeringsplassen.
Sjåføren betjener pedalene og girspaken eller girvelgeren.

Tilstanden som rattet betjenes av systemet i, kalles parkeringsprosedyre

Parkeringshjelpen er en utvidelse av lukeparkeringshjelpen » Side 143 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 139,  i avsnitt Introduksjon.
■ Under parkeringsprosedyren utfører systemet automatisk raske styrebe-
vegelser. Grip ikke mellom eikene på rattet – 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 bilprodusenten.
■ Ikke bruk systemet når for eksempel kjettinger eller et reservehjul er mon-
tert på bilen.
■ Hvis det monteres andre hjul som er godkjent av produsenten, kan kjøre-
tøyets 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. Pass på at dekkene eller felgene på kjøretøy-
et ikke skades, og grip inn i tide om nødvendig.

Les dette
■ Vi anbefaler å utføre parkeringsprosedyren i en ufarlig hastighet på maks. ca.
5 km/t.
■ Parkeringshjelpen avsluttes når som helst ved å trykke på symboltasten 
» Bilde 191 på side 152 eller ved sjåførinngripen.
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Funksjonsmåte

Bilde 191
Systemtast

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 151.

Systemstøtten skjer på følgende måter.
▶Mens man ser etter en parkeringsluke, utføres det en måling og evaluering

av parkeringslukens størrelse.
▶Kombiinstrumentets skjerm (heretter kalt skjermen) viser egnede parke-

ringsplasser, og det anbefales en parkeringsmodus.
▶ Instruksjoner og informasjon vises på skjermen før start og under parkering.
▶Kjørebanen for bilen beregnes.
▶Forhjulene dreies automatisk under parkering.

Betingelser for systemfunksjon
Systemet kan bare søke etter en parkeringsluke hvis følgende grunnbetingel-
ser er oppfylt.

Systemet aktiveres.
Bilens hastighet er mindre enn 40 km/t (lukeparkering).
Bilens hastighet er mindre enn 20 km / t (tverrgående parkering).
Avstanden til en rekke parkerte biler er ca 0,5–1,5 m.
ASR-en er aktivert » side 140, Bremse- og stabiliseringssystemer.

Systemet kan bare utføre parkeringsprosedyren hvis følgende grunnbetingel-
ser er oppfylt.

Kjørehastigheten er under ca. 7 km/t.
Parkeringsprosedyren tar mindre enn 6 minutter.
Det skjer intet førerinngrep i den automatiske styreprosessen.

Aktivering/deaktivering
Systemet kan aktiveres eller deaktiveres ved å trykke på symboltasten  » Bil-
de 191.



















Når systemet er aktivert lyser symbolet  i tasten.

Søk etter parkeringsluke

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 151.

Systemet kan finne en parkeringsluke i en rad av parallelle og tverrgående par-
kerte biler på enten passasjer- eller førersiden.

Bruk av søk etter parkeringsluke
› Kjør sakte forbi en rad av parkerte biler.
› Aktiver systemet med symboltasten  » Bilde 191 på side 152.

Systemet vil automatisk søke etter en parkeringsluke på passasjersiden.

Hvis systemet finner en parkeringsplass, vises anbefalt parkeringsmodus for
denne parkeringsluken på skjermen » Bilde 193 på side 153 eller » Bilde 194
på side 153 – .

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).
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Bytte parkeringsmodus

Bilde 192 Menyer med parkeringsmodus: Skjermvisning

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 151.

Under søk etter parkeringsluke og før starten av parkeringsprosedyren kan det
vises en meny med en annen egnet parkeringsmodus på skjermen.

Parkeringsmodus » Bilde 192
Parkering bakover i en parallell parkeringsluke
Parkering bakover i en tverrgående parkeringsluke
Parkering forover i en tverrgående parkeringsluke

Parkeringsmodus kan endres ved å trykke på symboltasten  » Bilde 191 på
side 152.

Etter at alle parkeringsmodus er tilbudt, deaktiveres systemet ved trykk på
symbolknappen  igjen.

Hvis du ønsker å gå tilbake til opprinnelig anbefalt parkeringsmodus, trykker
du så på symboltasten  igjen.









Lukeparkering bakover

Bilde 193 Parkering i en parallell parkeringsluke: Skjermvisning

Bilde 194 Parkering i en tverrgående parkeringsluke: Skjermvisning

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 151.

Systemet støtter føreren ved enten langs- eller tverrgående ryggeparkering
inn i parkeringsluke i en rad av parkerte biler.

Skjermvisning » Bilde 193 eller » Bilde 194
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.

Fremgangsmåte ved lukeparkering bakover
Hvis systemet finner en parkeringsluke, vises denne parkeringsluken på skjer-
men » Bilde 193 eller » Bilde 194 – .

› Fortsett forover til displayet viser – . 
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› Stopp og sørg for at bilen ikke beveger seg lenger fremover før starten av
parkeringsprosedyren.

› 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.

› Hvis skjermen viser en blinkende pil forover – , legg inn 1. gir eller sett gir-
velgeren i stillingen D/S.

Skjermen viser symbolet  (bremsepedal).

› Trå på bremsepedalen og vent til rattet automatisk dreier inn i ønsket posi-
sjon, symbolet  slukkes.

› 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 dreier inn i ønsket posi-
sjon, symbolet  slukkes.

› Kjør forsiktig bakover.

Disse trinnene kan gjentas flere ganger etter hverandre.

Så snart parkeringshjelpen er avsluttet, høres et lydsignal og følgende melding
vises på skjermen: Park Assist avsluttet. Ta over styringen!

Parkering forover

Bilde 195
Parkering forover i en tverrgående parkeringsluke:
Skjermvisning

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 151.

Systemet støtter føreren ved tverrgående foroverparkering inn i parkeringslu-
ke i en rad av parkerte biler.

Parkeringsluke funnet av systemet
Hvis systemet finner en parkeringsluke, trykker man på symboltasten  » Bil-
de 191 på side 152 for å velge parkeringsmodus forover » Bilde 192 på side 153 –
. På skjermen vises følgende » Bilde 195.

Den videre prosedyren er lik den for ryggeparkering.

› Følg systeminstruksjonene som vises på skjermen.

Så snart parkeringshjelpen er avsluttet, høres et lydsignal og følgende melding
vises på skjermen: Park Assist avsluttet. Ta over styringen!

Parkeringsluke funnet av sjåføren
Systemaktivering er også mulig når bilen allerede er delvis innkjørt i en egnet
parkeringsluke.

› Trykk på symboltasten  » Bilde 191 på side 152. På skjermen vises følgende
» Bilde 195.

Den videre prosedyren er lik den for ryggeparkering.

› Følg systeminstruksjonene som vises på skjermen.

Så snart parkeringshjelpen er avsluttet, høres et lydsignal og følgende melding
vises på skjermen: Park Assist avsluttet. Ta over styringen!

Kjøre ut fra en parkeringsplass som er parallell med kjørebanen

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 151.

Systemet støtter sjåføren når du kjører ut fra en parallell parkeringsluke.

Utkjøringshjelp
› Trykk på symboltasten  » Bilde 191 på side 152.

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. 
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Så snart parkeringsprosedyren er avsluttet, høres et lydsignal og følgende
melding vises på skjermen: Ta over styringen og kjør videre.

Automatisk bremsehjelp

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 151.

Automatisk bremseassistent ved fartsoverskridelse
Dersom en hastighet på 7 km/t overskrides for første gang under parkerings-
prosedyren, vil hastigheten automatisk reduseres 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!

Skjermmeldinger

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 151.

Meldingene vises på kombiinstrumentets skjerm.
Park Assist avsluttet. For høy hastighet.

Hvis en hastighet på 50 km/t overskrides i løpet av søket etter en parkerings-
luke, må systemet aktiveres igjen med symboltasten .

For høy hastighet. Ta over styringen!

Parkeringsprosedyren avsluttet på grunn av overskridelsen av 7 km/t.

Park Assist avsluttet. Styreinngrep fører.

Parkeringsprosedyren er avsluttet av et førerinngrep.

Park Assist avsluttet. ASR deaktivert.

Parkeringsprosedyren kan ikke gjennomføres fordi ASR er deaktivert » si-
de 140, Bremse- og stabiliseringssystemer. Aktiver ASR.

ASR deaktivert. Ta over styringen!















Parkeringsprosedyren ble avsluttet fordi ASR ble deaktivert under parkerings-
prosedyren.

Tilhenger: Park Assist avsluttet.

Parkeringsprosedyren kan ikke utføres ved tilhengerdrift eller med annet tilbe-
hør festet til hengerfestet.

For lang tid. Ta over styringen!

Parkeringsprosedyren ble avbrutt fordi tidsgrensen på 6 minutter ble over-
skredet.

Park Assist ikke tilgjengelig for øyeblikket.

Systemet kan ikke aktiveres fordi det foreligger en feil på bilen. Søk hjelp hos
et fagverksted.

Park Assist avsluttet. Ikke tilgjengelig nå.

Parkeringsprosedyren blir avbrutt fordi det foreligger en feil på bilen. Søk hjelp
hos et fagverksted.

Park Assist defekt. Verksted!

Parkeringsprosedyren kan ikke utføres fordi det foreligger en feil i systemet.
Søk hjelp hos et fagverksted.

ASR regulerer. Ta over styringen!

Parkeringsprosedyren er avsluttet på grunn av inngrep fra ASR.

Autom. utkjøring ikke mulig. For liten luke.

Det er ikke mulig å kjøre ut av luken ved hjelp av systemet. Parkeringsluken er
for liten.

Bremseinngrep. For høy hastighet.

Hastigheten var for høy under parkeringsprosedyren og ble automatisk redu-
sert.

Hastighetsregulering

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 156
Betjeningsbeskrivelse 156
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Ved hjelp av hastighetsreguleringen (GRA) kan bilen holde hastigheter kon-
stant uten at du må trå på gasspedalen.

Tilstanden hvor GRA opprettholder hastigheten kalles heretter regulering.

ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 139,  i avsnitt Introduksjon.
■ Reguleringen avbrytes ikke ved å trå ned clutchpedalen! Når bilen f.eks.
settes inn et annet gir og clutchpedalen slippes, vil reguleringen fortsette.

Funksjonsmåte

Bilde 196 MAXI DOT-skjerm (monokromatisk): Eksempler på statusindika-
torer for GRA

Bilde 197 Segmentdisplay: Eksempler på statusindikatorer for GRA

Les først og vær oppmerksom på  på side 156.

Tilstandsvisning for GRA » Bilde 196, » Bilde 197
Angitt hastighet, inaktiv regulering (på fargeskjermer vises sifrene i farts-
grensene i grått).
Regulering aktiv (på fargeskjermer vises sifrene i fartsgrensene uthevet).
Ingen hastighet lagret.
Systemfeil – søk hjelp hos et fagverksted.

Grunnleggende forutsetninger for oppstart av hastighetsreguleringen
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 og motorbremseeffekten tillater
det.

ADVARSEL
Hvis motoreffekten eller motorens bremseeffekt ikke er tilstrekkelig til å
opprettholde den innstilte farten, må du ta over betjeningen av bilen!

Betjeningsbeskrivelse

Bilde 198
Betjeningselementer for hastig-
hetsregulering

Les først og vær oppmerksom på  på side 156.

Oversikt over betjeningselementene for GRA (hastighetsregulering) » Bil-
de 198

A  Deaktivere GRA (slette lagret hastighet)

  Avbryt reguleringen (fjæret stilling) 
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  Aktivere GRA (reguleringen er inaktiv)

B  Starte opp igjen reguleringena) / øke hastigheten

C  Starte reguleringen / senke hastigheten

D  Bytte mellom GRA og hastighetsbegrenser » Side 157

a) Hvis ingen hastighet er stilt inn, vil gjeldende hastighet overtas.

Når reguleringen startes, justerer GRA til bilens gjeldende hastighet, og denne
hastigheten vises på kombiinstrumentets skjerm. På kombiinstrumentet lyser
varsellampen .

Automatisk reguleringsavbrudd
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.
▶Ved å trykke på tasten D  » Bilde 198.

ADVARSEL
■ For å hindre at hastighetsreguleringen brukes utilsiktet, må du alltid slå
av systemet etter bruk.
■ Reguleringen må bare skrus på igjen når den innstilte hastigheten ikke er
for høy for trafikkforholdene.

Les dette
■ Under regulering kan hastigheten økes ved å trykke på gasspedalen. Etter at
du slipper gasspedalen, synker hastigheten til den tidligere innstilte hastighe-
ten.
■ Ved å trykke på tasten D  » Bilde 198 mens man bruker reguleringen, blir
denne avbrutt og GRA blir aktivert.

Hastighetsbegrenser

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 157
Betjeningsbeskrivelse 158

Hastighetsbegrenseren begrenser den maksimale kjørehastigheten til den
innstilte fartsgrensen.

Denne begrensningen kan bare overskrides hvis du trykker inn gasspedalen
helt.

Tilstanden der hastighetsbegrenseren overvåker en mulig overskridelse av
fartsgrensen kalles heretter regulering.

ADVARSEL
Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsyste-
mer » Side 139,  i avsnitt Introduksjon.

Funksjonsmåte

Bilde 199 MAXI DOT-skjerm (monokromatisk): Eksempler på statusindika-
torer for hastighetsbegrensning 
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Bilde 200 Segmentdisplay: Eksempler på statusindikatorer for hastig-
hetsbegrensning

Les først og vær oppmerksom på  på side 157.

Statusindikatorer på hastighetsbegrenser » Bilde 199, » Bilde 200
Angitt fartsgrense, inaktiv regulering (på fargeskjermer vises sifrene i
fartsgrensene i grått).
Regulering aktiv (på fargeskjermer vises sifrene i fartsgrensene uthevet).
Ingen fartsgrense angitt.
Systemfeil – søk hjelp hos et fagverksted.

Grunnleggende forutsetninger for oppstart av hastighetsreguleringen
Hastighetsbegrenser er aktivert.
Gjeldende hastighet er høyere enn 30 km/t.

Betjeningsbeskrivelse

Bilde 201
Betjeningselementer for hastig-
hetsbegrenser















Les først og vær oppmerksom på  på side 157.

Oversikt over hastighetsbegrenserens betjeningselementer » Bilde 201

A  Deaktivere hastighetsbegrenseren (slette innstilt grenseverdi)

  Avbryt reguleringen (fjæret stilling)

  Aktivere GRA (nødvendig for påfølgende aktivering av hastighets-
begrenseren)

  For å aktivere hastighetsbegrenseren stilles bryteren til stilling ,
trykk så på tasten D .

B  Starte reguleringen igjena) / øke hastighet – kort trykk (i trinn på
1 km/t), langt trykk (i trinn på 10 km/t)

C  Starte reguleringen / senke hastighet – kort trykk (i trinn på
1 km/t), langt trykk (i trinn på 10 km/t)

D  Bytte mellom GRA » Side 155 og hastighetsbegrenser

a) Hvis ingen fartsgrense er innstilt, blir gjeldende hastighet angitt som fartsgrense.

Ved oppstart av reguleringen blir gjeldende hastighet satt som fartsgrense og
vises på kombiinstrumentets skjerm. På kombiinstrumentet lyser varsellampen
.

Overskridelse av fartsbegrensningen mens reguleringen brukes
Hvis det er behov for å gå over fartsbegrensningen mens reguleringen er på,
for eksempel ved forbikjøring, må gasspedalen trykkes helt inn.

Ved overskridelse av fartsbegrensningen høres et lydsignal og varsellampen 
på kombiinstrumentet blinker.

Reguleringen fortsetter så snart hastigheten har sunket tilbake under innstilt
begrensning.

VÆR FORSIKTIG
Når du kjører i nedoverbakke, kan det oppstå overskridelse av den angitte
fartsbegrensningen. Ved overskridelse av fartsbegrensningen høres et lydsig-
nal og varsellampen  på kombiinstrumentet blinker.

Les dette
Ved å trykke på tasten D  » Bilde 201 mens man bruker reguleringen, blir den-
ne avbrutt og GRA blir aktivert.
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Automatisk avstandsregulering(ACC)

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 159
Automatisk stopp og start 160
Betjeningsoversikt 161
Start regulering 161
Avbryte/gjenoppta regulering 161
Innstille/endre ønsket hastighet 162
Stille inn avstandsnivå 162
Spesielle situasjoner 162
Skjermmeldinger 163

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 139.

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 139,  i avsnitt Introduksjon.
■ Føreren må alltid være klar til å ta over styringen av kjøretøyet selv (akse-
lerasjon eller nedbremsing).
■ ACC-en reagerer ikke når du nærmer deg en stillestående hindring, for ek-
sempel 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 fartøkningsfelt, 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).
■ Når man kjører i "skarpe" svinger.
■ Når man kjører i en bratt oppover-/nedoverbakke.
■ Når du kjører gjennom steder hvor det finnes metallobjekter (som metal-
lbygninger, jernbanespor, osv.).
■ Ved kjøring i meget lukkede strukturer (f.eks bygarasjer, bilferger, tunne-
ler, 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.

Funksjonsmåte

Bilde 202 Skjerm på kombiinstrument: Eksempler på ACC-visning 
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Bilde 203 Skjerm på kombiinstrument: Eksempler på statusindikatorer
for ACC-en

Les først og vær oppmerksom på  på side 159.

ACC-en lar deg stille inn en hastighet på 30–160 km/t eventuelt 210 km/t (ut-
styrsavhengig) og avstanden til bilen foran fra en meget kort til en meget lang
tidsintervall.

ACC-en justerer den innstilte hastigheten til det påviste kjøretøyet foran og
holder så den valgte avstanden.

ACC-en kan oppdage et foregående kjøretøy opptil en avstand på omkring 150
m ved hjelp av radaren.

ACC-visning » Bilde 202
Kjøretøy påvist (regulering er aktiv).
Linje som viser endring i avstanden ved innstilling » side 162, Stille inn av-
standsnivå.
Innstilt avstand til kjøretøyet foran.
Kjøretøy påvist (regulering er inaktiv).

Statusindikator for ACC » Bilde 203
Regulering inaktiv (på fargeskjermer vises sifrene i fartsgrensene i grått).
Regulering aktiv – intet kjøretøy påvist (på fargeskjermer vises sifrene i
fartsgrensene uthevet).
Regulering 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 følgende melding.



1
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Trå inn bremsepedalen!

Regulering i henhold til kjøretøyet i tilstøtende kjørefelt
Under reguleringen kan bilen styres i henhold til kjøretøyet i tilstøtende kjøre-
felt.

Det kan skje ved hastigheter over 80 km/t at bilen beveger seg raskere enn
kjøretøyet i tilstøtende kjørefelt på førersiden. Skjermen viser den påviste bi-
len i tilstøtende kjørefelt.

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.

Automatisk stopp og start

Les først og vær oppmerksom på  på side 159.

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 noen sekunder etter å ha
gjort et kort stopp, setter også bilen din seg i bevegelse og hastigheten regu-
leres fortsatt.

Hvis den foregående bilen begynner å bevege seg igjen etter en lang pause,
må man trå på gasspedalen eller sette spaken i stilling  for å fortsette re-
guleringen » side 161, Betjeningsoversikt.
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Betjeningsoversikt

Bilde 204 Betjeningsspak

Les først og vær oppmerksom på  på side 159.

Oversikt over ACC-funksjoner som kontrolleres via spaken » Bilde 204

1  Koble inn ACC (regulering er inaktiv)

2  Starte regulering (gjenoppta) /  øk hastigheten i trinn på 1 km/t
(fjæret stilling)

3  Avbryt reguleringen (fjæret stilling)

4  Deaktivere ACC-en

5   Øke hastigheten i trinn på 10 km/t

6   Senke hastigheten i trinn på 10 km/t

A    Stille inn avstandsnivå

B  Starte regulering (ta over gjeldende hastighet) / senk hastighe-
ten i trinn på 1 km/t

Les dette
Når spaken » Bilde 204 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 159.

Grunnleggende forutsetninger for oppstart av hastighetsreguleringen
ACC er aktivert.
ASR-en er aktivert » side 140, Bremse- og stabiliseringssystemer.
For biler med manuell girkasse må andre eller høyere gir være lagt inn.











På biler med automatgir må girspaken stå i stillingen D/S eller i Tiptronic-
stillingen.
For biler med manuell girkasse må den aktuelle hastigheten være høyere
enn ca 25 km/t.

Reguleringen kan startes med tasten  eller ved å stille spaken til fjæret stil-
ling  » Bilde 204 på side 161 .

Tast 
› Trykk på  .

ACC-en en tar over nåværende fart og starter reguleringen.

Spakestilling 
› Still spaken til fjæret stilling  .

ACC-en en tar over nåværende fart og starter reguleringen. Hvis en hastighet
allerede er lagret, regulerer ACC-en i henhold til denne.

Ved aktivert regulering lyser varsellampen  på kombiinstrumentet.

Les dette
■ Om reguleringen startes ved en hastighet på under 30 km/t på biler med au-
tomatgir, lagres hastigheten fra 30 km/t. Hastigheten øker automatisk til
30 km/t eller reguleres av hastigheten på kjøretøyet foran deg.
■ Når ASR er deaktivert, aktiveres denne automatisk når reguleringen starter.
■ Hvis ASR deaktiveres i løpet av reguleringen, avbrytes reguleringen automa-
tisk.

Avbryte/gjenoppta regulering

Les først og vær oppmerksom på  på side 159.

Avbryte regulering
› Still spaken til fjæret stilling  » Bilde 204 på side 161 .

eller

› Bruk bremsepedalen.

Reguleringen avbrytes, hastigheten lagres.

Gjenoppta regulering
› Start reguleringen » Side 161 . 
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ADVARSEL
Reguleringen må bare tas opp igjen når trafikkforholdene tillater den lagre-
de hastigheten.

Les dette
Reguleringen avbrytes også når clutchpedalen trykkes og holdes lenger enn
ca. 30 sekunder.

Innstille/endre ønsket hastighet

Les først og vær oppmerksom på  på side 159.

Ønsket hastighet stilles inn og endres med betjeningsspaken » Bilde 204 på
side 161.

Den innstilte hastighet lagres etter at du slipper spaken eller knappen på spa-
ken.

Stille inn / endre hastigheten i trinn på 10 km/t () – forutsetninger
ACC er aktivert.

Øk hastigheten i trinn på 1 km/t (  ) – forutsetninger
ACC er aktivert.
Det tar over reguleringen av bilen.

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 man i løpet av reguleringen øker hastigheten ved å trykke på gasspeda-
len, avbrytes systemet midlertidig. Når gasspedalen slippes, gjenopptas regu-
leringen automatisk.
■ Hvis man i løpet av reguleringen senker hastigheten ved å trykke på bremse-
pedalen, avbrytes systemet. Systemet må startes på nytt for å gjenoppta regu-
leringen » Side 161.
■ 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 159.

Avstanden i forhold til det foregående kjøretøyet kan stilles inn med spaken
» Bilde 204 på side 161 eller i Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment,
kapittel CAR – Bilinnstillinger.

Innstilling ved hjelp av spaken
› Still bryteren  i fjæret stilling   eller -  » Bilde 204 på side 161.

På skjermen til kombiinstrument vises linje 2  » Bilde 202 på side 159, som an-
gir avstanden.

› Med bryteren  på spaken stilles linje 2  til ønsket avstand.

Les dette
■ Hvis avstandsnivået endres i Infotainment, vil endringen først gjøres gjelden-
de etter ny aktivering av ACC.
■ Avstanden fastslås avhengig av hastigheten. Jo høyere hastighet, desto stør-
re er avstanden til den foregående kjøretøy.
■ Ved våt kjørebane skal det alltid velges en lengre avstand til kjøretøyet foran
enn ved tørr kjørebane.

Spesielle situasjoner

Bilde 205 Spesielle situasjoner: Svingkjøring, smale eller skinnegående
kjøretøy 
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Bilde 206 Spesielle situasjoner: Feltskifte for andre kjøretøy / stasjonære
kjøretøy

Les først og vær oppmerksom på  på side 159.

Følgende og lignende faresituasjoner krever spesiell oppmerksomhet fra føre-
ren.

Ved svingkjøring
Ved inn- og utkjøring fra lange svinger det er mulig at ACC-en reagerer på et
kjøretøy i den tilstøtende veibanen » Bilde 205 – . Ditt kjøretøy reguleres nå
av denne bilen og reagerer ikke lenger på bilen foran seg.

I slike tilfeller skal reguleringen avbrytes ved å gi gass, bruke bremsepedalen
eller trykke på knappen  på betjeningsspaken » Bilde 204 på side 161.

Smale eller skinnegående kjøretøyer
Smale eller skinnegående kjøretøy vil ikke registreres av radarsensorene før de
kommer innenfor sensorenes arbeidsområde » Bilde 205 – .

Hvis det er nødvendig, bremses bilen med bremsepedalen.

Andre biler som skifter kjørefelt
Kjøretøy som beveger seg i kort avstand fra kjørefeltet » Bilde 206 –  vil ikke
nødvendigvis oppdages av radarsensorene i tide. Resultatet kan være en se-
nere reaksjon fra ACC-en.

Hvis det er nødvendig, bremses bilen med bremsepedalen.

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 206 – , reagerer ACC-en ikke på det stasjo-
nære kjøretøyet.



I slike tilfeller overtar du styringen og bremser kjøretøyet med fotbremsen.

Ved forbikjøring
Når bilen reguleres (hastigheten er lavere enn den lagrede) og blinklyset bru-
kes, evaluerer ACC-en denne situasjonen som at føreren planlegger å starte en
forbikjøring. ACC-en akselererer kjøretøyet automatisk, for slik å redusere av-
standen til et forutgående kjøretøy.

Når kjøretøyet endrer kjørefelt og det ikke oppdages noen forutgående kjøre-
tøy, akselererer ACC-en opp til den innstilte hastigheten og holder den kon-
stant.

Slik akselerasjon kan når som helst avbrytes ved aktivering av bremsepedalen
eller å trykke på knappen  på betjeningsspaken » Bilde 204 på side 161.

Kjøretøy med særskilt last eller spesiell konstruksjon
En last eller påbygningsdeler på andre kjøretøy som strekker seg utover side-
ne, baksiden eller oversiden av kjøretøyets konturer, vil ACC-en ikke nødven-
digvis oppdage.

Derfor bør reguleringen avbrytes hvis du kjører bak eller forbi et slikt kjøretøy.

Tilhengerkjøring
Ved kjøring med tilhenger eller ved annet utstyr koblet til tilhengerfestet, er
ACC-reguleringen mindre dynamisk. Derfor må kjøremåten tilpasses denne be-
grensningen.

Skjermmeldinger

Les først og vær oppmerksom på  på side 159.

Meldingene vises på kombiinstrumentets skjerm.
ACC: Ingen sensorsikt! 

Sensordekselet eller sensoren er tildekket eller skitten.

Stopp bilen, slå av motoren, rengjør sensordekselet eller fjern hindringen som
forstyrrer » Bilde 174 på side 139.

Hvis denne meldingen vises om vinteren, kan sensoren være tildekket av snø.
ACC fungerer igjen når snøen har smeltet av sensoren.

Hvis meldingen vises igjen når du har startet motoren, må spaken stilles til 
» Bilde 204 på side 161 .

ACC ikke tilgjengelig. 

ACC er ikke tilgjengelig av en ukjent grunn. 
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Stopp bilen, stopp motoren og start så bilen igjen. Hvis ACC fortsatt ikke er til-
gjengelig, still spaken i stillingen . Søk hjelp hos et fagverksted.

Feil: ACC 

Det foreligger en ACC-systemfeil.

Still spaken til stillingen  . Søk hjelp hos et fagverksted.

Fartsgrense

Øk kjørehastigheten tilsvarende og starte reguleringen » Side 161 .

Front Assist

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 164
Avstandsvarsel (farlig avstand) 164
Varsel og automatisk bremsing 165
Deaktivering/aktivering 165
Meldinger 166

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 139.

ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 139,  i avsnitt Introduksjon.
■ Systemet reagerer ikke på kryssende eller motgående objekter.

VÆR FORSIKTIG
Ved svikt i mer enn ett bremselys på bilen eller en elektrisk forbundet tilhen-
ger, er systemet ikke lenger tilgjengelig.





Funksjonsmåte

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 164.

Systemstøtten skjer på følgende måter.
▶Gjør deg oppmerksom på farlig avstand til kjøretøyet foran.
▶Advarer mot en forestående kollisjon.
▶Forbereder bremsene før en nødbremsing.
▶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 140, Bremse- og stabiliseringssystemer.
Kjøretøyet beveger seg fremover med en hastighet på mer enn omtrent
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 140.

Avstandsvarsel (farlig avstand)

Bilde 207
Symboler på kombiinstrumentets skjerm: Melding
(farlig avstand)

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 164.

Visning av avstandsvarselet skjer for biler med MAXI DOT-skjerm.

Hvis et trygt tidsintervall til kjøretøyet foran overskrides, vises symbolet 
» Bilde 207 på skjermen.

Så fort det er mulig med hensyn til den aktuelle trafikksituasjonen, økes av-
standen! 
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Avstanden der varselet vises avhenger av gjeldende hastighet.

Varselet kan gis innenfor et hastighetområde på ca. 60 km/t til 210 km/t.

Varsel og automatisk bremsing

Bilde 208
Symboler på kombiinstrumentets skjerm: Advarsel el-
ler nødbremsing ved lav hastighet

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 164.

Nødbremsing ved lav hastighet
Ved kjørehastigheter på ca. 5 km/t til ca. 30 km/t vil den automatiske bremse-
effekt aktiveres uten noe forhåndsvarsel. Ved umiddelbar kollisjonsfare utfø-
res en automatisk oppbremsing med flere trinn i økende bremsekraft.

Ved automatisk bremsing viser skjermen symbolet  » Bilde 208.

Forhåndsvarsel
Hvis systemet oppdager en fare for kollisjon, vises symbolet  » Bilde 208 på
skjermen og du vil høre et lydsignal.

Samtidig forberedes bremsesystemet på en mulig nødbremsing.

Slik forhåndsvarsel kan vises i følgende situasjoner.
▶Ved kollisjonsfare med et hinder som beveger seg i en hastighet på ca.

30 km/t til ca. 210 km/t.
▶Ved fare for kollisjon med en stasjonær hindring ved en hastighet på ca.

30 km/t til ca. 85 km/t.

Ved forhåndsvarsel skal man tråkke inn bremsepedalen eller unngå hindrin-
gen!

Akutt advarsel
Hvis føreren ikke reagerer på advarselen, starter systemet automatisk aktiv
oppbremsing i et kort rykk for å på nytt trekke førerens oppmerksomhet mot
kollisjonsfaren.



Automatisk bremsing
Hvis føreren ikke reagerer på den akutte advarselen, begynner systemet auto-
matisk å bremse bilen i flere trinn med økende bremsekraft.

Bremsehjelp
Hvis føreren bremser utilstrekkelig ved en forestående kollisjonen, øker syste-
met automatisk bremsekraften.

Bremsehjelpen fortsetter så lenge bremsepedalen trykkes fast ned.

Les dette
■ Dersom systemet starter automatisk oppbremsing, øker trykket i bremsesy-
stemet og bremsepedalen kan ikke betjenes med normalt pedaltrykk.
■ Bremsefunksjonen kan avbrytes ved å betjene gasspedalen eller ved å styre
med rattet.

Deaktivering/aktivering

Bilde 209 Taster/innstillingshjul: På betjeningsspaken / på multifunk-
sjonsrattet

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 164.

Systemet aktiveres automatisk hver gang tenningen slås på.

Systemet skal kun deaktiveres i unntakstilfeller » .

På biler med MAXI DOT-skjerm kan systemet aktiveres/deaktiveres i meny-
punktet Assistenter i hovedmenyen » Side 44. 
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Deaktivering/aktivering i biler med segmentdisplay

Tast
» Bil-

de 209
Handling Funksjon

A
Langt trykk oppe

eller nede
Viser menypunktet Front Assist

B Kort trykk
Bekreft valget (deaktivering/aktive-

ring)

Deaktivering/aktivering i biler med multifunksjonsratt

Ta-
ster/inn-
stillings-

hjul
» Bil-

de 209

Handling Funksjon

C Kort trykk Viser menypunktet Front Assist

D Kort trykk
Bekreft valget (deaktivering/aktive-

ring)

Deaktivering/aktivering og innstilling i Infotainment
I Infotainment kan hele systemet, eller eventuelt funksjonene advarsel og av-
standsvarsling, deaktiveres/aktiveres » Bruksanvisning for Infotainment, ka-
pittel CAR – Bilinnstillinger.

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 slepes.
■ Når bilen er på dynamometerrulle.
■ Hvis det dukker opp en ubegrunnet advarsel eller inngrep i systemet.
■ Når bilen er på en lastebil, en bilferge o.l.

Meldinger

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 164.

Meldingene vises på kombiinstrumentets skjerm.
Front Assist: Ingen sensorsikt.
FRONT ASSIST INGEN SENSORS_

Sensordekselet eller sensoren er tildekket eller skitten.

Stopp bilen, slå av motoren, rengjør sensordekselet eller fjern hindringen som
forstyrrer » Bilde 174 på side 139.

Hvis denne meldingen vises om vinteren, kan sensoren være tildekket av snø.
Systemet er funksjonsdyktig igjen etter at snøen er smeltet bort fra sensoren.

Front Assist ikke tilgjengelig.
FRONT ASSIST IKKE TILGJ_

Systemet er ikke tilgjengelig av en ukjent grunn.

Stopp bilen, stopp motoren og start så bilen igjen.

Hvis meldingen vedvarer etter omstart av bilen, må du søke hjelp hos et fag-
verksted.

Valg av kjøremodus (Driving Mode Selection)

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Adaptiv understellskontroll (DCC) 167
Comfort 167
Normal 167
Sport 167
Eco 167
Individual 168
Modusvalg og Infotainment-visning 168
ModusinnstillingerIndividual 168

Ved valg av kjøremodus kan ønsket kjørestil tilpasses kjøreforholdene.

Følgende modus er tilgjengelig Comfort. Normal. Sport. Eco og Individual. 
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Modusen Comfort er kun tilgjengelig på biler med adaptiv understellskontroll
(DCC).

ADVARSEL
Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsyste-
mer » Side 139,  i avsnitt Introduksjon.

Les dette
Den valgte kjøremodus beholdes selv etter at tenningen er slått av og på.

Adaptiv understellskontroll (DCC)

Les først og vær oppmerksom på  på side 167.

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.

Comfort

Les først og vær oppmerksom på  på side 167.

Denne modus er egnet for kjøring på veier med dårlig overflate eller for lange
turer på motorvei.

Normal

Les først og vær oppmerksom på  på side 167.

Denne modus er egnet til vanlig bruk.

Sport

Les først og vær oppmerksom på  på side 167.

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.

Motor/drivlinje
Bilens akselerasjon er mer dynamisk enn i Normal-modus.

Automatisk avstandsregulering (ACC)
Akselerasjonen er raskere ved avstandsregulering enn i Normal-modus » Si-
de 159.

Xenon-lykter
Frontlyktene tilpasser seg kjøreretningen mer dynamisk enn i Normal-modus
» Side 68.

Proaktiv passasjerbeskyttelse
Det første beskyttelsesnivået deaktiveres » Side 169.

Eco

Les først og vær oppmerksom på  på side 167.

Denne modus er egnet til en avslappet kjørestil og bidrar til å spare drivstoff.

Valg av denne modusen påvirker primært funksjonen til følgende systemer.

Motor/drivlinje
Bilens akselerasjon er roligere enn i Normal-modus.

Giranbefalingen styres for å oppnå et lavest mulig drivstofforbruk » Side 41.

Deaktiveres START-STOPP-systemet manuelt» Side 128, aktiveres det auto-
matisk.

Den automatiske girkassen stilles automatisk til modus E » Side 132.

Automatisk avstandsregulering (ACC)
Akselerasjonen er roligere ved avstandsregulering enn i Normal-modus » Si-
de 159.

Xenon-lykter
Systemet befinner seg i sparemodus » Side 68. 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. 



167Assistentsystemer



Les dette
■ Eco-modus er ikke tilgjengelig med tilhenger eller annet tilbehør festet til
hengerfestet. Hvis bilen er i kjøremodus Eco og en tilhenger eller annet tilbehør
er festet til hengerfestet, settes bilen automatisk til kjøremodus Normal.
■ Kick-down-funksjonen er også tilgjengelig i kjøremodus Eco

Individual

Les først og vær oppmerksom på  på side 167.

I Individual-modus kan hvert system stilles inn uavhengig av hverandre » si-
de 168, ModusinnstillingerIndividual.

Modusvalg og Infotainment-visning

Bilde 210 Tast for valg av kjøremodus / visning på Infotainment-skjerm

Les først og vær oppmerksom på  på side 167.

Prosedyre for valg av kjøremodus
› Trykk på symboltasten  » Bilde 210.

Infotainment-skjermen viser en meny for kjøremodus » Bilde 210.

Modus endres ved å trykke på symboltasten  gjentatte ganger eller ved å
trykke på den tilsvarende funksjonstasten på Infotainment-skjermen.

Hvis en annen kjøremodus enn Normal er valgt, lyser symbolet  opp i tasten.

Funksjonstaster på skjermen » Bilde 210
Angivelse av Individual-modusen og informasjon om innstillingen av den
valgte modusen.
Avbryt menyen for valg av kjøremodus.
Modus (tasten for valgt modus er grønn).





A

B

C

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.

ModusinnstillingerIndividual

Les først og vær oppmerksom på  på side 167.

I Individual-modus kan bilsystemene stilles inn som følger.

■ DCC: – Innstilling av egenskaper for støtdempere
■ Comfort – Behagelig
■ Normal – Vanlig
■ Sport – Sportslig

■ Styring: – Innstilling av egenskaper for servostyring
■ Normal – Vanlig
■ Sport – Sportslig

■ Motor:/Drivlinje: – Innstilling av motoregenskaper (biler med manuell girkas-
se) / drivlinjeegenskaper (biler med automatgir)
■ Normal – Vanlig
■ Sport – Sportslig
■ Eco – Energisparende

■ ACC: – Innstilling av bilens akselerasjon ved innkoblet automatisk hastighets-
regulering
■ Normal – Vanlig
■ Sport – Sportslig
■ Eco – Energisparende

■ Dynamiske adaptive lys: – Innstilling av egenskaper for Xenon-lykter
■ Normal – Vanlig
■ Sport – Sportslig
■ Eco – Energisparende

■ Klimaanlegg: – Innstilling av egenskaper for Climatronic
■ Normal – Vanlig
■ Eco – Energisparende

■ Nullstille modus – Stiller alle menypunktene i Individual-modus til Normal
■ Avbryt – Beholde den gjeldende innstillingen
■ Nullstill – Stiller alle menypunktene til Normal
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Proaktiv passasjerbeskyttelse (Crew Protect Assist)

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 169

Den proaktive passasjerbeskyttelsen (heretter kalt systemet) øker passasjer-
beskyttelsen i forsetene i situasjoner hvor bilen kan kollidere eller velte.

ADVARSEL
Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsyste-
mer » Side 139,  i avsnitt Introduksjon.

Les dette
Levetiden for systemkomponentene overvåkes elektronisk. Nærmere informa-
sjon » side 35,  Sikkerhetssystemer.

Funksjonsmåte

Les først og vær oppmerksom på  på side 169.

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.
▶Vinduene på sidedørene foran (når de er åpne) lukkes automatisk til en åp-

ning på ca. 5 cm.
▶Skyve-/vippetaket lukkes.

Med en gang den kritiske situasjonen er over slakkes sikkerhetsbeltene igjen.

Systemet har to beskyttelsesnivåer.

Det første beskyttelsesnivået
Systemet griper inn i situasjoner som kan oppstå med en dynamisk kjørestil.
Slik bidrar det primært til å holde føreren og passasjeren i riktig sittestilling.

Det første beskyttelsesnivået kan deaktiveres med en av følgende måter.
▶Systemdeaktivering i Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment, kapit-

tel CAR – Bilinnstillinger,
▶Deaktivering av ASR » side 140, Bremse- og stabiliseringssystemer.
▶Valg av Sport-kjøremodus » Side 166.



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 kritisk, for eksempel
en panikkbremsing ved høye hastigheter.

Dette beskyttelsesnivået kan ikke deaktiveres.

Biler med Front Assist-systemet
På biler med systemet Front Assist utvides systemet til å omfatte informasjon
fra radarsensoren » Side 139. På bakgrunn av denne informasjonen kan system
også gripe inn når det er påvist kollisjonsfare med et kjøretøy som ligger foran
hindringen.

Systeminngripen kan kun gjøres på grunnlag av informasjonen som samles inn
av radarsensoren, hvis radarsensoren fungerer som den skal.

Les dette
Ved utkoblet kollisjonspute på passasjersiden foran » Side 18 er strammefunk-
sjonen for sikkerhetsbeltet på passasjersiden også utkoblet.

Kjørefeltassistent (Lane Assist)

 Introduksjon

Bilde 211
Kameravindu for Lane Assist

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 170
Aktivering/deaktivering 171
Skjermmeldinger 171

Kjørefeltassistenten (heretter kalt systemet) bidrar til å holde kjøretøyet mel-
lom linjene på veibanen. 
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Systemet gjenkjenner grenselinjene på kjørefeltet ved hjelp av kameraet » Bil-
de 211.

Når bilen nærmer seg en gjenkjent linje gjør systemet en lett styrekorrigering
bort fra kantlinjen. Denne styrekorrigeringen kan overstyres når som helst.

ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 139,  i avsnitt Introduksjon.
■ Systemet kan hjelpe deg med å holde bilen innenfor kjørefeltet, men det
tar aldri over kontroll av bilen. Føreren er helt tiden ansvarlig for styrebeve-
gelsen.
■ En gjenstand i kjørebanen kan feilaktig registreres som en grenselinje.
Dette kan føre til et feilaktig styreinngrep.

ADVARSEL
Oppdagelsesgrensen på kameraet kan begrenses av ulike ytre påvirknin-
ger. I slike tilfeller kan det hende at systemet ikke erkjenner grenselinjene
eller angir dem feil. Oppdagelsesgrensen for kameraet kan være begrenset,
for eksempel i følgende situasjoner.
■ Dårlig sikt (f.eks. tåke, plaskregn, tett snøvær).
■ Når man kjører i "skarpe" svinger.
■ Kameraet er blendet av solen.
■ Kameraet er blendet av motgående trafikk.
■ Synsfeltet til kameraet er dekket av en kjøretøy foran bilen din.
■ Synsfeltet til kameraet begrenses av et hinder.

VÆR FORSIKTIG
Ikke plasser klistremerker eller lignende gjenstander på frontruten i området
ved kameraet, for ikke å påvirke systemfunksjonene.

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.

Funksjonsmåte

Bilde 212 Monokromatisk visning på kombiinstrumentet: Eksempel på sy-
stemvisning

Bilde 213 Fargevisning på kombiinstrumentet: Eksempel på systemvis-
ning

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 170.

Systemvisning » Bilde 212 og » Bilde 213
Systemet er aktivert, men ikke klart til inngrep.
Systemet er aktivert og klart til inngrep.
Systemet griper inn ved tilnærming mot høyre grenselinje.
Så utføres adaptiv retningskorrigering (kantlinjene på begge sidene av kjø-
retøyet er påvist). 
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Systemet kan gripe inn ved følgende forhold.
Systemet aktiveres.
Kjørehastigheten er lavere enn 65 km/t1).
Kantlinjene er godt synlig (langsgående oppmerking av høy kvalitet).
Kantlinjen på minst den ene siden av banen påvises av systemet.
Føreren har hendene på rattet.
Kjørefeltet er smalere enn 2,5 m.

Når blinklyset settes på i svingretningen før kantlinjen krysses (f.eks. ved av-
svingning) skjer det ingen styrekorrigering når bilen nærmer seg kantlinjen. Sy-
stemet anser situasjonen som et bevisst skifte av kjørefelt.

Varsellamper på kombiinstrumentet

Varsellampe Betydning

 Systemet er aktivert, men ikke klart til inngrep.

 Systemet er aktivert og klart til inngrep eller griper inn.

Adaptiv retningskorrigering
Den adaptive retningskorrigeringen bidrar, sammen med styreinngripen, til å
opprettholde posisjonen mellom kantlinjene som ble valgt av føreren.

Hvis systemet bare påviser én kantlinje, bidrar det til å holde den valgte av-
standen til denne linjen.

Hvis avstanden til den påviste linjen endres, tilpasser systemet seg raskt og
holder den nyvalgte posisjonen.

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 170.

Aktivering eller deaktivering av systemet kan gjøres på en av følgende måter.
▶På kombiinstrumentets skjerm» side 47, Menypunktet Assistenter.
▶ I Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillin-

ger.

I Infotainment kan også adaptiv kjørefeltassistent aktiveres eller deaktiveres.

Etter å hå slått av og på tenningen beholdes systeminnstillingen.

Skjermmeldinger

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 170.

Meldingene vises på kombiinstrumentets skjerm.
Lane Assist er ikke tilgjengelig. Ingen sensorsikt.

Frontruten er skitten, iset eller dugget i området ved kameraet. Rengjør even-
tuelt fjern hindringer fra frontruten.

Lane Assist ikke tilgjengelig for øyeblikket.

Systemets funksjon er begrenset av en forbigående feil. Prøv å aktivere syste-
met på nytt.

Feil: Lane Assist

Det foreligger en systemfeil. Søk hjelp hos et fagverksted.

Lane Assist: Ta over styringen!

Systemet har registrert at det ikke er hender på rattet. I dette tilfellet er syste-
met ikke klart for inngrep. Putt hendene på rattet.

Assistent for "blindsoneovervåking"

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 172
Kjøreforhold og advarsler 173













1) Gjelder ikke for biler med køassistent » Side 174.
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Aktivering/deaktivering 173
Skjermmeldinger 173

Assistenten for "blindsoneovervåking" (heretter kalt systemet) retter opp-
merksomheten mot biler som kjører i samme retning i neste kjørefelt, og som
befinner seg i den såkalte blindsonen.

"Blindsonen" er et område som ikke er lett synlig i bakspeilet.

ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 139,  i avsnitt Introduksjon.

ADVARSEL
Systemet er begrenset av fysiske og systemspesifikke grenser. Systemet
kan derfor påvise kjøretøy i tilstøtende bane forsinket eller overhodet ikke i
følgende situasjoner. Ansvaret for feltskifte ligger hos sjåføren.
■ Når et kjøretøy med svært høy hastighet nærmer seg.
■ Når du passerer en meget skarp sving eller en rundkjøring.

Funksjonsmåte

Bilde 214
Plassering av radarsensorer

Les først og vær oppmerksom på  på side 172.

Systemet overvåker områdene på sidene av og bak bilen fra en hastighet på
omtrent 15 km/t ved hjelp av radarsensorer. Samtidig kan avstanden og for-
skjellen i hastighet mellom bilen og de andre kjøretøyene i det overvåkede om-
rådet måles.

Dersom det påvises et kjøretøy i "blindsonen", gjør systemet deg oppmerksom
på dette kjøretøyet ved hjelp av varsellampen  på sidespeilet.



Radarsensorer
Radarsensorene (heretter kalt sensorer) er plassert under bakre støtfanger
» Bilde 214 og er ikke synlig fra utsiden.

Sensorene overvåker kjørefeltene til venstre og høyre for ditt når du kjører i et
kjørefelt med normal bredde.

Systembegrensninger
Systemet kan ikke påvise den spesifikke feltbredde ved hjelp av sensorene.
Derfor kan man vises en advarsel i følgende tilfeller.
▶Når du kjører på en vei med smale felt eller på kjørefeltets kant, kan syste-

met reagere på et kjøretøy som ikke kjører i tilstøtende kjørefelt.
▶Når du kjører gjennom en sving, kan systemet reagere på et kjøretøy i et kjø-

refelt som er lenger borte.
▶Systemet kan reagere på andre gjenstander i veikanten, som autovern, støy-

skjermer osv.

ADVARSEL
■ Ved en kollisjon eller skader på bilens bakre støtfanger, kan sensorene
skades eller forskyves. Dette kan føre til en nedsatt sensorfunksjon – fare
for ulykke! Bilen må kontrolleres omgående på et autorisert verksted.
■ Området foran og rundt sensoren må ikke tildekkes med gjenstander av
noe slag. Dette kan føre til nedsatt systemfunksjon.

■ Fjern snø, is og andre hindringer av denne typen fra området foran og
rundt sensoren.

VÆR FORSIKTIG
■ Under ugunstige værforhold (kraftig regn, vanndamp, svært lave/høye tem-
peraturer osv.) kan systemets funksjon være begrenset – "uriktig bilgjenkjen-
ning".
■ Ettermontert utstyr på bilens bakside, som f.eks. sykkelstativ, kan påvirke sy-
stemfunksjonen.
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Kjøreforhold og advarsler

Bilde 215 Kjøreforhold / varsellampe i venstre sidespeil indikerer kjørefor-
holdene

Bilde 216 Kjøreforhold / varsellampe i høyre sidespeil indikerer kjørefor-
holdene

Les først og vær oppmerksom på  på side 172.

I følgende situasjoner viser varsellampen i sidespeilene et påvist kjøretøy i
"blindsonen".
▶Bilen din » Bilde 215 B  innhentes av kjøretøy A .
▶Bilen din » Bilde 216 C  innhenter kjøretøy D  med maks. 10 km/t høyere ha-

stighet. Hvis hastigheten under forbikjøring er enda høyere, gis det ingen ad-
varsel fra varsellampen.

Varslingen skjer alltid i sidespeilet på den bilsiden hvor det påvises et kjøretøy
i "blindsonen".



Tidspunktet hvor varsellampen varsler om et kjøretøy i "blindsonen" » Bil-
de 215avhenger av hastighetsforskjellen mellom de to kjøretøyene. Jo større
forskjell i hastighetene, desto tidligere varsles du av varsellampen.

To varselnivåer
Varsellampen  tennes.
▶Et kjøretøy ble påvist i "blindsonen".

Varsellampen  blinker.
▶Et kjøretøy ble påvist i "blindsonen" og blinklyset er på.

Avansert varsling for biler med Lane Assist
Varsellampen  blinker også dersom rattet er dreid i retning av kjøretøyet i
"blindsonen". Lane Assist » Side 169 må være aktivert og grenselinjen mellom
kjøretøyene må være påvist for at det skal skje.

Hvis bilen din krysser grenselinjen i et slikt tilfelle, avgir systemet en kort ratt-
vibrasjon.

Les dette
Lysstyrken på varsellampen  avhenger av innstillingen på bilbelysningen.
Ved påslått nær- eller fjernlys vil lysstyrken på varsellampen være mindre.

Aktivering/deaktivering

Les først og vær oppmerksom på  på side 172.

Aktivering eller deaktivering av systemet kan gjøres på en av følgende måter.
▶På kombiinstrumentets skjerm» side 47, Menypunktet Assistenter.
▶ I Infotainment » Bruksanvisning for Infotainment, kapittel CAR – Bilinnstillin-

ger.

Etter å slå av og slå på tenningen forblir systemet aktivert eller deaktivert, av-
hengig av den siste innstillingen.

Les dette
Ved systemaktivering lyser varsellampene i begge sidespeilene kort.

Skjermmeldinger

Les først og vær oppmerksom på  på side 172.

Skjermmeldinger vises for både assistenten for "blindsoneovervåking" og ut-
manøvreringsassistenten, disse vises på kombiinstrumentets skjerm.

Utmanøvrer.ass./ blindsonevars. ikke tilgjengelig nå. 
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Systemet er ikke tilgjengelig av en ukjent grunn.

Stopp bilen, stopp motoren og start så bilen igjen.

Hvis meldingen vedvarer etter omstart av bilen, må du søke hjelp hos et fag-
verksted.

Feil: Utmanøvrer.ass./ blindsonevarsler

Det foreligger en systemfeil. Søk hjelp hos et fagverksted.

Utman.ass./blind[-]sonevars. ikke tilgj. Ingen sensorsikt.

Sensorene er skitne eller tildekket.

Stopp bilen, stopp motoren og rengjør området rundt sensorene.

Hvis meldingen vedvarer etter omstart av bilen, må du søke hjelp hos et fag-
verksted.

Tilhenger: Ut[-]manøv.ass/blind[-]sonevars. ikke tilgj.

Om en tilhenger eller annet tilbehør er koblet til fabrikkmontert hengerfeste,
er systemet ikke tilgjengelig.

Køassistent

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 174
Driftsforhold 174

Køassistenten hjelper bilen med å holde posisjonen innenfor kjørefeltet samt
avstanden til kjøretøyet foran ved hastigheter under 60 km/t.

Systemet får kun på biler med automatgir.

ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 139,  i avsnitt Introduksjon.
■ Føreren skal alltid ha hendene på rattet og være klar til å ta over styrin-
gen av bilen selv (akselerasjon eller bremsing).

Les dette
Systemet er først og fremst beregnet for bruk på motorveier.







Funksjonsmåte

Les først og vær oppmerksom på  på side 174.

Køassistenten er en utvidelse av Lane Assist-systemet » Side 169 og ACC-en
» Side 159, og bruker funksjonene til disse to systemene.

Av denne grunn bør også kapittelet om LANE Assist-systemet og ACC leses
nøye, og sikkerhetsmerknadene overholdes.

Driftsforhold

Les først og vær oppmerksom på  på side 174.

Systemet fungerer ved følgende forhold.
Lane Assist med adaptiv kjørefeltassistent er aktivert, grenselinjene på
begge sider av kjørefeltet er påvist » Side 169.
ACC aktiveres og regulering følger » Side 159.
Kjørehastigheten er under ca. 60 km/t.

Systemaktivering skjer automatisk, forutsatt at ovennevnte vilkår er oppfylt og
et forutgående kjøretøy er påvist. I kombiinstrumentet lyser varsellampen .

Nødhjelpsassistent

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 175
Driftsforhold 175

Nødhjelpsassistenten (heretter kalt systemet) påviser inaktivitet hos sjåføren,
som for eksempel kan være forårsaket av et plutselig bevissthetstap. Syste-
met utfører deretter tiltak så trygt som mulig for å bremse bilen til stopp.

Systemet får kun på biler med automatgir.

ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 139,  i avsnitt Introduksjon.
■ Systemet er ment for nødssituasjoner når sjåføren plutselig er ute av
stand til å ta over styringen. Derfor må du aldri teste systemfunksjonene –
fare for ulykke!
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Funksjonsmåte

Les først og vær oppmerksom på  på side 174.

Nødhjelpsassistenten er en utvidelse av Lane Assist-systemet » Side 169 og
ACC-en » Side 159, og bruker funksjonene til disse to systemene.

Av denne grunn bør også kapittelet om LANE Assist-systemet og ACC leses
nøye, og sikkerhetsmerknadene overholdes.

Systeminngripen
Hvis systemet registrerer førerinaktivitet, trekker det oppmerksomhet mot
dette faktum med et lydsignal og en skjermmelding på kombiinstrumentet.
Det holder også bilen i kjørefeltet sitt.

Hvis føreren ikke tar over styringen, selv etter gjentatte advarseler, utfører sy-
stemet et automatisk bremseinngrep. Dette etterfølges av kontinuerlig brem-
sing av bilen. Når bilen har stoppet, aktiveres parkeringsbremsen automatisk.

Ved automatisk bremsing slås nødblinklysene på, slik at andre trafikanter ad-
vares.

Les dette
Bremsefunksjonen kan avbrytes ved å betjene gasspedalen eller ved å styre
med rattet.

Driftsforhold

Les først og vær oppmerksom på  på side 174.

Systemet kan gripe inn ved følgende forhold.
Lane Assist er aktivert og grenselinjen er oppdaget på minst én side av
kjørefeltet » Side 169.
ACC aktiveres og regulering følger » Side 159.

Trafikkskiltgjenkjenning

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 175
Tilleggsvisning 176
Skjermmeldinger 176









Trafikkskiltgjenkjennelse (heretter kalt systemet) viser visse trafikkskilt (f.eks.
fartsgrenser) på kombiinstrumentets skjerm og advarer om nødvendig mot
overdrevne hastigheter.

ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 139,  i avsnitt Introduksjon.
■ Vertikale trafikkskilt har alltid forrang over skiltene som vises på skjer-
men. Føreren er alltid ansvarlig for riktig vurdering av trafikksituasjonen.
■ Trafikkskilt kan under visse omstendigheter feilregistreres eller ikke gjen-
kjennes i det hele tatt. Da kan trafikkskilt muligens ikke vises eller vises
feil.
■ 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.

Les dette
Systemet fungerer kun i noen land.

Funksjonsmåte

Bilde 217
Fokussektoren for kamera for
trafikkskiltgjenkjenning 
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Bilde 218 Skjerm på kombiinstrument: Visningseksempler

Les først og vær oppmerksom på  på side 175.

Beskrivelse av visning og vist trafikkskilt
Skjermvisning » Bilde 218

 Visning av gjenkjente trafikkskilt i menypunktet Kjøredata → Trafikkskilt

 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. ved fuktighet eller trafikkskilt med
tidsbegrenset gyldighet.

Systemet bruker registreringer fra kameraet og viser kun trafikkskilt som be-
finner seg i kameraets "synsfelt" » Bilde 217.

Data fra kameraet vil kompletteres av data i Infotainment-navigasjon. Dermed
kan trafikkskilt med fartsgrenser også vises på strekninger uten trafikkskilt.

Advarsel ved overskridelse av fartsgrensen
Advarsel for overskridelse av fartsgrensen kan aktiveres og angis i Infotain-
ment (basert på gjenkjente veiskilt) » Bruksanvisning for Infotainment, kapit-
tel CAR – Bilinnstillinger.

Modus for tilhengerdrift
For biler med fabrikkmontert hengerfeste, er det mulig å aktivere eller deakti-
vere visning av skilt som gjelder ved tilhengerdrift på Infotainment, samt stille
inn den maksimale hastigheten for tilhengerdrift » Bruksanvisning for Info-
tainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.



Systemet kan kanskje ikke brukes i følgende situasjoner, eventuelt bare
delvis.
▶Dårlig sikt, f.eks. tåke, plaskregn, tett snøvær.
▶Kameraet er blendet av solen.
▶Kameraet er blendet av motgående trafikk.
▶Kameraets "synsfelt" begrenses av et hinder.
▶Høy hastighet.
▶Trafikkskiltene er helt eller delvis tildekket (f.eks. av trær, snø, skitt eller an-

dre kjøretøy).
▶Trafikkskiltene tilsvarer ikke standarden (runde med rød kant).
▶Trafikkskiltene er skadde eller bøyde.
▶Trafikkskiltene er festet til blinkende lysskilt.
▶Trafikkskiltene er endret (navigasjonsdata er utdatert).

Tilleggsvisning

Les først og vær oppmerksom på  på side 175.

Hvis menyelementet Trafikkskilt ikke viser » Bilde 218 på side 176 – , vises tra-
fikkskiltet med fartsgrensen i den øvre skjermdelen på kombiinstrumentet
» Bilde 218 på side 176 – , .

Om flere trafikkskilt identifiseres på samme tid, viser fargeskjermen delvis det
neste trafikkskiltet – . Alle oppdagede trafikkskilt kan vises i menyvalget Tra-
fikkskilt – .

Tilleggsvisning kan kobles inn eller ut i Infotainment » Bruksanvisning for Info-
tainment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

Skjermmeldinger

Les først og vær oppmerksom på  på side 175.

Meldingene vises på kombiinstrumentets skjerm.
Ingen trafikkskilt registrert.

Ingen fartsgrenser er kjent (f.eks. på Autobahn uten fartsgrenser).

Feil: Trafikkskilt[-]gjenkjenning

Det foreligger en systemfeil. Søk hjelp hos et fagverksted.

Trafikkskilt[-]gjenkjenning: Rengjør frontruten!

Frontruten er skitten, iset eller dugget i området ved kameraet. Rengjør even-
tuelt fjern hindringer fra frontruten. 
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Trafikkskiltgjenkj. er begrenset for øyeblikket.

Infotainment-navigasjon leverer ikke data. Kontroller om aktuelle gyldige kar-
tunderlag benyttes eventuelt om bilen befinner seg i et området det ikke fin-
nes navigasjonsdata for.

Tretthetsvarsling

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Funksjonsmåte 177
Skjermmeldinger 177

Tretthetsvarslingen (heretter kalt systemet) anbefaler føreren å ta en pause
fra kjøring når det oppdages tretthetsforhold i rattbruk.

ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 139,  i avsnitt Introduksjon.
■ Føreren er ansvarlig for trafikksikkerheten. Ikke kjør hvis du føler deg
trøtt.
■ System kan selvsagt ikke oppdage alle tilfeller der det er nødvendig å ta
en pause.
■ 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.

Funksjonsmåte

Les først og vær oppmerksom på  på side 177.

Systemet evaluerer styreforholdene fra starten av turen. Dersom det oppstår
endringer i styreforholdene som systemet mener er trøtthetsrelaterte, vil det
anbefale en pause.





Systemet evaluerer styreforholdene og anbefaler en pause ved hastigheter på
65–200 km/t.

Systemet oppdager en kjørepause når en av følgende vilkår er oppfylt.
▶Bilen stopper og tenningen slås av.
▶Bilen stopper og sikkerhetsbeltet tas av og førerdøren åpnes.
▶Bilen stopper i mer enn 15 minutter.

Dersom ingen av disse vilkårene er oppfylt eller styreforholdet ikke endres, an-
befaler systemet etter 15 minutter enda en kjørepause.

Systemet kan kobles inn eller ut i Infotainment » Bruksanvisning for Infotain-
ment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

Skjermmeldinger

Les først og vær oppmerksom på  på side 177.

På kombiinstrumentets skjerm vises symbolet i noen sekunder  og følgende
melding.

Tretthet registrert. Ta pause.
TRETTHET REG_ TA PAUSE

I tillegg høres et lydsignal.

Dekktrykkovervåking

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Lagre dekktrykkverdier og Infotainment-visning 178

Dekktrykkovervåking (heretter kun kalt systemet) overvåker dekktrykket un-
der kjøring.

Ved endring av dekktrykk for et dekk lyser varsellampen  i kombiinstrumen-
tet og du hører et lydsignal.

Informasjon om fremgangsmåten ved varsling om endring i dekktrykk » Si-
de 35.

Systemet kan bare fungere som det skal hvis dekkene har det angitte fylle-
trykket, og disse trykkverdiene lagres i systemet. 
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ADVARSEL
■ Vær oppmerksom på de generelle merknadene om bruk av assistentsy-
stemer » Side 139,  i avsnitt Introduksjon.
■ Føreren er alltid ansvarlig for riktig dekktrykk. Dekktrykket bør sjekkes
jevnlig » Side 211.
■ Systemet kan ikke varsle ved svært raskt trykkfall, f.eks. hvis dekket plut-
selig skades.

Lagre dekktrykkverdier og Infotainment-visning

Bilde 219
Tast for lagring av trykkverdi-
er / eksempel på skjermvisning:
systemet viser en dekktrykken-
dring på venstre fordekk

Les først og vær oppmerksom på  på side 178.

Prosedyre for lagring av dekktrykkverdier
› Pump opp alle dekk til angitt trykk.
› Skru på tenningen.
› Slå på Infotainment.
› Trykk på knappen   i Infotainment og deretter funksjonstastene , Bilsta-

tus.
› Bruk funksjonstastene   for å velge menypunkt Dekktrykkvarsling.
› Trykk på funksjonstasten  SET» Bilde 219.

Følg så instruksjonene som vises på skjermen.

En melding på skjermen informerer om lagring av dekktrykkverdier.

Dekktrykkverdiene skal alltid lagres i systemet når ett av følgende skjer.
▶Endring av dekktrykket.
▶Skifte av et eller flere hjul.
▶Flytting av hjulposisjon på bilen.
▶Varsellampen  i kombiinstrumentet tennes.



ADVARSEL
Før lagring av dekktrykket, må dekkene pumpes opp til angitt fylletrykk
» Side 211. Ved lagring av uriktige trykkverdier kan systemet eventuelt ik-
ke gi advarsel ved for lavt dekktrykk.

VÆR FORSIKTIG
Dekktrykkverdier skal lagres etter 10 000 km eller 1x årlig for å sikre forsvarlig
systemfunksjon.

Les dette
Hvis varsellampen  tennes i kombiinstrumentet, kan respektive dekk vises
på Infotainment » Bilde 219.
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Hengerfeste og tilhenger

Hengerfeste

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Svinge ut og inn kulestang 179
Montere tilbehør 180

Maksimalt kuletrykk på tilhengerfestet er 90 kg.

Verdiene for kuletrykk på tilhengerfestets typeskilt er en testverdi for utstyret.
Vektangivelsene for selve bilen finnes i vognkortet.

ADVARSEL
■ Hvis tilhengerfestet er skadet eller ufullstendig, må det ikke brukes.
■ Ikke foreta forandringer eller tilpasninger på tilhengerfestet.

Les dette
■ Sleping av bil ved hjelp av hengerfestet » Side 226.
■ Hvis hele tilhengerfestet demonteres må det erstattes med den opprinnelige
forsterkningen av bakre støtfanger, der det også finnes deler for feste av sle-
pekrok.

Svinge ut og inn kulestang

Bilde 220 Kulestang: svinge ut / svinge inn

Les først og vær oppmerksom på  på side 179.

Kulestangen befinner seg på bilens bakre støtfanger.



I tillegg til håndtaket A  » Bilde 220 finnes det en varsellampe som viser om
kulestangen er låst – lyser grønt, eller ulåst – blinker rødt.

Svinge ut kulestangen
› Åpne bakluken.
› Trekk håndtaket A  i pilens retning 1  » Bilde 220 » .

Kulestangen svinges utover i pilens retning 2  og varsellampen ved håndtaket
blinker rødt.

› La håndtaket A  trekkes inn igjen sakte » .
› Trykk kulestangen i pilens retning 2  til den klikker på plass.

Varsellampen ved siden av håndtaket lyser grønt.

Svinge inn kulestangen
 Tilhengeren må kobles fra kulestangen.

 Det skal ikke være adapter i 13-polet stikkontakt.

› Åpne bakluken.
› Trekk håndtaket A  i pilens retning 1  » Bilde 220.

Kulestangen låses opp og varsellampen ved siden av håndtaket blinker rødt.

› La håndtaket A  trekkes inn igjen sakte » .
› Sving kulestangen inn i støtfangeren i pilens retning 3  til den klikker på

plass.

Varsellampen ved siden av håndtaket lyser grønt.

Sjekk at den er fastlåst
Kontroller at varsellampen lyser grønt før hver tur med utsvinget kulestang.

Ved låsefeil vil kulestangens varsellampe blinke rødt, det høres et lydsignal et-
ter at tenningen slås på og følgende melding vises på kombiinstrumentets
skjerm.

Kontroller tilhengerfeste!
SJEKK TILHENGER FESTE

ADVARSEL
■ Vær varsom med hengerfestet – fare for personskade.
■ Bruk aldri hengerfestet dersom varsellampen ikke er grønn.
■ Om kulestangen ikke låses skikkelig, skal den ikke brukes og kontrolleres
på fagverksted.
■ Ikke bruk håndtaket A  mens en tilhenger er festet på kulestangen.
■ Sving kulestangen inn i støtfangeren når den ikke er i bruk. 
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VÆR FORSIKTIG
■ Sjekk alltid at håndtaket A  er ordentlig på plass i startposisjonen.
■ Vær varsom med hengerfestet – fare for skade på svingmekanismen.

Montere tilbehør

Bilde 221
Fremstilling av maksimalt tillatt
overheng over hengerfestets ku-
lehode og den tillatte totalvekt
for tilbehøret, inkludert last i til-
knytning til belastningstyngde-
punktet

Les først og vær oppmerksom på  på side 179.

På hengerfestets kulehode kan tilbehør (f.eks. sykkelstativ) monteres.

Ved bruk av slikt tilbehør, skal man overholde maksimalt tillatt overheng over
hengerfestets kulehode og tillatt totalvekt på tilbehør inkludert last.

Det maksimale tillatte overhenget over hengerfestets kulehode er 70 cm
» Bilde 221.

Tillatt totalvekt av tilbehør inkludert last endrer seg med økende avstand mel-
lom lastens tyngdepunkt og hengerfestets kulehode.

Avstand fra lastens tyngdepunkt til
kulehodets belastning

Tillatt totalvekt av tilbehør, inkludert
last

0 cm 90 kg

30 cm 75 kg

60 cm 35 kg

70 cm 0 kg

ADVARSEL
■ Du må aldri overstige den tillatte totalvekten på tilbehøret inkludert be-
lastning – fare for skade på hengerfestet.
■ Overskrid aldri det tillatte overhenget over hengerfestets kulehode – fare
for skade på hengerfestet.



Les dette
Vi anbefaler at du bruker tilbehør fra ŠKODA-originaltilbehør.

Tilhenger

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Koble til og fra tilhenger 180
Opplasting av tilhenger 181
Tilhengervekt 181
Kjøring med tilhenger 183
Tyverialarm 184

Tilhengeren kan kobles til kulehodet på hengerfestet.

Koble til og fra tilhenger

Bilde 222
Huset på 13-polet kontakt, sik-
ringsring

Koble til og fra
› Svinge ut kulestangen » Side 179.
› Fest tilhengeren på kulehodet.
› Stikk tilhengerledningens støpsel inn i 13-polet kontakt A  » Bilde 222.

Hvis tilhengeren har 7-polet støpsel, kan det brukes en tilhørende adapter fra
ŠKODAoriginalutstyr.

› Hekt sikringsvaieren fra tilhengeren i sikringsring B .

Hengerens sikringsvaier må, i forhold til kjøretøyet og i alle hengerstillinger
(skarpe svinger, kjøring i revers o.l.), henge slakk.

Frakobling foregår i motsatt rekkefølge. 
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Sidespeil
Dersom du ikke kan se trafikken bak tilhengeren med de vanlige speilene, må
det monteres ekstra sidespeil.

Hovedlykter
Fronten av bilen kan løftes med tilhengeren festet, og lyset kan blende andre
trafikanter.

Bruk dreiebryteren for å regulere rekkeviddeinnstillingen » side 66, Betjening
av lysfunksjon1).

Strømforsyning av tilhengerens strømnett
Den elektriske strømforsyningen av tilhengeren skjer ved å koble det til bilens
strømforsyning.

Strømforsyningen fungerer både når tenningen er på og av.

Med tenningen av vil bilbatteriet lades ut av aktiverte forbrukere.

Ved lav ladetilstand på bilbatteriet vil strømforsyning til tilhengeren avbrytes.

ADVARSEL
■ Feilkoblet elektroinnstallasjon til tilhenger kan føre til ulykker eller alvorli-
ge personskader på grunn av støt.
■ Alt arbeid på det elektriske anlegget skal utføres av et fagverksted.
■ Tilhengerens elektriske anlegg må aldri kobles direkte til de elektriske
ledningene til baklyset eller andre strømkilder.

ADVARSEL (fortsettelse)
■ Etter tilkobling av tilhengeren og montering av hengerkontakten, må ly-
sene bak på hengeren kontrolleres.
■ Benytt aldri sikringsringen for å slepe i!

VÆR FORSIKTIG
Feilkoblet elektroinstallasjon til tilhenger kan forårsake funksjonsfeil i hele bi-
lens elektroniske system.

Les dette
■ Det totale strømforbruket til alle forbrukere tilkoblet tilhengerforsyningen
må ikke overstige 350 watt.
■ Behandle eventuelt kulehodet på hengerfestet med egnet smørefett.

Opplasting av tilhenger

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 veldig langsomt.

Dekktrykk
Korriger dekktrykket på bilen for "fullastet bil" » Side 211.

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. 

1) Gjelder ikke for biler med Xenon-frontlykter.
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Tillatt tilhengervekt – Superb

Motor Girkasse
Tillatt tilhengervekt, med bremser (kg)

Tillatt tilhengervekt, uten bremser (kg)
Stigninger inntil 12 % Stigninger inntil 8 %a)

1,4 l/92 kW TSI MG 1600 1800 680

1,4 l/110 kW TSI ACT

MG 1600 1900 690

MG 4x4 1800 2000 750

DSG 1600 1900 710

1,4 l/110 kW TSI
MG 1600 1900 690

DSG 1600 1900 700

1,8 l/132 kW TSI
MG 1800 2000 730

DSG 1800 2000 740

2,0 l/162 kW TSI DSG 2000 2000 750

2,0 l/206 kW TSI DSG 4x4 2200 2200 750

1,6 l/88 kW TDI CR

MG 1500 1800 730

MG (GreenLine) 1500 1800 740

DSG 1500 1800 740

2,0 l/110 kW TDI CR

MG 2000 2000 740

MG 4x4 2200 2200 750

DSG 2000 2000 750

2,0 l/130 kW TDI CR DSG 2000 2000 750

2,0 l/140 kW TDI CR

MG 2000 2000 750

DSG 2000 2100 750

DSG 4x4 2200 2200 750

a) Gjelder bare for enkelte land.

Tillatt tilhengervekt – Superb Combi

Motor Girkasse
Tillatt tilhengervekt, med bremser (kg)

Tillatt tilhengervekt, uten bremser (kg)
Stigninger inntil 12 % Stigninger inntil 8 %a)

1,4 l/92 kW TSI MG 1600 1800 690

1,4 l/110 kW TSI ACT

MG 1600 1900 700

MG 4x4 1800 2000 750

DSG 1600 1900 720 
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Motor Girkasse
Tillatt tilhengervekt, med bremser (kg)

Tillatt tilhengervekt, uten bremser (kg)
Stigninger inntil 12 % Stigninger inntil 8 %a)

1,4 l/110 kW TSI
MG 1600 1900 700

DSG 1600 1900 710

1,8 l/132 kW TSI
MG 1800 2000 740

DSG 1800 2000 750

2,0 l/162 kW TSI DSG 2000 2000 750

2,0 l/206 kW TSI DSG 4x4 2200 2200 750

1,6 l/88 kW TDI CR

MG 1500 1800 740

MG (GreenLine) 1500 1800 750

DSG 1500 1800 750

2,0 l/110 kW TDI CR

MG 2000 2000 750

MG 4x4 2200 2200 750

DSG 2000 2000 750

2,0 l/130 kW TDI CR DSG 2000 2000 750

2,0 l/140 kW TDI CR

MG 2000 2000 750

DSG 2000 2100 750

DSG 4x4 2200 2200 750

a) Gjelder bare for enkelte land.

ADVARSEL
Den maksimale tillatte aksel- og kulelasten samt tillatt vekt må ikke over-
skrides – fare for ulykke!

Kjøring med tilhenger

Kjørehastighet
For sikkerhets skyld skal man ikke overstige 100 km/t når trekkbilen er en per-
sonbil av M1-klasse.

For sikkerhets skyld skal man ikke overstige 80 km/t når trekkbilen er en per-
sonbil av N1-klasse.

Hvis man registrerer pendelbevegelser i tilhengeren, skal hastigheten umid-
delbart reduseres. Forsøk aldri å "rette opp" pendling på tilhengeren ved å ak-
selerere.

Bremsing
Brems i tide! For tilhenger med påløpsbrems skal du først bremse mykt og så
hardere. Dermed unngår du bremsestøt på grunn av tilhengerhjul som blokke-
res.

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, anbefaler vi at bilen kontrolleres også mel-
lom de faste serviceintervallene.
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Tyverialarm

Når bilen er låst utløses alarmen straks den elektriske forbindelsen med til-
hengeren blir brutt.

Tyverialarmen må alltid kobles ut før tilhengeren kobles til eller fra » Side 57.

Betingelser for integrering av en tilhenger i tyverialarmen.
Bilen er utstyrt med fabrikkmontert tyverialarm og tilhengerfeste.
Tilhengeren har elektrisk tilkobling til bilen via tilhengerfestets kontakt.
Det elektriske anlegget i bilen og tilhengeren fungerer som det skal.
Bilen er låst og bilalarmen er aktiv.

VÆR FORSIKTIG
Tilhenger med LED-baklys kan av tekniske grunner ikke kobles til tyverialarm-
anlegg.
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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 avvikende værforhold 185
Lovbestemte inspeksjoner 185
ŠKODA-verksted 186
ŠKODA-originaldeler 186
ŠKODA-originaltilbehør 186
Spoilere 187
Komponentbeskyttelse 187
Kollisjonsputer 187
Retur og gjenvinning av gamle biler 188

Anvisninger og retningslinjer fra ŠKODA AUTO a.s. skal alltid overholdes ved
gjennomføring av alle tilpasninger, reparasjoner og tekniske endringer på bi-
len.

Retningslinjene og instruksene skal overholdes for at din bil alltid skal være i
god teknisk og trafikksikker stand. Bilen må også tilfredsstille gjeldende kjøre-
tøyforskrifter etter at alle tilpasninger, reparasjoner og tekniske endringer er
utført.

Før du går til innkjøp av tilbehør, reservedeler, eller tar initiativ til tilpasninger,
reparasjoner eller tekniske endringer på bilen, bør du rådføre deg med en
ŠKODA-forhandler » Side 186.

ADVARSEL
■ Ufagmessig utført arbeid på bilen kan føre til funksjonsfeil – fare for ulyk-
ke!
■ Endringer på elektronisk utstyr og tilhørende programvare kan føre til
funksjonsfeil. På grunn av det elektroniske nettverket kan disse feilene og-
så påvirke andre systemer. Driftssikkerheten til bilen kan reduseres betrak-
telig, og det kan oppstå økt slitasje på utsatte deler.

Miljøhenvisning
Teknisk dokumentasjon for utførte endringer skal oppbevares av bilens eier og
leveres til returselskapet når bilen leveres til skroting. Det sikrer at bilen skro-
tes på en miljøvennlig måte.

Les dette
■ Vi anbefaler at du lar et ŠKODA-verksted foreta eventuelle tilpasninger, repa-
rasjoner og tekniske endringer på bilen.
■ Skader som oppstår etter tekniske endringer som er utført uten produsen-
tens samtykke, dekkes ikke av garantien » Servicehefte.
■ ŠKODA-forhandleren påtar seg ikke ansvar for produkter som ikke er god-
kjent av ŠKODA, selv om det kan handle om produkter som har bruksgodkjen-
ning eller er godkjent av statlige prøveinstitusjoner.
■ I din egen interesse anbefaler vi at du bare bruker godkjent ŠKODA-original-
tilbehør og originale ŠKODA-deler. Dette er din beste garanti for pålitelighet,
sikkerhet og egnethet for bilen.
■ Du får kjøpt godkjent ŠKODA-originalutstyr og ŠKODA-originaldeler hos
ŠKODA-forhandlerne, som også monterer delene fagmessig.

Bildrift under avvikende værforhold

Les først og vær oppmerksom på  på side 185.

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.

Det gjelder for eksempel kjølevæske, batteribytte og lignende.

Lovbestemte inspeksjoner

Les først og vær oppmerksom på  på side 185.

På grunn av gjeldende bestemmelser for drift, trafikksikkerhet og avgasser,
må disse kontrolleres med jevne mellomrom. Disse kontrollene kan utføres av
verksted eller kontrollstasjon som har offentlig godkjenning for dette.

ŠKODA-verkstedet vet hvilke kontroller som kreves etter loven, og forbereder
bilen på slik kontroll i løpet av en service eller sørger for at slik kontroll gjen-
nomføres. Fagverksted kan etter kundens ønske utføre den nevnte kontrollen,
dersom de er godkjent for slik kontroll. Dermed sparer du både tid og penger. 
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Også hvis du ønsker å ta med bilen din til en godkjent kontrollstasjon selv for
slik lovpålagt kontroll, anbefaler vi at du først rådfører deg med kundemotta-
keren på et ŠKODA-verksted.

Kundemottakeren forteller deg hvilke punkter som du må ta hensyn til ved en
slik kontroll, slik at bilen er så feilfri som mulig ved den tekniske kontrollen.
Slik unngår du ekstrautgifter i forbindelse med en eventuell etterkontroll.

ŠKODA-verksted

Les først og vær oppmerksom på  på side 185.

Alle ŠKODA-verksted er utstyrt med moderne verktøy, spesialverktøy og -ap-
parater. Her arbeider godt opplærte fagpersoner som ved eventuelle tilpasnin-
ger, reparasjoner eller tekniske endringer på bilen rår over et stort utvalg av
ŠKODA-originaldeler og kan skaffe ŠKODA-originalutstyr.

Alle ŠKODA-verksted arbeider etter de nyeste retningslinjer og anvisninger fra
ŠKODA AUTO a.s. Dette sikrer at alle servicetjenester og reparasjoner blir ut-
ført til rett tid og med den forventede kvaliteten. Retningslinjene og instrukse-
ne følges for at bilen din alltid skal være i god teknisk og trafikksikker stand.

De autoriserte ŠKODA-verkstedene er meget godt forberedt på å ta imot bilen
og yte kvalitetsarbeid. Derfor anbefaler vi at du alltid overlater eventuelle til-
pasninger, reparasjoner eller tekniske endringer på bilen til et ŠKODA-verk-
sted.

ŠKODA-originaldeler

Les først og vær oppmerksom på  på side 185.

Vi anbefaler at det brukes ŠKODA-originaldeler, da disse er godkjent og levert
av ŠKODA AUTO a.s.. Dette garanterer at produksjon, dimensjoner og materiale
er i henhold til instruksjonene fra ŠKODA AUTO a.s. og at de er identisk til dele-
ne som anvendes i serieproduksjonen.

ŠKODA AUTO a.s. kan innestå for sikkerheten, kvaliteten og holdbarheten på
disse produktene. Vi anbefaler derfor at du bare bruker originale ŠKODA-deler
på bilen din.

ŠKODA AUTO a.s. forsyner markedet med et komplett sortiment av ŠKODA-ori-
ginaldeler – og ikke bare så lenge en bestemt modell produseres. Vi leverer bil-
deler i minst 10 år og slitedeler i minst 15 år etter avsluttet serieproduksjon.





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. Du bør derfor ta vare på det utfylte garan-
tikortet og regningen for disse delene i denne tidsperioden, slik at du kan bevi-
se når tidsperioden startet.

Karosserireparasjoner
ŠKODA-biler er konstruert slik at du i tilfelle karosseriskader bare behøver å
skifte de delene som virkelig har skader.

Det kan lønne seg å spørre et fagverksted om delene kan repareres før du be-
stemmer deg for å skifte dem ut. Reparasjoner av karosserideler er vanligvis
rimeligere.

ŠKODA-originaltilbehør

Les først og vær oppmerksom på  på side 185.

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 a.s.
kan innestå for kvalitet, sikkerhet og egnethet for dette tilbehøret, som er pro-
dusert spesielt for din biltype. Med andre produkter kan vi tross konstant mar-
kedsovervåking hverken vurdere eller garantere at delene egner seg for bilen
din, uansett om det i enkelte tilfeller kan handle om produkter som har en
godkjenning eller er godkjente av nasjonale reguleringsmyndigheter.

Alt tilbehør gjennomgår omfattende teknisk utvikling (tekniske tester) og kva-
litetskontroll (kundetesting), og først når alle testresultater er positive blir pro-
duktet godkjent som originalt ŠKODA-tilbehør.

Originalt ŠKODA-tilbehør omfatter også kvalifisert rådgivning og fagmessig
montering, om dette er ønskelig.

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.
Du bør derfor ta vare på det utfylte garantikortet og regningen for dette tilbe-
høret i denne tidsperioden, slik at du kan bevise når tidsperioden startet.

På ŠKODA-verkstedet fås dessuten alt som er nødvendig for pleie og vedlike-
hold av bilen og slitedeler, som f.eks. dekk, batterier, lyspærer og viskerblader. 
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Les dette
Tilbehør som er godkjent av ŠKODA AUTO a.s. tilbys for salg gjennom ŠKODA-
forhandlere i alle land hvor selskapet ŠKODA AUTO a.s. har et salgs- eller servi-
cenettverk. Dette skjer først og fremst i form av en katalog med originalt
ŠKODA-tilbehør, som enkeltstående brosjyrer eller ved tilbud av originalt
ŠKODA-tilbehør på ŠKODA-forhandleres nettsteder.

Spoilere

Les først og vær oppmerksom på  på side 185.

Dersom bilen som ny var utstyrt med en spoiler under frontstøtfangeren i
kombinasjon med en spoiler over bakluken, bør følgende anvisninger overhol-
des.
▶Av sikkerhetsgrunner er det nødvendig å passe på at biler som var utstyrt

med en spoiler under frontstøtfangeren, også er tilsvarende utstyrt med en
spoiler over bakluken.

▶En slik spoiler på frontstøtfangeren skal ikke brukes verken alene eller i kom-
binasjon med noen annen eller uoriginal spoiler over bakluken eller annet-
steds på bagasjelokket.

▶Ved eventuelle reparasjoner som omfatter utskifting, ny montering eller fjer-
ning av spoilere, anbefaler vi at du rådfører deg med ditt ŠKODA-verksted.

ADVARSEL
■ Ufagmessig utførte arbeider på spoilerne på bilen din kan føre til alvorlig
funksjonsforstyrrelse . Det kan oppstå fare for ulykker samt store skader på
eiendeler og personer!
■ Ved ettermontering av frontspoiler, heldekkende hjulkapsler eller lignen-
de må lufttilførselen til forhjulsbremsene ikke hindres. Det kan føre til
varmgang i forbremsene, noe som igjen kan påvirke bremsefunksjonen ne-
gativt – fare for ulykker!

Komponentbeskyttelse

Les først og vær oppmerksom på  på side 185.

Enkelte elektroniske bilkomponenter (for eksempel kombiinstrumentet) er ut-
styrt med en komponentbeskyttelse fra fabrikken.





Tyverisikringen ble utviklet som beskyttelsesmekanisme for følgende situasjo-
ner.
▶Funksjonsbegrensing av fabrikkmonterte eller verkstedmonterte styreenhe-

ter etter montering i en annen bil (f.eks. etter tyveri).
▶Funksjonsbegrensing av drift av komponenter utenfor bilen.
▶Mulighet for lovlig montering eller bytting av styreenhet ved reparasjon på et

merkeverksted.

Den aktiverte tyveribeskyttelsen kan påvirke komponenten med funksjonsbe-
grensninger på den aktuelle elektroniske komponenten. Søk hjelp hos et fag-
verksted.

Kollisjonsputer

Les først og vær oppmerksom på  på side 185.

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 endre funksjonsmåten for kollisjonsputesy-
stemet og øke risikoen for alvorlige eller dødelige personskader ved en
ulykke!

ADVARSEL
Merknader om håndteringen av kollisjonsputesystemet
■ Brukte deler eller deler fra resirkuleringsprosesser må aldri monteres i bi-
len.
■ Monter aldri skadde kollisjonsputedeler tilbake i bilen. Kollisjonsputen vil
da muligens ikke utløses riktig ved en ulykke, eller ikke i det hele tatt.

ADVARSEL
■ Det må ikke utføres endringer på kollisjonsputesystemets komponenter.
■ 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.
■ Det må aldri utføres endringer på støtfangeren foran eller på karosseriet. 
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ADVARSEL (fortsettelse)
■ Det er ikke tillatt å manipulere enkeltkomponenter i kollisjonsputesyste-
met, da det kan føre til at kollisjonsputen utløses.
■ Kollisjonsputene kan bare utløses én gang. Kollisjonsputesystemet må
skiftes ut dersom kollisjonsputen 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. Skader
som oppstår på grunn av slike kan påvirke kollisjonsputesystemets funk-
sjon negativt. Alt arbeid på framdørene og paneler på disse må bare utføres
av et fagverksted. Følgende informasjon må derfor følges.
■ Kjør aldri med de indre dørpanelene fjernet.
■ Kjør aldri hvis deler av det indre dørpanelet er fjernet og de gjenværende
åpningene ikke er forsvarlig tettet.
■ Kjør aldri hvis høyttalerne i dørene har blitt fjernet, med mindre høyttale-
råpningene er blitt forsvarlig tettet.
■ Forsikre deg alltid om at åpninger er dekket til eller fylt igjen hvis ekstra
høyttalere eller andre utstyrsdeler har blitt montert i de indre dørpanelene.

Retur og gjenvinning av gamle biler

Les først og vær oppmerksom på  på side 185.

ŠKODA har som mål å beskytte miljøet og verne om jordas ressurser i forhold
til vårt merke og våre produkter. Alle nye ŠKODA-biler er 95 % resirkulerbar.

Les dette
Du får mer informasjon om retur og skroting av brukte biler hos et fagverksted.

Vaske bilen

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Vaske for hånd 188
Automatiske vaskeanlegg 189
Vask med høytrykksspyler 189



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.

ADVARSEL
Ved vask av bil om vinteren: Fuktighet og is i bremseanlegget kan redusere
bremseeffekten, og skape fare for ulykke!

VÆR FORSIKTIG
Temperaturen på vaskevannet skal være maksimalt 60 °C – fare for skader på
bilen.

Miljøhenvisning
Bilen skal kun vaskes på egnede vaskeplasser.

Vaske for hånd

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 188.

Myk opp skitt og smuss med rikelige mengder vann, som deretter spyles bort
så godt som mulig.

Vask bilen med en myk svamp eller en vaskevott. Vask ovenfra og ned, og be-
gynn med taket.

For fastsittende skitt finnes det spesielle rengjøringsmidler.

Svamp eller vaskevott må skylles av med korte intervaller.

Hjul, stigbrett osv. rengjøres til slutt. Bruk en egen svamp til dette.

Etter vask skal bilen spyles av grundig og deretter tørkes med et skinn.

ADVARSEL
Beskytt hender og armer når du vasker understellet, eksosanlegget, hjul-
felger og hjulkapsler. Du kan ellers få kuttskader fra skarpe metalldeler! 
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VÆR FORSIKTIG
■ Bilens lakkoverflater skal kun vaskes med lavt vanntrykk.
■ Vask ikke bilen i direkte solskinn, da det er fare for lakkskader.

Automatiske vaskeanlegg

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 188.

Før vask av bilen i et automatisk vaskeanlegg må man sørge for å ta de vanlige
forholdsreglene (lukke vinduene, inkludert sol-/vippetak o.l.).

Hvis det er montert spesialutstyr på bilen, for eksempel spoiler, takstativ, an-
tenne o.l., bør du på forhånd henvende deg til den ansvarlige for vaskeanleg-
get.

Etter automatiske vaskeprogrammer med poleringsmiddel bør gummileppen
på vindusviskerbladene rengjøres og avfettes med et dertil egnet spesialmid-
del.

VÆR FORSIKTIG
Fold inn sidespeilene før du kjører gjennom en bilvask – fare for skade.

Vask med høytrykksspyler

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 188.

Ved vask av bilen med høytrykksspyler skal bruksanvisningen for høytrykks-
spyleren følges. Dette gjelder særlig for trykk og spruteavstand.

Hold tilstrekkelig avstand til parkeringssensorene, og myke materialer som
gummislanger og isolasjonsmaterialer.

VÆR FORSIKTIG
■ Folie skal aldri vaskes med høytrykksspyler – fare for skade » Side 190.
■ 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!
■ Parkeringssensorene kan sprøytes med vann bare for en kort tid, og det må
være en avstand på minst 10 cm – fare for skade.
■ Ved bilvask skal vannstrålen ikke rettes direkte mot den svingbare kulestan-
gen eller tilhengerkontakten – fare for skade på tetningen eller utvasking av
smørefett.





Pleie bilen utvendig

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Billakk 190
Folier 190
Plastdeler 190
Gummipakninger 190
Krom- og elokserte deler 191
Vindusruter og sidespeil 191
Frontlyktglass 191
Kameralinse 191
Dørlåssylinder 192
Hulrombeskyttelse 192
Jekk 192
Dekk 192
Understellsbeskyttelse 192
Viskerblader 193

Vi anbefaler at du benytter bilpleiemidler fra ŠKODA-originaltilbehør som du
får tak i hos ŠKODA-forhandlere. Følg anvisningene for bruk på forpakningen.

ADVARSEL
■ Ved feil bruk kan vaskemidler være helsefarlige.
■ Hold alltid bilpleieprodukter unna personer med nedsatt kapasitet, som
f.eks. barn – fare for forgiftning!
■ Beskytt hender og armer når du rengjør understellet, innsiden av skjer-
mene og hjulkapsler. Du kan ellers få kuttskader fra skarpe metalldeler!

VÆR FORSIKTIG
■ Bruk ikke harde insektsvamper, grove kjøkkensvamper eller lignende – fare
for lakkskader.
■ Løsemiddelholdig rengjøringsmiddel kan skade materialet som skal rengjø-
res.

Les dette
På grunn av behovet for spesialverktøy og nødvendige kunnskaper, og mulige
problemer med rengjøring og vedlikehold innvendig i bilen, anbefaler vi at ren-
gjøring og innvendig vedlikehold av bilen utføres av et ŠKODA-verksted.
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Billakk

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 189.

Konservering
En grundig polering beskytter billakken godt mot skadelig påvirkning.

Bilen bør senest poleres med hardvoks når vann ikke lenger perler på den rene
lakken.

Du kan polere bilen med et nytt lag med hardvoks når bilen er tørr.

Selv om du bruker rengjøringsmiddel med konserverende virkning regelmessig,
anbefaler vi at du behandler bilen med hardvoks minst to ganger i året.

Polering
Polering av billakk er bare anbefalt når lakken er matt og det ikke er mulig å
oppnå glans med bevaringsmiddel.

Dersom lakkrensen ikke inneholder konserverende stoffer, må lakken poleres i
tillegg.

VÆR FORSIKTIG
■ Lakkskader skal repareres umiddelbart.
■ Sørg for at det ikke kommer voks på rutene.
■ Mattlakkerte deler og kunststoffdeler må ikke behandles med lakkrens eller
hardvoks.
■ Unngå polering av lakken i områder med svevestøv, da det ellers vil være fa-
re for lakkskraper.
■ Unngå å bruke lakkpleiemidler på dørtetnings- og vinduslister.
■ Så langt det er mulig, bør lakkpleiemidler ikke påføres på karosseriflater som
kommer i kontakt med dør- og vinduslister.

Folier

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 189.

Rengjøring
Folier (f.eks. tak-, dekor-, beskyttelsesfolie osv.) krever mer hensynsfull rengjø-
ring enn bilens lakk.

Folier skal aldri vaskes med høytrykksspyler.

Folier skal kun vaskes med en myk svamp skylt i svak såpeoppløsning og rent,
lunkent vann.





Holdbarhet
Miljømessige påvirkninger (f.eks. sollys, fuktighet, luftforurensning, steinsprut)
påvirker foliens holdbarhet.

Sollys kan også påvirke foliens fargestyrke.

Folier vil etterhvert eldes og bli sprø, dette er vanlig.

VÆR FORSIKTIG
■ Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller kjemiske løsningsmidler for folierte
flater – fare for skade på folien.
■ Bruk aldri skitne kluter eller svamper til rengjøring av folierte flater – fare for
skade på folien.
■ Under vintermånedene bør det ikke brukes skarpe isskraper til å fjerne snø
og is fra foliedekorerte overflater. Frosne snølag eller isbelegg bør heller ikke
fjernes med andre fysiske gjenstander, da dekorfolien vil utsettes for skader.
■ Ikke poler folien – fare for skade!
■ Ved transport av taklast (f.eks. takboks osv.) er det økt risiko for folieskade
(f.eks. ved slag fra lasten).

Plastdeler

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 189.

Plastdeler rengjøres med en fuktig klut.

Hvis plastdelene ikke blir helt rene på denne måten, må du benytte spesial-
midler for plast.

VÆR FORSIKTIG
Unngå å bruke lakkpleiemidler på plastdeler.

Gummipakninger

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 189.

Alle dørtetninger og vindusføringslister behandles fra fabrikkens side med et
fargeløst mattlakksjikt for å motvirke både vindstøy og fastfrysing mot lakker-
te karosserideler.

VÆR FORSIKTIG
■ Dørtetninger og vindusføringslister må aldri behandles med kjemiske midler.
■ Behandling av tetningene med annet enn ordinære bilvaskemidler kan angri-
pe mattlakken og redusere den opprinnelige virkningen.
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Krom- og elokserte deler

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 189.

Rengjør krom- og de elokserte delene med en fuktig klut og tørk deretter av
med en myk, tørr klut.

Hvis delene ikke blir helt rene på denne måten, må du benytte spesialmidler.

VÆR FORSIKTIG
■ Unngå polering av krom- og elokserte deler i områder med svevestøv, da det
ellers vil være fare for overflateskraper.
■ Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler for disse delene
– fare for skade.

Vindusruter og sidespeil

Bilde 223
Tankluke: Fjern isskrape

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 189.

Fjern snø og is
Snø og is skal kun fjernes fra ruter og sidespeil med en plastskrape.

Isskrapen er plassert på innsiden av tankluken.

› Åpne tankluken.
› Skyv isskrapen ut i pilens retning » Bilde 223.

Rengjør vinduene
Rengjør regelmessig vindusrutene med rent vann også fra innsiden.

Tørk over glassflatene med et skinn eller en klut som er beregnet til formålet.





VÆR FORSIKTIG
Merknader om fjerning av snø og is
■ For å unngå skader på rutene må du ikke skyve skrapen frem og tilbake, men
bare én vei.
■ Skrap ikke av snø og is fra vinduer og speil som er veldig skitne, f.eks. av fin
grus, sand, strøsalt – fare for å skade vindusoverflater og speil.
■ Bruk aldri varmt eller kokende vann til å fjerne snø og is fra komponenter av
glass. Glasset kan sprekke!
■ Pass på at bilens fabrikkplasserte etikett ikke tar skade når du fjerner snø og
is fra vinduene.

VÆR FORSIKTIG
Merknader om rengjøring av vinduer
■ Rengjør ikke innsiden av rutene med skarpe gjenstander eller etsende/syre-
holdige rengjøringsmidler – fare for skade på varmetråder eller vindusantenne.
■ Ikke bruk pusseskinnet som ble brukt på lakken til å tørke av rutene etter bil-
vask. Rester av konserveringsmidler på pusseskinnet kan feste seg på rutene
og redusere sikten.

Frontlyktglass

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 189.

Frontlyktglassene av plast rengjøres med rent, varmt vann og såpe.

VÆR FORSIKTIG
■ Frontlyktene skal aldri viskes mens de er tørre – fare for å skade beskyttel-
seslakken og deretter skrape opp lykteglassene.
■ Ikke bruk skarpe gjenstander til å rengjøre glasset – fare for å skade beskyt-
telseslakken og deretter skrape opp lykteglassene.
■ Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler til rengjøring
av glassene – fare for å skade lykteglassene.

Kameralinse

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 189.

Linsen på ryggekameraet skal først fuktes med rent vann og deretter tørkes
med en tørr klut.

Fjern snø fra sensoren med en kost og is med en avisingspray beregnet for
dette. 
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VÆR FORSIKTIG
■ Ikke fjern snø eller is på linsen med lunkent eller varmt vann - fare for skade
på linsen.
■ For å rengjøre linsen må du aldri bruke rengjøringsmidler som inneholder sli-
pemidler.
■ For å rengjøre linsen må du aldri bruke vann- eller dampstråler under trykk.

Dørlåssylinder

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 189.

For å tine dørlåssylinderen benyttes spesielle låseoljer.

VÆR FORSIKTIG
Påse at så lite vann som mulig kommer inn i låsesylinderen – fare for at låsesy-
linderen fryser!

Hulrombeskyttelse

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 189.

Alle hulrom på bilen som kan være utsatt for korrosjon, er fra fabrikken be-
handlet med konserveringsvoks som gir varig beskyttelse.

Denne konserveringen trenger ikke kontroll eller etterbehandling.

Skulle det ved høye temperaturer renne ut litt voks fra hulrommene, kan dette
fjernes med en plastskrape og biologisk avfettingsmiddel.

ADVARSEL
Følg sikkerhetsforskriftene når du fjerner voks med avfettingsmidler, de er
brannfarlige – brannfare!

Jekk

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 189.

Jekken er vedlikeholdsfri.

Om nødvendig, må jekkens bevegelige delene smøres med et egnet smøre-
middel.







Dekk

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 189.

Felger
Ved regelmessig vask av bilen skal også felgene vaskes grundig.

Fjern veisalt og bremsestøv fra felgene jevnlig, ellers blir felgmaterialet angre-
pet.

Lettmetallfelger
Etter grundig vask av felgene skal de behandles med et beskyttelsesmiddel for
lettmetallfelger.

For behandling av felgen må du ikke bruke produkter som kan forårsake ska-
der på lakken på felgene.

VÆR FORSIKTIG
■ Skader i lakken på felgene må utbedres omgående.
■ Sterkt tilsmussede felger kan føre til ubalanse i hjulene. Det kan fremkalle vi-
brasjoner som overføres til rattet, og som under visse omstendigheter kan for-
årsake økt slitasje i styringen. Det er derfor viktig å fjerne smusset.

Understellsbeskyttelse

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 189.

Bilens understell er fra fabrikken spesielt beskyttet mot kjemisk og mekanisk
påvirkning.

Under kjøring er det ikke mulig å utelukke skader på beskyttelsesbelegget.

Vi anbefaler at du får kontrollert understellsbeskyttelsen og understellet – for-
trinnsvis før starten og ved avslutningen av vintersesongen.

ADVARSEL
Det må ikke komme understells- og korrosjonsbeskyttelse på eksosrøret,
katalysatoren, dieselpartikkelfilteret eller varmeskjoldet. Stoffene kan an-
tennes når motoren har nådd driftstemperatur. Det er fare for brann!
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Viskerblader

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 189.

Rengjør viskerbladene regelmessig med et rengjøringsmiddel for glass. Hards-
ittende smuss, f.eks. insektrester, kan du fjerne fra viskerbladene med en
svamp eller klut.

Viskerbladene kan være tilsmusset av f.eks. voks fra vaskeanlegg.

Pleie interiøret

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

skinn 193
Kunstskinn, stoff og Alcantara® 194
Setetrekk 194
Setebelter 194

Vi anbefaler at du benytter bilpleiemidler fra ŠKODA-originaltilbehør som du
får tak i hos ŠKODA-forhandlere. Følg anvisningene for bruk på forpakningen.

ADVARSEL
■ Ved feil bruk kan vaskemidler være helsefarlige.
■ Hold alltid bilpleieprodukter unna personer med nedsatt kapasitet, som
f.eks. barn – fare for forgiftning!
■ Ved høye innetemperaturer kan duftstoffer og luftrensere som er mon-
tert i bilen bli skadelige.

VÆR FORSIKTIG
■ Kontroller at klærne dine er fargeekte for å unngå skader eller synlig misfar-
ging på stoff (skinn), kledning og klær.
■ Ferske flekker, av f.eks. kulepenn, maling, leppestift, skokrem osv. skal så
raskt som mulig fjernes fra stoff (skinn), kledning og klær.
■ Plasser ikke duftstoffer eller luftrensere på instrumentpanelet – fare for ska-
der på instrumentpanelet.
■ Ikke fest klistremerker på varmefilamentene eller vindusantennen – fare for
skade.
■ Rengjør ikke takkledningen med en børste – fare for å skade stoffoverflaten.



■ Løsemiddelholdig rengjøringsmiddel kan skade materialet som skal rengjø-
res.
■ Rengjørings- og pleiemiddel skal bare påføres i små mengder.

Les dette
På grunn av behovet for spesialverktøy og nødvendige kunnskaper og mulige
problemer med rengjøring og vedlikehold innvendig i bilen, anbefaler vi at ren-
gjøring og innvendig vedlikehold av bilen utføres av et ŠKODA-verksted.

skinn

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 193.

Avhengig av belastning må skinnet rengjøres og vedlikeholdes regelmessig.

Støv og skitt i porer og folder forårsaker skrubbeskader på overflaten, og fører
til for tidlig sprøhet i skinnoverflaten. Derfor må dette fjernes regelmessig
med korte intervaller med en klut eller støvsuger.

Tilsmussede skinnpartier rengjøres med en lett fuktet bomulls- eller mikrofi-
berklut, og tørkes deretter av med en tørr klut » .

Sterkt tilsmussede partier rengjøres med en klut fuktet i mildt såpevann
(2 spiseskjeer nøytral såpe til 1 liter vann).

Til flekkfjerning brukes et dertil egnet rengjøringsmiddel.

Behandles skinnet jevnlig med egnet skinnbeskyttelse og bruk en pleiekrem
med lysvern og impregneringseffekt etter hver rengjøring.

VÆR FORSIKTIG
■ Pass på at skinnet ikke blir gjennomfuktet under rengjøringen, og at vann ik-
ke trenger gjennom sømmene. Skinnet vil ellers kunne misfarges eller sprekke.
■ Unngå at bilen blir stående lenge i direkte sollys, dette for å unngå at læret
blekes. Skinnet bør dekkes til dersom bilen skal stå lenge.
■ Bruk av en mekanisk rattlås kan skade skinnoverflaten på rattet.
■ Enkelte klesplagg, som f.eks. mørke jeans, er ikke tilstrekkelig fargeekte.
Derfor kan setetrekket (stoff eller skinn) få skader eller tydelig misfarging, og-
så ved normal bruk. Dette gjelder især for lysere setekledninger. Dette dreier
seg ikke om mangler ved stoffet i setetrekket, men om manglende fargeekt-
het på klesplagg.
■ Skarpe gjenstander på klær, som glidelås, nagler og beltespenner, osv. kan
lage rifter og merker i overflaten. Slike skader kan ikke senere presenteres og
behandles som garantimessige skader. 
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Les dette
Når bilen brukes, kan det oppstå små synlige endringer på lærdelene (som
f.eks. folder eller krøller) pga. belastningen på trekkene.

Kunstskinn, stoff og Alcantara®

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 193.

Kunstskinn
Kunstskinn rengjøres med en fuktig klut.

Dersom kunstskinnet ikke blir helt rent på denne måten, kan du forsøke en
mild såpeoppløsning eller et egnet spesialrengjøringsmiddel.

Polstring og stoffkledninger
Polstring og stoff på dører, bagasjeromsdeksel osv. må rengjøres med spesiel-
le rensemidler, f.eks. tørrskum.

Det kan benyttes en myk svamp, en børste eller en mikrofiberklut.

For rengjøring av innvendig tak må det kun benyttes en klut og et spesialren-
semiddel.

Nupper på slitasjedeler og tekstilrester fjernes best med en børste.

Gjenstridige hår fjernes best med en "rengjøringsvott".

Alcantara®

Støv og fine smusspartikler i porer, folder og sømmer kan skade overflaten ved
gnissing. Derfor må dette fjernes regelmessig med korte intervaller med en
klut eller støvsuger.

Litt endring av fargen ved bruk er normalt.

VÆR FORSIKTIG
■ For Alcantara®-setetrekk må det ikke benyttes løsemidler, bonevoks, sko-
krem, flekkfjerner, skinnrens, e.l.
■ Unngå at bilen blir stående lenge i direkte sollys, dette for å unngå at inte-
riørkledninger som kunstskinn, stoff og Alcantara® blekes. Ved lengre ståpe-
rioder utendørs skal kunstskinn, tekstiler eller Alcantara ® beskyttes med over-
trekk.
■ Enkelte klesplagg, som f.eks. mørke jeans, er ikke tilstrekkelig fargeekte.
Derfor kan setetrekket (stoff eller skinn) få skader eller tydelig misfarging, og-
så ved normal bruk. Dette gjelder især for lysere setekledninger. Dette dreier
seg ikke om mangler ved stoffet i setetrekket, men om manglende fargeekt-
het på klesplagg.



Setetrekk

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 193.

Elektrisk oppvarmede seter
Benytte spesielle rensemidler, f.eks. tørrskum e.l., for å rengjøre setetrekkene.
» .

Seter uten oppvarming
Rengjør først setetrekkene grundig med støvsuger.

Rengjør deretter setetrekkene med en lett fuktet klut, eller med et egnet spe-
sialrengjøringsmiddel for møbelstoffer.

Flatklemte partier som kan oppstå på slitasjedeler som følge av daglig bruk,
kan friskes opp ved børsting mot fiberretningen med en lett fuktet tekstilbør-
ste.

Pass på å behandle alle slitasjesteder slik at det ikke oppstår skjemmende stri-
per i setekledningen. La til slutt setet tørke helt.

VÆR FORSIKTIG
■ Rengjør ikke trekkene på elektrisk oppvarmede seter med vann eller med an-
dre væsker – fare for skade på setevarmesystemet.
■ Fjern støv og skitt regelmessig fra seteputene med støvsuger.
■ På elektrisk oppvarmede seter skal ikke den elektriske oppvarmingen brukes
til å tørke setene etter rengjøring.
■ Ikke sitt på fuktige seter, da dette kan føre til misforming av setekledningen.
■ Rengjør alltid setene i retning "fra søm til søm".

Setebelter

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 193.

Tilsmussede sikkerhetsbelter kan rengjøres med en klut og en mild såpeop-
pløsning.

Grovere smuss kan fjernes med en myk børste.

ADVARSEL
■ Sikkerhetsbeltene må ikke demonteres for rengjøring.
■ Sikkerhetsbeltene må ikke renses kjemisk, da slike rensemidler kan skade
stoffet i beltene. 
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ADVARSEL (fortsettelse)
■ Sikkerhetsbeltene må ikke komme i berøring med etsende væsker (f.eks.
syre).
■ Sikkerhetsbeltet må være helt tørt før det rulles inn igjen.

Kontrollere og fylle på

Drivstoff

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Fylle bensin og diesel 196
Blyfri bensin 197
Diesel 198

Anbefalt drivstofftype for din bil står oppført på innsiden av tankluken » Bil-
de 224 på side 196.

ADVARSEL
■ Rådene om betjening av tankanlegget må alltid respekteres.
■ Ikke røyk eller bruk mobiltelefon når du fyller drivstoff.
■ 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 skader på motoren og eksosan-
legget.
■ Fjern overfylt drivstoff som renner ut fra påfyllingsstussen med en gang – fa-
re for lakkskader!
■ Dersom bilen ikke ble kjøpt i landet den brukes i, må man sjekke om drivstof-
fet som er angitt av produsenten tilbys i brukslandet. Eventuelt skal man også
sjekke om produsenten anbefaler et annet drivstoff for bruk i det aktuelle lan-
det. Dersom ingen av de foreslåtte drivstofftypene er tilgjengelige, sjekk even-
tuelt om produsenten tillater bruk av et annet drivstoff.
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Fylle bensin og diesel

Bilde 224 Åpne tankluken / skru ut tanklokket / sett tanklokket fast på
tankluken

Bilde 225
Fylleåpning på biler med diesel-
motor

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 195.

Tanken kan fylles dersom følgende vilkår er oppfylt.
Bilen er låst opp.
Motoren og tenningen er slått av.
Kupévarme og ventilasjon er slått av » Side 122.

› Trykk på tankluken i pilens retning 1  » Bilde 224.
› Lukk opp luken i pilens retning 2 .
› 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 » .

› Trekk fyllepistolen ut 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.

Kontroller om tankluken har gått i lås.

Vern mot feil drivstoffylling på biler med dieselmotor
Fylleåpningen på biler med dieselmotor kan være utstyrt med et vern mot fyl-
ling av feil drivstoff » Bilde 225. Dette vernet gjør det kun mulig å fylle med
dieselfyllepistol.

Hvis dieselpistolen ikke sitter korrekt i fylleåpningen, må den beveges forsiktig
frem og tilbake til den sitter på plass.

ADVARSEL
Merknader om fylling av reservekannen
■ Fyll aldri bensin på reservekannen mens den er i bilen.
■ Sett aldri reservekannen på bilen.
■ Sett alltid reservekannen på gulvet.
■ Av sikkerhetsmessige årsaker bør du ikke oppbevare reservekannen i bi-
len. Ved en ulykke kan denne bli skadet og drivstoffet kan deretter renne
ut – brannfare!

VÆR FORSIKTIG
■ Drivstofftanken er full når fyllepistolen lukker seg første gang. Ikke fortsett
tanking.
■ Hvis det fylles drivstoff fra reservekannen, må det gjøres langsomt og forsik-
tig – fare for å søle til karosseriet.
■ 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.

Les dette
Drivstofftanken rommer ca. 66 liter, hvorav 6 liter er reserve.
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Blyfri bensin

Anbefalt drivstofftype for din bil står oppført på innsiden av tankluken.

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 195.

Bilen kan bare brukes med blyfri bensin som overholder standarden EN 2281).

Alle bensinmotorer kan bruke bensin som inneholder maksimalt 10 % bioeta-
nol (E10).

Blyfri bensin 95/minst 92 eller 93 RON/ROZ
Vi anbefaler blyfri bensin med oktantall 95 RON. Du kan også bruke blyfri ben-
sin med oktantall 92 eller 93 ROZ, dette fører imidlertid til et visst ytelsestap
og større drivstofforbruk.

Blyfri bensin minst 95 RON/ROZ
Bruk blyfri bensin med oktantall 95 RON eller høyere.

I nødstilfelle kan du også bruke blyfri bensin med oktantall 91, 92 eller 93 ROZ,
dette fører imidlertid til et visst effekttap og høyere drivstofforbruk. Kjør der-
etter videre med middels motorturtall og minimal motorbelastning » .

Fyll så fort som mulig opp med bensin med riktig oktantall.

Blyfri bensin 98/(95) RON/ROZ
Vi anbefaler blyfri bensin med oktantall 98 ROZ eller høyere. Du kan også bru-
ke blyfri bensin 95 ROZ , dette fører imidlertid til et lite ytelsestap og noe stør-
re drivstofforbruk.

I nødstilfelle kan du også bruke blyfri bensin med oktantall 91, 92 eller 93 ROZ,
dette fører imidlertid til et visst effekttap og høyere drivstofforbruk. Kjør der-
etter videre med middels motorturtall og minimal motorbelastning » .

Fyll så fort som mulig opp med bensin med riktig oktantall.

Drivstofftilsetning (Additive)
Blyfri bensin i henhold til standarden EN 2281 ) oppfyller alle vilkårene for en
jevn motordrift. Derfor anbefaler vi ikke innblanding av noen tilsetninger i driv-
stoffet. Dette kan føre til alvorlige skader på deler av motoren eller eksosan-
legget.



VÆR FORSIKTIG
■ Det å fylle tanken selv én gang med bensin som ikke oppfyller standarden,
kan føre til alvorlige skader på eksosanlegget.
■ 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. Det er overhengende fare for store skader på motordeler.

VÆR FORSIKTIG
■ Hvis du bruker bensin med lavere oktantall enn angitt, må du ikke kjøre med
et høyt motorturtall. En høy motorbelastning kan skade motorens deler kraftig.
■ Bensin med lavere oktantall enn 91 RON må ikke brukes, heller ikke i nødssi-
tuasjoner, da det kan føre til alvorlige motorskader.

VÆR FORSIKTIG
Det må ikke under noen omstendighet benyttes drivstofftilsetninger med
metallinnhold, spesielt ikke med mangan- eller jerninnhold. Det foreligger fa-
re for alvorlige skader på komponenter i motoren eller eksosanlegget.

VÆR FORSIKTIG
Ikke bruk drivstoff med metallandel, som for eksempel LRP
(blyerstatningsbensin). Det foreligger fare for alvorlige skader på komponen-
ter i motoren eller eksosanlegget.

Les dette
■ Blyfri bensin med høyere oktantall enn spesifisert kan brukes uten begrens-
ninger.
■ På kjøretøy med spesifisert blyfri bensin 95/min. 92 eller 93 ROZ fører bruk
av bensin med høyere oktantall enn 95 ROZ verken til en merkbar effektøk-
ning eller lavere drivstofforbruk.
■ På kjøretøy med spesifisert blyfri bensin min. 95 RON kan bruk av bensin
med høyere oktantall enn 95 RON føre til en effektøkning og lavere drivstof-
forbruk.

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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Diesel

Anbefalt drivstofftype for din bil står oppført på innsiden av tankluken.

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 195.

Bilen din kan bare bruke diesel som overholder standarden EN 5901) .

Alle dieselmotorer kan bruke diesel med et maksimalt innhold av 7 % biodiesel
(B7)2).

For det indiske markedet gjelder det at bilen kan kjøres på diesel som tilfreds-
stiller normen IS 1460/Bharat IV. Hvis det ikke finnes drivstoff tilgjengelig som
tilfredsstiller denne normen, kan det i nødstilfeller benyttes drivstoff som til-
fredsstiller normen IS 1460/Bharat III.

Kjøre om vinteren – Vinterdiesel
I den kalde årstiden må det benyttes "Vinterdiesel", som kan kjøres i tempera-
turer ned til -20 °C.

I land med andre klimatiske forhold selges hovedsakelig diesel med andre
temperaturegenskaper. ŠKODA-forhandlere og bensinstasjoner i de enkelte
land har nærmere informasjon om dette.

Forvarming av drivstoffilteret
Bilen er utstyrt med forvarmingsanlegg for drivstoffilteret. Det gjør at bilen er
driftssikker med diesel ved omgivelsestemperaturer på omtrent -24 °C.

Drivstofftilsetning (Additiver)
Diesel som samsvarer med fastsatte standarder oppfyller alle betingelser for
problemfri motorgang. Derfor anbefaler vi ikke innblanding av noen tilsetnin-
ger i dieselen. Dette kan føre til alvorlige skader på deler av motoren eller ek-
sosanlegget.

VÆR FORSIKTIG
■ Det kan oppstå alvorlige skader på motordeler, smøresystemet, drivstoffan-
legget og eksosanlegget allerede etter én tankfylling med feil diesel.
■ 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! Det er
overhengende fare for store skader på motordeler.
■ Vannansamlinger i drivstoffilteret kan føre til at motoren ikke går jevnt.



VÆR FORSIKTIG
■ Bilen er ikke konstruert for bruk av biodiesel RME og må derfor ikke kjøres
med denne typen drivstoff. Bruk av biodiesel RME kan føre til alvorlige skader
på motordeler eller på drivstoffanlegget.
■ Bland aldri såkalte "Flow improvers" (bensin og lignende stoffer) i dieselen.
Dette kan føre til alvorlige skader på deler av motoren eller eksosanlegget.

AdBlue® og dens påfylling

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Tank og fyllenivå 199
AdBlue®-etterfylling 199

For å redusere forurensende utslipp fra biler med dieselmotor og SCR-kataly-
sator, sprøytes det urealøsning – AdBlue® – automatisk inn i eksosanlegget.

På biler med AdBlue®-innsprøytingssystem finner man på innsiden av tanklu-
ken anvisninger om plasseringen av AdBlue®-tankfyllestussen samt minste
AdBlue®-fyllemengde som skal fylles ved lavt AdBlue®-nivå.

AdBlue®-standard
Bruk kun AdBlue® som overholder standarden ISO 22241-1.

AdBlue®-forbruk
Forbruket av AdBlue® er omtrent 0,8–1,2 l/ 1 000 km.

AdBlue®-forbruket avhenger av kjørestil, systemenes driftstemperatur og vær-
forholdene.

Merknader om oppbevaring av AdBlue®

▶AdBlue® skal kun oppbevares i originalemballasje og på et trygt sted.
▶Oppbevar beholderen utilgjengelig for barn.
▶Beholderen må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 30 °C.

Merknader om rengjøring
▶Vask lakkerte bildeler, klær og tepper som er tilsølt med AdBlue® med en

fuktig klut og rikelig med kaldt vann.
▶Fjern inntørket AdBlue® med varmt vann og en svamp. 

1) I Tyskland også DIN 51628, i Østerrike ÖNORM C 1590, i Russland GOST R 52368-2005 / EN 590:2004.
2) I Tyskland i henhold til standarden DIN 52638, i Østerrike ÖNORM C 1590, i Frankrike EN 590.
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Feilmelding
Ved en systemfeil viser kombiinstrumentet varsellampen  og tilknyttet mel-
ding » Side 38.

ADVARSEL
■ AdBlue® er en sterk og etsende løsning som kan skade hud, øyne og luft-
veier!
■ Ved øye- eller hudkontakt med AdBlue® skal det berørte området umid-
delbart skylles med vann i minst 15 minutter og man skal så oppsøke lege.
■ Ved svelging av AdBlue® skal munne skylles med vann i minst 15 minutter
munnen og man skal så oppsøke lege.

VÆR FORSIKTIG
■ Ikke ha med deg beholdere med AdBlue® i bilen – fare for skade på kupeen.
■ Bland aldri vann eller andre tilsetningsstoffer med AdBlue®.

Les dette
■ AdBlue®-løsningen fryser ved en temperatur på -11 °C og under. Systemet har
et varmeelement for å sikre anvendelighet ved lave temperaturer.
■ Vi anbefaler at påfyllingsflasker med AdBlue® kjøpes fra ŠKODA-originaltilbe-
hør.
■ AdBlue® er et registrert varemerke for VDA. AdBlue® er også kjent som
AUS 32 (Vandig urealøsning) eller DEF (Eksosvæske til diesel).

Tank og fyllenivå

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 199.

Tank
Det finnes en egen tank for AdBlue®, fylleåpningen A  finnes ved siden av tan-
klokket » Bilde 226 på side 199.

Tankfyllemengden for AdBlue® er omtrent 13 liter.

Sjekk av væskenivået
AdBlue®-nivået overvåkes automatisk.

Når gjenværende kjøreavstanden for tilgjengelig AdBlue®-tankmengde synker
under ca. 2 400 km, lyser varsellampen  på kombiinstrumentet og det vises
en forespørsel om etterfylling av AdBlue®.

På kombiinstrumentet vises også en indikator for minimum og maksimum Ad-
Blue®-fyllemengde » .



Hvis gjenværende kjøreavstand med eksisterende AdBlue®-tankmengde syn-
ker til 0 km, så er motorstart ikke mulig.

Kjørelengden som kan tilbakelegges med det tilgjengelige AdBlue®-fyllenivået
kan vises på bakgrunn av kjøredata » Side 42.

VÆR FORSIKTIG
■ AdBlue®-tank skal aldri overfylles – fare for skade på bildeler!
■ Kjør aldri AdBlue®-tanken helt tom!

AdBlue®-etterfylling

Bilde 226 Åpne tankluken / skru ut tanklokket / sett tanklokket fast på
tankluken

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 199.

Ved etterfylling av AdBlue® skal man være oppmerksom på visningen av mini-
mum og maksimum AdBlue®-fyllemengde » Side 38 på kombiinstrumentet.

Vi anbefaler at du lar et fagverksted etterfylle AdBlue®. Man kan også fylle det-
te selv med en påfyllingsflaske eller fyllepistol på bensinstasjon.

Vi anbefaler at du etterfylling med påfyllingsflasker fra ŠKODA-originaltilbehør.

Før etterfylling
› Velg et område med flatt underlag for etterfylling av AdBlue®.
› Slå av tenningen.
› Trykk på tankluken i pilens retning 1  » Bilde 226.
› Lukk opp luken i pilens retning 2 .
› Drei lokket på fyllestussen for AdBlue® i pilens retning 3  snu og stikk den

inn i utsparingen på tankluken i pilens retning 4 . 
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Etterfylling
› Etterfyll AdBlue® fra påfyllingsflasken gjennom fyllestussen A  iht- anvisnin-

gene på påfyllingsflasken » .

eller

› Etterfyll AdBlue® gjennom fyllestussen A  med tappepistolen » .

Etter påfylling
› Etter påfylling av AdBlue® settes lokket på fyllestussen igjen og dreies mot

pilens retning 3  til den låses.
› Lukk tankluken til den går i lås.

Før man kjører videre
› Etter påfylling av AdBlue® skal kun tenning slås på og være på i minst 30 se-

kunder, slik at systemet kan registrere den utførte etterfyllingen.

Deretter kan man starte motoren.

VÆR FORSIKTIG
AdBlue®-tanken er full når det ikke lenger flyter AdBlue® påfyllingsflasken, el-
ler så snart den forskriftsmessige fyllepistolen lukker seg for første gang. På-
fylling av AdBlue® skal så avsluttes.

Les dette
AdBlue®-væskens holdbarhet er fire år. Etter dette skal væsken byttes ut hos
et fagverksted.

Motorrom

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Åpne og lukke panseret 201
Oversikt over motorrommet 202
Kjølevifte 202
Vindusspyleranlegg 202

ADVARSEL
Arbeid i motorrommet kan føre til skade, forbrenning, ulykkes- og brannfa-
re. Les derfor advarslene nedenfor og ta hensyn til generelle sikkerhetsreg-
ler. Motorrommet i bilen er et farlig område!

ADVARSEL
Anvisninger før arbeidsstart i motorrommet
■ Stopp motoren og trekk ut tenningsnøkkelen.
■ Bruk parkeringsbremsen.
■ For biler med manuell girkasse settes girspaken i tomgang.
■ På biler med automatgir settes girvelgeren i stillingen P.
■ La motoren bli avkjølt.
■ Du må aldri åpne panseret hvis det kommer damp eller kjølevæske fra
motorrommet – fare for forbrenning! Vent til det ikke kommer ut damp eller
kjølevæske.

ADVARSEL
Anvisninger for arbeid i motorrommet
■ Hold alle personer, og da spesielt barn, borte fra motorrommet.
■ Berør aldri kjøleviften. Viften kan plutselig begynne å gå!
■ Ikke berør varme motordeler – forbrenningsfare!

ADVARSEL
Anvisninger for arbeid i motorrommet med motoren i gang
■ Vær spesielt oppmerksom på motordeler som roterer, som f.eks. kilerem-
mer, dynamo, kjølevifte – livsfare!
■ Du må aldri berøre tenningsanleggets elektriske deler.
■ Unngå kortslutninger på det elektriske anlegget – spesielt på batteriet.
■ Sørg alltid for at ikke smykker, løstsittende klesplagg eller langt hår kan
sette seg fast i roterende motordeler – livsfare! Før arbeidet starter må du
alltid ta av smykker, binde opp langt hår og sørge for at klærne er tettsit-
tende.

ADVARSEL
Anvisninger for arbeid på drivstoffsystemet eller det elektriske systemet
■ Koble alltid bilens batteri fra det elektriske anlegget.
■ Røyking forbudt.
■ Arbeid aldri i nærheten av åpen ild.
■ Sørg for at du alltid har et fungerende brannslukningsapparat i nærheten. 
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ADVARSEL
■ Informasjon og advarsler på beholdere for væsker må leses og respekte-
res.
■ Oppbevar driftvæsker i lukket originalemballasje og borte fra personer
med nedsatt kapasitet, som f.eks barn.
■ Hold aldri driftvæsker over den varme motoren – fare for brann.
■ Hvis du skal arbeide under bilen, må du sikre den mot å rulle bort og støt-
te opp med egnede bukker, det er ikke nok å bruke jekk – fare for persons-
kader!

VÆR FORSIKTIG
Etterfyll kun med væsker med riktige spesifikasjoner. Noe annet kan føre til al-
vorlige funksjonsforstyrrelser og skader på bilen!

Miljøhenvisning
På grunn av kravet om forskriftsmessig avfallshåndtering av væsker, behovet
for spesialverktøy og nødvendige kunnskaper, anbefaler vi at skifte av driftvæ-
sker utføres i forbindelse med regelmessig service på et fagverksted.

Les dette
■ Ved enhver tvil om driftvæsker må du oppsøke et fagverksted.
■ Driftvæsker med riktige spesifikasjoner kan kjøpes fra det originale ŠKODA-
tilbehøret eller fra originale ŠKODA-deler.

Åpne og lukke panseret

Bilde 227 Åpne panseret

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 200.

Åpne bakluke
› Åpne førerdøren.
› Trekk hendelen under instrumentpanelet i pilens retning 1  » Bilde 227.

Før heving av panseret må du passe på at viskerarmene ikke er vippet ut fra
frontruten, da det kan føre til lakkskader på panseret.

› Trykk låsespaken i pilens retning 2 .

Panseret låses opp.

› Ta tak i panseret og løft det så langt opp at det blir holdt oppe av gassfjæren.

Lukking av panseret
› Trekk panseret så langt ned at kraften fra gassfjæren overvinnes.
› Lukk panseret fra ca 20 cm høyde med lett kraft.

Kontroller at panseret er skikkelig i lås, og se på kombiinstrumentets skjerm at
det ikke viser en bil med åpent panser » Side 41.

ADVARSEL
■ Hvis du merker at panseret ikke er låst når du kjører, må du stoppe med
en gang og lukke panseret – 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 228 Eksempel: Motorrom

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 200.

Oversikt over motorrommet » Bilde 228
Ekspansjonstank for kjølevæske 205
Peilepinne 204
Motoroljepåfylling 204
Bremsevæskebeholder 206
Batteri (under et deksel) 207
Beholder for vindusspylervæske 202

Les dette
Plasseringen i motorrommet er stort sett identisk på alle bensin- og dieselmo-
torer.

Kjølevifte

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 200.

Kjøleviften drives av en elektrisk motor. Driften styres avhengig av kjølevæ-
sketemperaturen.

ADVARSEL
Når tenningen er slått av kan viften fortsette å gå i cirka 10 minutter, og
den kan gå av og på.



A

B

C

D

E

F



Vindusspyleranlegg

Bilde 229 Beholder for vindusspylervæske

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 200.

Avhengig av motortype befinner spylervæskebeholderen A  eller B  seg i bi-
lens motorrom » Bilde 229.

Rensevæsken er ment for rengjøring av fremre og bakre vindu samt frontlys.

Innholdet i beholderen A  er ca. 3,1 liter, og ca. 4,7 liter på biler med lyktespy-
leranlegg .

Innholdet i beholderen B  er ca 3,7 liter.

Rent vann er ikke tilstrekkelig for å rengjøre rutene og lyktene. Vi anbefaler
derfor at du bruker rent vann med vindusrens fra ŠKODA-originaltilbehør som
fjerner fastsittende smuss (om vinteren med frostbeskyttelse).

Spylevæsken må alltid være frostsikker om vinteren, også når bilen har spyle-
anlegg med oppvarming.

Dersom du ikke har spylervæske med frostbeskyttelse tilgjengelig, kan du og-
så bruke sprit. Andelen av sprit må ikke være høyere enn 15 %. Frostbeskyttel-
sen ved denne konsentrasjonen holder bare ned til -5 °C.

VÆR FORSIKTIG
■ Bruk aldri frostvæske eller andre tilsetninger.
■ Hvis bilen har lyktespyleranlegg skal det bare tilsettes rengjøringsmiddel i
vannet som ikke skader polykarbonatbelegget på lyktene.
■ Ikke ta silen ut av spylervæskebeholderen når du fyller på, da det kan føre til
at det kommer smuss i rørsystemet for væsken, noe som igjen kan føre til
funksjonsfeil i vindusspyleranlegget.
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Motorolje

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Spesifikasjon 203
Kontrollere oljenivå 204
Etterfylle motorolje 204

Motoren ble fylt med olje av høy kvalitet på fabrikken, denne kan brukes hele
året, også i ekstreme klimasoner.

Motoroljer er under stadig videreutvikling. Vær oppmerksom på at opplysnin-
gene i denne instruksjonsboken var de som gjaldt ved redaksjonsslutt.

Våre ŠKODA-verksted blir informert fra produsenten om aktuelle endringer.
Derfor anbefaler vi at oljeskift utføres av en ŠKODA-verksted.

Spesifikasjonene (VW-normene) som er angitt under må være oppgitt enkelt-
vis eller sammen med andre spesifikasjoner på beholderen.

Motoroljen bør skiftes etter spesifiserte serviceintervaller » Side 48.

ADVARSEL
Motorrommet er et farlig område. Ved arbeidet i motorrommet må følgende
advarsler følges » Side 200.

VÆR FORSIKTIG
Bland ikke tilsetninger i motoroljen – fare for alvorlige skader på motordeler.

Les dette
■ Hvis du skal kjøre langt, anbefaler vi at du på forhånd kjøper inn og har med
motorolje med riktig spesifikasjon til bilen.
■ Vi anbefaler at du bruker oljetyper fra ŠKODA-originaltilbehør.
■ Dersom du får olje på huden, må du vaske deg grundig med én gang.

Spesifikasjon

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 203.

Kjøretøy med variable serviceintervaller

Bensinmotorer Spesifikasjon

1,4 l/92 kW TSI

VW 504 00
1,4 l/110 kW TSI

1,8 l/132 kW TSI

2,0 l/162, 206 kW TSI

Dieselmotorer Spesifikasjon

1,6 l/88 kW TDI CR
VW 507 00

2,0 l/110, 130, 140 kW TDI CR

Kjøretøy med faste serviceintervaller

Bensinmotorer Spesifikasjon

1,4 l/92 kW TSI

VW 502 00
1,4 l/110 kW TSI

1,8 l/132 kW TSI

2,0 l/162, 206 kW TSI

Dieselmotorer Spesifikasjon

1,6 l/88 kW TDI CR
VW 507 00

2,0 l/110, 130, 140 kW TDI CR

For dieselmotorer uten DPF, kan den alternative motoroljen VW 505 01 også
brukes.

VÆR FORSIKTIG
■ I en nødsituasjon kan man fylle med en annen motorolje. For å hindre skade
på motoren må det fylles maks. 0,5 l motorolje med følgende spesifikasjoner
fram til neste oljeskift:

■ for bensinmotor: ACEA A3/ACEA B4 eller API SN, (API SM);
■ for dieselmotor: ACEA C3 eller API CJ-4.
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Kontrollere oljenivå

Bilde 230 Eksempel: Peilepinne

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 203.

Peilepinnen viser oljenivået.

Peilepinne » Bilde 230
Oljenivået må ligge i dette området.

Oljen kan kontrolleres og etterfylles dersom følgende vilkår er oppfylt.
Kjøretøyet står flatt.
Motorens driftstemperatur er nådd.
Motoren er slått av.
Panseret er åpent.

Sjekk væskenivået
› Vent noen minutter til motoroljen renner tilbake i bunnpannen.
› Trekk ut peilepinnen.
› Tørk av peilepinnen med en ren fille og skyv den inn igjen til anslag.
› Trekk deretter peilepinnen ut igjen og les av oljenivået.
› Sett inn igjen peilepinnen.

Motoren bruker litt olje. Avhengig av kjøremåte og kjøreforhold kan oljeforbru-
ket være på 0,5 l/1 000 km. De første 5 000 kilometerne kan forbruket også
ligge noe over dette.

Oljenivået må kontrolleres regelmessig.

Ved lavt oljenivå tennes varsellampen  på kombiinstrumentet og viser samti-
dig tilhørende melding » Side 38. Kontroller oljenivået så fort som mulig med
peilepinnen. Fyll på riktig mengde olje.



A









VÆR FORSIKTIG
■ Oljenivået må aldri ligge over eller under området A  » Bilde 230 – fare for
skade på motoren og eksosanlegget.
■ Hvis det ikke er mulig å etterfylle motorolje,  må du ikke kjøre videre. Stopp
motoren og kontakt et fagverksted for hjelp.
■ Dersom oljenivået ligger over området A ,  må du ikke kjøre videre! Stopp
motoren og kontakt et fagverksted for hjelp.

Etterfylle motorolje

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 203.

› Skru av påfyllingslokket for motorolje » Bilde 228 på side 202.
› Etterfyll olje med riktig spesifikasjon i porsjoner på 0,5 liter » Side 203.
› Kontroller oljenivået » Side 204.
› Skru lokket på motoroljetanken godt igjen.
› Skyv peilepinnen inn til anslaget.

Kjølevæske

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Nivåkontroll 205
Etterfylle kjølevæske 206

Kjølevæsken sørger for kjøling av motoren.

Den består av vann og kjølevæske med tilsetningsstoffer som beskytter kjøle-
systemet mot korrosjon og hindrer kalkavleiring.

Det må være minst 40 % reell kjølevæske i motorens kjølevæske.

Innholdet av kjølevæske kan økes til et maksimum på 60 %.

Det korrekte blandingsforholdet av vann og kjølevæskemiddel kan undersøkes
og ev. korrigeres på et autorisert verksted.

Kjølevæskens betegnelse vises på kjølevæskebeholderen » Bilde 231 på
side 205. 
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ADVARSEL
Motorrommet er et farlig område. Ved arbeidet i motorrommet må følgende
advarsler følges » Side 200.
■ Kjølevæsken er helseskadelig.
■ Unngå kontakt med kjølevæsken.
■ Dampen fra kjølevæsken er helseskadelig.
■ Du må ikke åpne lokket på ekspansjonstanken så lenge motoren er varm.
Kjølesystemet står under trykk!
■ Lokket på ekspansjonstanken for kjølevæske skal dekkes med en fille når
det åpnes for å beskytte hender, armer og ansikt mot varm damp og kjøle-
væske.
■ Hvis du får sprut av kjølevæske i øynene skal du umiddelbart skylle øyne-
ne med rent vann og oppsøke lege snarest mulig.
■ Oppbevar kjølevæsken i den originale emballasjen borte fra personer med
nedsatt kapasitet, og da særlig barn – fare for forgiftning!
■ Ved inntak av kjølevæske – oppsøk lege så fort som mulig.
■ Hold aldri driftvæsker over den varme motoren – fare for brann.

VÆR FORSIKTIG
■ Hvis det ikke er mulig å fylle på kjølevæske,  må du ikke kjøre videre! Stopp
motoren og kontakt et fagverksted for hjelp.
■ Ved tom ekspansjonstank må du ikke etterfylle kjølevæske. Systemet kan
ventileres – fare for skade på motoren,  kjør ikke videre! Stopp motoren og
kontakt et fagverksted for hjelp.
■ La aldri frostvæskekonsentrasjonen komme under 40 %.
■ Mer enn 60 % frostvæske i kjølevæsken reduserer frostbeskyttelsen og kjø-
leeffekten.
■ Kjølemiddeltilsetninger som ikke har riktig spesifikasjon, kan redusere den
korrosjonsbeskyttende virkningen i kjølesystemet betraktelig.
■ Feil som oppstår på grunn av korrosjon kan føre til kjølevæsketap, noe som
igjen kan føre til alvorlige motorskader.
■ Ikke fyll kjølevæske til over merket A  » Bilde 231 på side 205.
■ Hvis det oppstår en feil som fører til at motoren overopphetes bør man kon-
takte et fagverksted for hjelp – fare for alvorlig skade på motoren.
■ Ekstralykter og andre ettermonterte komponenter foran friskluftinntaket re-
duserer kjølevæskens kjølevirkning.
■ Dekk aldri over radiatoren – fare for overoppheting av motoren.

Les dette
På biler med kupévarmer (oppvarming og ventilasjon) er kjølevæskemengden
ca. 1 liter større.

Nivåkontroll

Bilde 231
Ekspansjonstank for kjølevæske

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 205.

Ekspansjonstanken for kjølevæske er plassert i motorrommet.

Ekspansjonstank for kjølevæske » Bilde 231
Merke for høyest tillatte kjølevæskenivå
Merke for lavest tillatte kjølevæskenivå

Kjølevæsken skal holdes mellom merkene A  og B .

Kjølevæsken kan kontrolleres og etterfylles dersom følgende vilkår er oppfylt.
Kjøretøyet står flatt.
Motoren er slått av.
Motoren er ikke oppvarmet.
Panseret er åpent.

Sjekk væskenivået
› Kontroller kjølevæskenivået på ekspansjonstanken for kjølevæske » Bil-

de 231.

Testresultatet kan være unøyaktig når motoren er varm. Nivået kan også ligge
over merket A  » Bilde 231.

Ved lavt kjælevæskenivå tennes varsellampen  på kombiinstrumentet og vi-
ser samtidig tilhørende melding » Side 37. I tillegg anbefaler vi at kjølevæske-
nivået kontrolleres direkte på beholderen regelmessig.

Kjølevæsketap
Kjølevæsketap skyldes i første rekke lekkasje i kjølesystemet. Det er ikke til-
strekkelig kun å etterfylle kjølevæske. Kjølesystemet må kontrolleres omgåen-
de på et fagverksted.



A

B
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Etterfylle kjølevæske

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 205.

Kjølevæskens ekspansjonstanken må alltid inneholde en liten mengde kjøle-
væske » Side 205,  i avsnitt Introduksjon.

› Legg en klut over lokket på ekspansjonstanken for kjølevæske og skru lokket
forsiktig av.

› Etterfyll kjølevæske.
› Skru på lokket slik at det går hørbart i lås.

Dersom du ikke har anbefalt kjølevæske tilgjengelig, må du ikke etterfylle med
andre tilsetningsstoffer. Bruk i dette tilfellet bare vann, og la et fagverksted
gjenopprette det riktige blandingsforholdet mellom vann og kjølevæsketilset-
ning så snart som mulig.

Fyll kun på ny kjølevæske.

Bremsevæske

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Kontrollere nivået 206
Spesifikasjon 207

Beholderen for bremsevæske er plassert i motorrommet » Bilde 232 på
side 206.

ADVARSEL
■ Motorrommet er et farlig område. Ved arbeidet i motorrommet må følgen-
de advarsler følges » Side 200.
■ Benytt ikke gammel bremsevæske, det kan påvirke bremsesystemets
funksjon – fare for ulykke!

VÆR FORSIKTIG
■ Hvis væskenivået er sunket til under "MIN"-merket » Bilde 232 på side 206,
 må du ikke kjøre videre – fare for ulykke! Søk hjelp hos et fagverksted.
■ Bremsevæske skader lakken på bilen.



Les dette
■ Utskifting av bremsevæske foretas som del av en fastsatt inspeksjonsservi-
ce.
■ Vi anbefaler at du bruker bremsevæske fra ŠKODA-originaltilbehør.

Kontrollere nivået

Bilde 232
Bremsevæskebeholder

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 206.

Væsken kan kontrolleres dersom følgende vilkår er oppfylt.
Kjøretøyet står flatt.
Motoren er slått av.
Panseret er åpent.

Sjekk væskenivået
› Kontroller bremsevæskenivået i beholderen for bremsevæske » Bilde 232.

Nivået skal alltid ligge mellom "MIN"- og "MAX"-merket.

Ved bruk av bilen vil væskenivået synke litt etter hvert som bremsebeleggene
slites og automatisk etterjusteres.

Synker væskenivået kraftig i løpet av kort tid eller synker nivået under "MIN"-
merket, kan det være lekkasje på bremseanlegget.

For lavt bremsevæskenivå vises ved at varsellampen  tennes på kombiin-
strumentets skjerm, i tillegg vises den tilknyttede meldingen » Side 33.
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Spesifikasjon

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 206.

For å sikre optimal funksjon på bremsesystemet, skal det kun brukes bremse-
væske i henhold til standarden VW 501 14 (standarden oppfyller kravene til
FMVSS 116 DOT4).

Les dette
Vi anbefaler at du bruker bremsevæske fra ŠKODA-originaltilbehør.

Bilbatteri

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Åpne dekselet 208

Sjekke batterisyrenivå 208

Lading 208

Skifte 209

Koble fra og koble til 209

Automatisk utkobling av forbrukere 210

Bilbatteriet fungerer som kraftkilde for motorstart og for drift av elektriske for-
brukere i bilen.

Varselsymbol på bilbatteriet
Symbol Betydning

 Bruk alltid vernebriller!


Batterisyren er sterkt etsende. Bruk alltid hansker og beskyttelse
for øynene!


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
Ved arbeid på bilbatteriet og det elektriske anlegget kan det oppstå skader,
forgiftning, etseskader, eksplosjons- eller brannskader. Vanlige sikkerhets-
regler så vel som følgende advarsler må etterfølges.
■ Hold bilbatteriet borte fra personer med nedsatt kapasitet, og da særlig
barn.
■ Pass på at batteriet ikke velter, da kan det renne batterisyre ut av ventila-
sjonsåpningene.
■ Beskytt øynene dine med vernebriller eller ansiktsmaske – fare for blind-
het!
■ Bruk alltid vernehansker, briller og hudbeskyttelse ved håndtering av bil-
batterier.
■ Batterisyre er sterkt etsende og må derfor behandles svært forsiktig.
■ Etsende damp i luften irriterer luftveiene og fører til betennelse på binde-
hinne og luftveier.
■ Batteriesyren etser på tannemaljen, og ved hudkontakt oppstår dype og
langvarige hudskader.
■ Skyll øynene med rent vann i noen minutter hvis du får syre i øynene –
oppsøk lege så fort som mulig!
■ Syre på hud eller klær må nøytraliseres med såpevann så raskt som mulig.
Skyll deretter med mye vann.
■ Ved inntak av batterisyre - oppsøk lege så fort som mulig!

ADVARSEL
■ Bruk av åpen ild og lys bør unngås.
■ Røyking og fjernstyrte aktiviteter bør unngås.
■ Bruk aldri et skadd batteri – fare for eksplosjon!
■ Lad aldri opp et frossent bilbatteri – det kan eksplodere og forårsake ska-
der!
■ Hvis bilens batteri har frosset, må det tines opp.
■ Bruk aldri starthjelpen hvis bilbatteriet har for lavt syrenivå – eksplosjons-
og etsefare.

VÆR FORSIKTIG
■ Ved feilhåndtering av bilbatteri kan skader forekomme.
■ Pass på at batterisyren ikke kommer i kontakt med karosseriet – fare for
lakkskader.
■ Hvis bilen ikke blir brukt på 3–4 uker, kan bilbatteriet bli utladet. Utlading av
batteriet kan unngås ved at batteriets minuspol  kobles fra eller batteriet la-
des kontinuerlig med meget lav ladestrøm. 
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■ Bilbatteriet bør ikke stå i dagslys, UV-stråler kan føre til skader på batteriet.
■ Hvis bilen brukes mye til kortkjøring vil ikke bilbatteriet lades tilstrekkelig
opp, men kan lades ut.

Les dette
■ Vi anbefaler at samtlige arbeider på bilbatterier gjennomføres av et fagverk-
sted.
■ Bilbatterier som er eldre enn 5 år bør skiftes ut.

Åpne dekselet

Bilde 233
Polyesterdeksel over bilbatteri

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 207.

Batteriet er plassert i motorrommet. For enkelte bilutrustninger vil dette befin-
ne seg under et polyesterdeksel » Bilde 233.

› Vipp opp dekslet over batteriet i pilens retning.

Montering av batteridekselet foregår i omvendt rekkefølge.

Sjekke batterisyrenivå

Bilde 234
Bilbatteri: Syrenivåmåler



Les først og vær oppmerksom på  og  på side 207.

På biler med batteri med fargeanviser, kan syrenivået fastslås ut fra den viste
fargen.

Luftbobler kan påvirke fargen i indikatoren. Derfor skal du banke forsiktig på
indikatoren før kontrollen.

Kontroll
Svart farge – Syrenivået er i orden.

Fargeløst eller lysegul farge – For lavt syrenivå, batteriet må skiftes.

På bilbatterier med betegnelsen "AGM" er det av tekniske grunner ikke mulig å
kontrollere syrenivået.

Biler med START-STOPP-system er utstyrt med et system for kontroll av ener-
gitilstanden til motorstart.

Vi anbefaler at batteriets syrenivå kontrolleres regelmessig av et fagverksted,
spesielt i følgende tilfeller.
▶Høye utetemperaturer.
▶Lengre kjøring hver dag.
▶Etter hver lading.

Vinterstid
Bilbatteriet har redusert startytelse ved lave temperaturer. Et utladet bilbatte-
ri kan fryse allerede ved temperaturer såvidt under 0 °C.

Før vinteren bør batteriet derfor kontrolleres og eventuelt lades hos et fag-
verksted.

Les dette
Batteriets syrenivå blir også regelmessig kontrollert ved periodisk service hos
et fagverksted.

Lading

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 207.

Et godt ladet batteri er en forutsetning for at bilen skal starte lett.

Lading kan utføres dersom følgende vilkår er oppfylt.
Motoren er slått av.
Tenningen er slått av. 
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Alle forbrukere er slått av.
Panseret er åpent.

"Hurtiglading" med høyspenning
› Koble fra begge batterikablene (først "minus", deretter "pluss").
› Koble batteriladerens kabelklemmer til batteripolene (rød = "pluss", svart =

"minus").
› Sett batteriladerens støpsel i kontakten og skru på laderen.
› Når ladingen er ferdig: Slå først av ladeapparatet og trekk nettledningen ut

av stikkontakten.
› Nå skal ladeapparatets polklemmer tas av.
› Koble batterikablene på batteriet igjen (først "pluss", deretter "minus").

Lading med lavspenning
Ved lading med f.eks. en liten batterilader, er det vanligvis ikke nødvendig å
koble fra batterikablene.

Følg anvisningene fra produsenten av laderen.

Inntil bilbatteriet er fulladet skal det stilles inn en ladestrøm på 0,1 ganger bat-
terikapasiteten (eller lavere).

Når batteriet lades, må ikke proppene på batteriet fjernes.

ADVARSEL
■ Når bilbatteriet lades, frigis det hydrogen og det oppstår en høyeksplosiv
knallgassblanding. Gnister som oppstår når kabelen kobles til eller fra støp-
selet når tenningen er på, kan føre til en eksplosjon.
■ Ved sammenkobling av batteripolene (f.eks. med en metallgjenstand -
strømleder) oppstår en kortslutning – fare for batteriskader, eksplosjon,
batteribrann og syresprut.
■ Unngå gnister ved håndtering av kabler og elektriske apparater. Sterk
gnistsprut kan føre til personskader.
■ Før ethvert arbeid på det elektriske anlegget må motoren, tenningen og
alle elektriske forbrukere slås av, i tillegg må batteriets minuspol  kobles
fra.
■ "Hurtiglading" av bilbatteriet er farlig, og det krever en spesiell lader og
fagkunnskaper.
■ Vi anbefaler derfor at du lar et fagverksted sørge for "hurtiglading" av
batteriet.





VÆR FORSIKTIG
På biler med START-STOPP-system eller tilleggsvarmer (kupévarmer), skal pol-
klemmen på laderen ikke kobles direkte til minuspolen på batteriet, men kun
til motorens jording » Side 223.

Skifte

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 207.

Et nytt bilbatteri må ha samme kapasitet, spenning, strømstyrke og samme
størrelse som det opprinnelige batteriet. Egnede bilbatterier kan du kjøpe på
fagverkstedet.

Vi anbefaler at du lar et fagverksted skifte batteri.

Koble fra og koble til

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 207.

Frakobling
› Slå av tenningen.
› Først frakobler du minuspolen  og deretter plusspolen  på batteriet.

Tilkobling
› Først kobler du til minuspolen  og deretter plusspolen  på batteriet.

Etter frakobling og tilkobling av bilbatteriet, er følgende funksjoner eller enhe-
ter delvis eller helt ute av funksjon.

Funksjon/enhet Ta i bruk

Elektriske vindusheiser » Side 63

Panoramasoltak » Side 64

Rullegardin » Side 65

Tidsinnstilling » Side 31

VÆR FORSIKTIG
■ Koble kun fra bilens batteri med tenningen av – fare for skade på bilens elek-
triske anlegg.
■ Batterikablene må ikke under noen omstendighet byttes om – fare for kabel-
brann. 
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Les dette
■ Etter fra- og tilkobling av bilbatteriet anbefaler vi at man får bilen sjekket på
et fagverksted for å sikre full funksjonalitet av alle elektriske systemer.
■ Informasjonen i kjørecomputeren vil nullstilles.

Automatisk utkobling av forbrukere

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 207.

Kontrollsystemet for bilens elektriske anlegg hindrer automatisk batteriutla-
ding ved stor belastning. Det kan vise seg på følgende måte.
▶Tomgangsturtallet vil økes, slik at dynamoen leverer mer strøm til systemet.
▶ I noen tilfeller kan større komfortforbrukere, som f.eks. setevarme eller bak-

rutevarme, begrenses eller kobles helt ut.

VÆR FORSIKTIG
■ På tross av inngrep fra systemet kan batteriet lades ut. For eksempel hvis
tenningen blir stående på lenge mens motoren står, eller hvis parkeringslyset
står på ved lang tids parkering.
■ Forbrukere som er koblet til i 12 V-uttaket kan føre til utlading av bilbatteriet
når tenningen er skrudd av.

Les dette
Ved eventuell utkobling av forbrukere vil det ikke svekke kjørekomforten, og
disse utkoblingene vil ikke merkes av føreren.



Hjul

Felger og dekk

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Anvisninger om dekkbruk 210
Dekktrykk 211
Dekkslitasje 212
Dekkslitasjeindikator og skifting av dekk 212
Punkteringer 212
Dekk med rotasjonsbestemt mønster 213
Nødhjul 213
Dekkmerking 213

Bruk bare dekk og felger som er godkjent for din bil av ŠKODA.

ADVARSEL
Ikke skift dekk enkeltvis, dette på grunn av trafikksikkerheten.

Les dette
■ Alt arbeid på felger og dekk bør utføres hos et fagverksted.
■ Vi anbefaler å bruke felger, dekk, hjulkapsler og kjettinger fra ŠKODA-origi-
naltilbehør.

Anvisninger om dekkbruk

Les først og vær oppmerksom på  på side 210.

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.

Dekklagring
Merk hjul som demonteres så det er enklere å montere dem med riktig rota-
sjonsretning når de skal monteres igjen.

Dekk og felger skal alltid oppbevares kaldt, tørt og helst mørkt. Dekk som ikke
er montert på felg skal oppbevares stående. 
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Dekkenes alder
Dekk eldes og mister sine opprinnelige egenskaper, selv om de ikke brukes.
Dekkets levetid er 6 år. Derfor anbefaler vi ikke å bruke dekk som er eldre enn
6 år.

Hjulbolter
Felger og hjulbolter er eksakt tilpasset hverandre. Vi anbefaler å bruke felger
og hjulbolter fra ŠKODA-originaltilbehør.

ADVARSEL
Ikke bruk dekk som du ikke kjenner tilstand og alder til.

Dekktrykk

Bilde 235 Klistremerke med tabell over dekktrykkverdier / fylle luft i dekk

Les først og vær oppmerksom på  på side 210.

Den foreskrevne lufttrykket står på klistremerket med piktogrammer A  » Bil-
de 235 (for noen land er piktogrammene erstattet med tekst).

Dekktrykket må alltid tilpasses belastningen.
Lufttrykk for halv belastning
Lufttrykk for miljøvennlig drift
I følge trykktilpasningen for denne verdien, kan drivstofforbruket og ut-
slipp av forurensende stoffer reduseres noe.
Lufttrykk for full belastning



B

C

D

Dekkdiameter i tommer
Dette er kun ment som informasjon for gitt dekktrykk og viser ikke alle
godkjente dekkdimensjoner for bilen.
Dekkdimensjoner som er godkjent for din bil finner du i bilens tekniske do-
kumentasjon og samsvarserklæringen (i det såkalte COC-dokumentet).
Dekkdiametere som er godkjent for bilen din angis også på merket med
kjøretøydata » Side 239.
Dekktrykkverdier på forakselen
Dekktrykkverdier på bakakselen

Sjekk lufttrykket i dekkene
Du må kontrollere dekktrykket inkl. nødhjulet minst én gang i måneden og før
lengre kjøreturer.

Kontroller alltid dekktrykket med kalde dekk. Et forhøyet trykk i varme dekk
skal ev. ikke reduseres.

I biler med dekktrykkovervåking skal dekktrykkverdier lagres ved endring i
dekktrykket » Side 177.

ADVARSEL
■ Føreren er alltid ansvarlig for riktig dekktrykk.
■ For lavt eller for høyt dekktrykk påvirker kjøreforholdene.
■ Ved for lavt dekktrykk må hjulene takle større rullemotstand, og går der-
for varme ved stor hastighet. Slitebanen kan separeres fra dekket og det
kan eksplodere.
■ Ved svært raskt tap av dekktrykk, som ved en plutselig dekkskade, skal
man prøve å stoppe bilen forsiktig uten brå rattbevegelser og uten hard
oppbremsing.

Miljøhenvisning
Drivstofforbruket øker når dekktrykket er for lavt.

Les dette
Samsvarserklæringen (det såkalte COC-dokumentet) fås hos en ŠKODA1)-for-
handler.

E

F

G

1) Bare gyldig for enkelte land og modeller.
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Dekkslitasje

Les først og vær oppmerksom på  på side 210.

Slitasjen på dekkene henger sammen med riktig dekktrykk, kjørestil og andre
forhold.

Overholdelse av følgende anvisninger kan påvirke dekkslitasje.

Kjøremåte
Rask kjøring i svinger, kraftig akselerasjon og bråbremsing øker slitasjen på
dekkene.

Hjulbalansering
Nye biler leveres med hjul som er avbalanserte. Under kjøring kan det oppstå
ubalanse ved forskjellig påvirkning. Dette vil gjerne vise seg ved "risting" i rat-
tet. I så tilfelle bør dekkene balanseres av et fagverksted.

Etter dekkskifte eller -reparasjon skal dekkene også balanseres.

Innstilling av bilgeometri
Feil hjulstilling foran eller bak fører til unormal dekkslitasje og nedsetter kjøre-
sikkerheten. Ved sterk dekkslitasje anbefaler vi at du sjekker innstillingen av
bilgeometrien hos et fagverksted.

ADVARSEL
■ Feil hjulstilling foran eller bak påvirker kjøreforholdene.
■ Uvante vibrasjoner eller at bilen trekker til en side kan være tegn på
dekkskade. Hvis du fremdeles mistenker at et dekk er skadd, skal du umid-
delbart redusere hastigheten! Hvis det ikke finnes synlige skader, skal du
kjøre langsomt og forsiktig til nærmeste fagverksted for å få bilen kontrol-
lert.



Dekkslitasjeindikator og skifting av dekk

Bilde 236 Eksempel: Dekkprofiler med slitasjeindikatorer / skifte hjul

Les først og vær oppmerksom på  på side 210.

Slitasjeindikator
I bunnen av mønsteret på dekket er det 1,6 mm høye slitasjeindikatorer » Bil-
de 236 – . Andre verdier for dekkslitasje kan gjelde for visse land.

Markeringer på dekksidene (bokstavene "TWI", trekantsymboler eller andre
symboler) angir plasseringen av slitasjeindikatorene.

Skifting av dekk
For å ha jevn slitasje på alle dekk, anbefaler vi at du skifter hjul etter
10 000 km i henhold til skjemaet » Bilde 236 – . Da vil dekkene ha omtrent
samme levetid.

Etter at dekkene er skiftet, skal dekktrykket justeres.

I biler med dekktrykkovervåking skal dekktrykkverdiene lagres » Side 177.

ADVARSEL
■ Dekkene må skiftes senest når de er slitt ned til slitasjeindikatorene.
■ Høye hastigheter, slitte dekk og våt veibane gjør at veigrepet blir betrak-
telig redusert. Det øker faren for såkalt "vannplaning" (ukontrollert bilbeve-
gelse – "planing" – på våt kjørebane).

Punkteringer

Les først og vær oppmerksom på  på side 210.

Vi anbefaler at du kontrollerer dekk og felger regelmessig og ser etter skader
(stikk, riss, bukler, deformeringer osv.). 
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Fjern fremmedlegemer (f.eks. småstein) som sitter fast i dekket umiddelbart.

Ikke fjern fremmedlegemer som har trengt inn i dekket (f.eks. skrue eller spi-
ker) men få heller hjelp av et fagverksted.

ADVARSEL
Kjør aldri med skadde dekk – fare for ulykke.

VÆR FORSIKTIG
Dekkene må beskyttes mot kontakt med stoffer som olje, fett og drivstoff, da
disse kan skade dem. Hvis dekkene kommer i kontakt med disse stoffene, an-
befaler vi at du får dette kontrollert på et fagverksted.

Dekk med rotasjonsbestemt mønster

Les først og vær oppmerksom på  på side 210.

Rotasjonsretningen er merket med piler på dekkets side.

Den angitte rotasjonsretningen må overholdes for å få de beste egenskapene
fra disse dekkene.

Det dreier seg fremfor alt om følgende egenskaper.
▶Økt kjørestabilitet.
▶Redusert risiko for vannplaning.
▶Redusert dekkstøy og mindre dekkslitasje.

Nødhjul

Les først og vær oppmerksom på  på side 210.

Nødhjulet har alltid et varselmerke på felgen.

Hvis nødhjulet skal brukes må følgende overholdes.
▶Varselmerket må ikke tildekkes etter at hjulet er satt på.
▶Vær spesielt oppmerksom under kjøringen.
▶Nødhjulet blåses opp til det maksimale lufttrykket for kjøretøyet » Side 211.
▶Dekktrykket for reservehjulet R 18 er på 4,2 bar.
▶Bruk nødhjulet bare til nærmeste fagverksted, da det er ikke konstruert for å

brukes i lengre tid.

Ved bruk av nødhjulet må du så snart som mulig montere et hjul med passen-
de dimensjoner og utforming igjen.

I biler med dekktrykkovervåking skal dekktrykkverdiene lagres » Side 177.





ADVARSEL
■ Kjør aldri med mer enn ett reservehjul montert!
■ Reservehjulet skal kun benyttes så lenge som nødvendig.
■ Unngå akselerasjon med full gass, kraftig oppbremsing og stor hastighet i
svinger.
■ Kjettinger kan ikke brukes på reservehjulet.
■ Hvis nødhjulet er mindre eller smalere enn hjulene på bilen, må du ikke
kjøre raskere enn 80 km/t hhv. 50 mph.
■ Nødhjulet må ikke under noen omstendighet brukes hvis det er skadet.
■ Følg anvisningene på nødhjulets klistremerke.

Dekkmerking

Les først og vær oppmerksom på  på side 210.

Alle fire hjul skal ha radialdekk av samme oppbygning, dimensjon (rulleom-
krets) og samme mønster på hver aksel.

Når du monterer nye dekk skal de byttes ut per aksel.

Forklaring av dekkpåskrift
For eksempel betyr 215/60 R 16 95 V:

215 Dekkbredde i mm

60 Høyde-/breddeforhold i %

R Kodebokstav for typebetegnelse Radial

16 Felgdiameter i tommer

95 Lasteindeks

V Hastighetssymbol

Produksjonsdatoen er også oppført på dekksiden (eventuelt på innsiden).

For eksempel DOT ... 10 15... betyr at dekket er produsert i uke 10 i år 2015.

Lasteindeks
Lasteindeksen angir maksimal belastning på hvert enkelt dekk.

Lasteindeks
91 92 93 94 95 96 97 98 99

Last
(i kg)

615 630 650 670 690 710 730 750 775 
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Hastighetssymbol
Hastighetssymbolet angir høyeste kjørehastighet med dekk i den aktuelle ka-
tegorien.

Hastighets
symbol

M T U H V W Y

Maksimal
fart

(i km/t)
130 190 200 210 240 270 300

ADVARSEL
■ Du må aldri overskride høyeste tillatte vekt på dekkene som er montert.
■ Du må aldri overskride høyeste tillatte hastighet på dekkene som er mon-
tert.

Vinterkjøring

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Vinterdekk 214
Kjettinger 214

Ikke bruk lettmetallfelger med slipt eller polert overflate om vinteren. Felgo-
verflaten har ikke tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse og kan bli permanent
skadet (f.eks. av grus).

Vinterdekk

Vinterdekk (kjennetegnes med M+S) forbedrer bilens kjøreegenskaper ved kjø-
ring på vinterføre.

For å oppnå beste kjøreegenskaper, må vinterdekk monteres på alle fire hjul.
Minste mønsterdybde skal være 4 mm.

Skift til sommerdekk i tide. Sommerdekk har mye bedre kjøreegenskaper på
snø- og isfrie veier og ved temperaturer over 7 °C, bremselengden blir kortere,
rullemotstanden og hjulstøyen blir mindre, og dekkslitasjen blir redusert.

Hastighetssymbol
Det er mulig å bruke vinterdekk (angitt med M+S og et fjell-/snøfnuggsymbol
) med lavere topphastighet. Men da må tillatt topphastighet for dekket ikke
overskrides selv om bilens mulige topphastighet er høyere.

På biler med Infotainment-systemet med tasten  kan fartsgrensen settes
for vinterdekk » Bruksanvisning for Infotainment , kapittel CAR – Bilinnstillin-
ger.

For andre biler kan man be et fagverksted om å stille inn hastigshetsbegrens-
ningen for vinterdekk.

Kjettinger

Bruk av kjettinger på vinterføre gir bedre fremdrift og bedre bremseegenska-
per.

Kjettinger skal bare monteres på forhjulene.

Kjettinger er bare tillatt brukt i forbindelse med følgende felg-/dekkombinasjo-
ner.

Felgstørrelse Innpressingsdybde ET Dekkstørrelse

6,5J x 16 41 mm 215/60 R16

6,5J x 17 41 mm 215/55 R17

Gjelder for 2,0 l/162, 206 kW TSI

Felgstørrelse Innpressingsdybde ET Dekkstørrelse

6,5J x 17 41 mm 215/55 R17

Bruk kun kjettinger som ikke har større ledd og låser enn 12 mm.

Ta av heldekkende hjulkapsler før du monterer kjettinger » Side 218.

VÆR FORSIKTIG
Kjettinger skal fjernes når du kjører på snøfrie strekninger. De vil ellers påvirke
kjøreegenskapene og ødelegge dekkene.
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Selvhjelp

Beredskapsutstyr og selvhjelp

Beredskapsutstyr

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Førstehjelpsutstyr og varseltrekant 215
Refleksvest 216
Brannslukker 216
Verktøysett 216

Førstehjelpsutstyr og varseltrekant

Bilde 237 Plassering av førstehjelpsutstyr og varseltrekant – variant
1 / løsne festestroppen

Bilde 238
Plassering av førstehjelpsutstyr
og varseltrekant – variant 2

Følgende informasjon gjelder førstehjelpsutstyr og varseltrekant fra ŠKODA-
originaltilbehør.

For førstehjelpsutstyr og varseltrekant fra en annen leverandør er oppbeva-
ringsrommet muligens for lite.

Førstehjelpsutstyr
Skrinet med førstehjelpsutstyr kan du feste på høyre side av bagasjerommet
med en gummistropp » Bilde 237.

Noen biler vil ha dette i hanskerommet.

Varseltrekant – variant 1
Varseltrekanten kan skyves inn i kledningen på bakveggen og festes med et
festestropp » Bilde 237.

Varseltrekant – variant 2
Varseltrekanten kan skyves inn i kledningen til bakveggen » Bilde 238. Når
varseltrekanten tas ut må man først løfte gulvbelegget i bagasjerommet.

Løsne/feste festestropp
› Trykk låsen på stroppen inn i pilens retning 1  » Bilde 237.
› Trekk stroppen A  i pilens retning 2 .
› Stroppen sikres ved å trekke A  mot pilens retning 2  til den låses.

Kontroller holdbarhetsdatoen til førstehjelpsskrinet.

ADVARSEL
Førstehjelpsskrinet og varseltrekanten må alltid være festet så de ikke løs-
ner og forårsaker skader på passasjerer ved nødbremsing eller hvis bilen
kolliderer.

Les dette
Vi anbefaler et førstehjelpsskrin fra ŠKODA-originaltilbehør som du får tak i
hos ŠKODA-forhandlere.
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Refleksvest

Bilde 239
Framdør: Oppbevaringsrom for
refleksvest

Refleksvesten kan legges i oppbevaringsrommet A  inni oppbevaringshyllen i
framdøren » Bilde 239.

For passasjerene bak er det mulig å lagre refleksvesten i oppbevaringsrommet
i bakdøren.

Brannslukker

Bilde 240
Brannslukningsapparat

Brannslukningsapparatet er festet med to stropper i en holder under passa-
sjersete foran.

Ta ut / feste
› Løsne de to stroppene ved å trekke ut sikringene i pilens retning » Bilde 240.
› Fjern brannslukningsapparatet.
› For å feste brannslukningsapparat igjen, sett det tilbake i holderen og fest

med stroppene.

Les veiledningen på brannslukningsapparatet.

Kontroller holdbarhetsdatoen for brannslukningsapparatet. Hvis brannsluk-
ningsapparatet brukes etter holdbarhetsdatoen, er det ikke sikkert at det fun-
gerer som det skal.

ADVARSEL
Brannslukningsapparatet må alltid være festet, så det ikke løsner og forår-
saker skader på passasjerer ved nødbremsing eller hvis bilen kolliderer.

Les dette
Brannslukningsapparatet leveres som standard bare i noen land.

Verktøysett

Bilde 241 Verktøysett

Verktøysettet ligger i en boks i nødhjulet eller i lagringsplassen for dette.

Alle nevnte deler er ikke nødvendigvis inkludert i verktøysettet, dette er ut-
styrsavhengig.

Skrutrekker
Adapter for hjulbolter med tyverisikring
Slepekrok
Trådbøyle for å trekke av hjulkapselen
Jekk med varselskilt
Sveiv for jekk
Hjulnøkkel
Avtrekkertang for deksel over hjulbolter
Verktøysett 
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ADVARSEL
Jekken som leveres med bilen, må bare brukes for å løfte denne bilen. Løft
ikke under noen omstendighet tyngre biler eller annen tung last.

VÆR FORSIKTIG
■ Skru jekken tilbake til utgangsposisjonen før du legger den tilbake i boksen
med verktøysettet.
■ Forsikre deg om at verktøyet er sikkert festet i bagasjerommet.
■ Pass på at boksen alltid er sikret med stroppen.

Les dette
Samsvarserklæringen er vedlagt jekken eller mappen med instruksjonsboken.

Hjulbytte

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Forarbeider 217
Ta ut / stue bort hjul 217
Hjulkapsel 218
Hetter på hjulbolter 218
Hjulbolter med tyverisikring 218
Løsne/feste hjulbolter 219
Løfte bilen 219
Ta av / sette på hjulet 220
Etterfølgende arbeider 220

For din egen sikkerhet og sikkerheten til passasjerene må følgende forholds-
regler tas før en hjulbytte utføres i trafikken.

Slå på nødsignalanlegg.
Plasser varseltrekanten på anbefalt avstand.
Stopp bilen i god avstand fra trafikken.
Finn et sted med et flatt, fast underlag.
La alle passasjerer gå ut av bilen. Passasjerer skal ikke oppholde seg på
veien mens hjul repareres (stå heller f.eks. bak autovernet).

Dekk med økt punkteringsmotstand
Noen biler kan være utstyrt med dekk med økt punkteringsmotstand (såkalte
"SEAL"-dekk) på fabrikken.











Disse bilene leveres uten et dekkreparasjonssett, nødhjul og tilhørende verk-
tøy.

Hvis slike dekk skiftes ut med dekk uten økt punkteringsmotstand, må bilen
utstyres med et dekkreparasjonssett eller nødhjul og tilhørende verktøysett.

Forarbeider

Før hjulskifte må følgende utføres.

› Slå av motoren.
› For biler med manuell girkasse settes bilen i 1. gir.
› På biler med automatgir settes girvelgeren i stillingen P.
› Bruk parkeringsbremsen.
› Hvis du kjører med tilhenger skal denne kobles fra.

Ta ut / stue bort hjul

Bilde 242
Ta ut hjulet

Reservehjulet ligger i en brønn under gulvplaten i bagasjerommet og er festet
med en spesialskrue.

Ta ut hjulet
› Åpne bakluken.
› Løft opp gulvet i bagasjerommet.
› Løsne festestroppen og ta ut boksen med verktøysettet.
› Skru ut spesialskruen i retning av pilen » Bilde 242.
› Ta ut hjulet.

Stue bort hjul
› Legg hjulet med felgen ned inn i hjulbrønnen.
› Trekk festestroppen gjennom motsatte åpning i felgen.
› Skru spesialskruen » Bilde 242 mot pilen til hjulet er godt festet.
› Legg verktøysettet tilbake i hjulet og fest det med stroppen.
› Legg gulvet i bagasjerommet på plass igjen. 

217Beredskapsutstyr og selvhjelp



› Lukk bakluken.

Hjulkapsel

Før du fjerner hjulboltene, må du ta av hjulkapselen.

Trekke av
› Fest bøylen fra verktøysettet » Side 216 på den forsterkede kanten av den

heldekkende hjulkapselen.
› Skyv hjulnøkkelen gjennom bøylen, støtt mot dekket og trekke av kapselen.

Sette på
› 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.

Merknader til hjulkapsler levert fra fabrikken eller fra ŠKODA-originaltilbehør.
▶Ved bruk av hjulbolt med tyverisikring, må man påse at dette er montert i

henhold til posisjonsmerkingen på baksiden av hjulkapselen.
▶På baksiden av hjulkapselen vises posisjoneringen for hjulbolten med tyveri-

sikring ved hjelp av et symbol. Hvis hjulkapselen settes på utenfor de avmer-
kede posisjonene for hjulbolt med tyverisikring, er det fare for skade på hjul-
kapselen.

Når det monteres hjulkapsler, må du passe på at det opprettholdes tilstrekke-
lig lufttilførsel for avkjøling av bremseanlegget.

VÆR FORSIKTIG
Bruk bare håndmakt, ikke slå på hjulkapselen! Kapselen kan ta skade.

Les dette
Vi anbefaler at du bruker hjulkapsler fra ŠKODA-originaltilbehør.

Hetter på hjulbolter

Bilde 243
Trekke av hetter

Trekk av hettene før du fjerner hjulboltene.

Trekke av
› Skyv avtrekkstangen » Side 216 inn på hjulbolthetten til de innerste hakene

på tangen ligger mot bunnen av hjulbolthetten.
› Trekk ut hetten i pilens retning » Bilde 243.

Sette på
› Skyv hetten inn til anslaget på hjulbolten.

Hjulbolter med tyverisikring

Bilde 244
Eksempel: Hjulbolter med tyveri-
sikring og adapter

Hjulbolter med tyverisikring beskytter hjulene mot tyveri. Disse kan bare løs-
nes eller strammes med adapteren B  » Bilde 244.

› Ta av hjulkapselen eller hettene på hjulboltene.
› Fest adapteren B  » Bilde 244 med tannsiden helt inn i de innerste tennene

på hodet av hjulboltene med tyverisikring A .
› Skyv hjulnøkkelen inn til anslag på adapteren B .
› Løsne eller trekk til hjulbolten » Side 219.
› Fjern adapteren. 
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› Ta av hjulkapselen eller hettene på hjulboltene.

I tilfelle det oppstår behov for å bytte dekk, skal adapteren for de tyverisikre
hjulboltene alltid finnes i bilen. Adapteren er plassert i verktøysettet.

Er hjulkapselen fabrikkmontert eller kjøpt som ŠKODA-originaltilbehør, er plas-
seringen til hjulbolten merket av på baksiden.

Ved bruk av hjulbolt med tyverisikring, må man påse at dette er montert i hen-
hold til posisjonsmerkingen på baksiden av hjulkapselen.

Les dette
■ Skriv ned kodenummeret som finnes på både adapteren og på enden av hver
tyverisikre hjulbolt. Ved hjelp av dette nummeret kan man ved behov skaffe en
ny adapter fra ŠKODA-originaldeler.
■ Hjulbolter med tyverisikring eller et adaptersett kan skaffes hos en ŠKODA-
forhandler.

Løsne/feste hjulbolter

Bilde 245
Hjulskift: Løsne hjulboltene

Før du fjerner hjulboltene må du ta av hettene på hjulboltene.

Ta av
› Sett hjulnøkkelen inn til anslaget på hjulbolten.

Bruk adapteren som hører til for å løsne hjulboltene med tyverisikring » Si-
de 218.

› Ta tak i enden på nøkkelen og drei bolten ca. én omdreining i pilens retning
» Bilde 245.

Skru fast
› Sett hjulnøkkelen inn til anslaget på hjulbolten.

Bruk adapteren som hører til for å feste hjulboltene med tyverisikring » Si-
de 218.

› Ta tak i enden på nøkkelen og skru bolten mot pilens retning » Bilde 245 til
den sitter godt.

Etter at hjulboltene er strammet, settes hettene på igjen.

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.

Løfte bilen

Bilde 246
Festepunkter for jekken

Bilde 247 Eksempel: Plassering av jekken

Fremgangsmåten for å løfte bilen gjelder for alle karosserivarianter.

For å løfte bilen, skal jekken fra verktøysettet brukes.

Plasser jekken under løftepunktet som er nærmest hjulet som skal skiftes.

Løftepunktene befinner seg på kanalene på bilens understell » Bilde 246.

› Fest sveiven 6  i utsparingen på jekken 5  » Side 216. 
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› Pass på at bunnplaten på jekken står med hele flaten på jevn mark og at jek-
ken står i loddrett stilling i forhold til løftepunktet » Bilde 247 – .

› Skru jekken opp slik at kjeften griper om utsparingen i kanalen » Bilde 247 –
.

› Hev bilen til hjulet ikke lenger berører bakken.

ADVARSEL
■ Hvis du punkterer i en bakke, må du blokkere motsatt hjul med en stein
eller lignende for å unngå at bilen begynner å rulle.
■ Sikre bunnplaten på jekken på en egnet måte for å hindre at den flytter
på seg. Svak eller sleip grunn under jekken kan føre til at jekken forskyves
og dermed at bilen faller ned. Plasser derfor alltid jekken på fast underlag
eller en stor og stabil underlagsplate. På glatt underlag som f.eks. brostein,
fliser osv. bør du bruke et underlag som ikke glir (f.eks. en gummimatte).
■ Jekken skal kun plasseres i de angitte utsparingene.
■ Hold alltid dørene lukket når du jekker opp bilen.
■ Når bilen er løftet med jekken 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, ellers er
det fare for skade på bilen.

Ta av / sette på hjulet

Når du skifter et hjul, må følgende instruksjoner følges.

› Ta av hjulkapselen eller hettene på hjulboltene.
› Løsne først hjulbolten med tyverisikring og så de andre hjulboltene.
› Jekk opp bilen til hjulet som skal skiftes ikke lenger berører bakken.
› Skru ut hjulboltene og legg dem på et rent underlag (fille, papir eller lignen-

de).
› Ta hjulet forsiktig av.
› Sett på det nye hjulet og skru hjulboltene lett til.
› Senk bilen ned.
› Bruk hjulnøkkelen og skru til de motsatte hjulboltene vekselvis (i kryss).

Stram til de tyverisikrende hjulboltene.
› Ta av hjulkapselen eller hettene på hjulboltene.

Ved montering av dekk med rotasjonsbestemt mønster, må du ta hensyn til
rulleretningen » Side 213.

Alle skruene må være rene og lette å skru.

Dersom hjulboltene er rustne og har dårlige gjenger når man bytter dekk, skal
man skifte ut hjulboltene.

Hjulboltene må under ingen omstendighet settes inn med fett eller olje.

ADVARSEL
Før bilen jekkes opp, må hjulboltene bare løsnes litt (én omdreining) – fare
for ulykke. Ellers kan hjulet løsne og falle av.

Etterfølgende arbeider

Etter hjulskifte må følgende utføres.

› Plasser og fest hjulet som er skiftet ut i hjulbrønnen, og sikre det med en
spesialskrue.

› Legg bilens verktøyskrin på dets tilpassede plass og fest det med stroppen.
› Påse at dekktrykket i det monterte hjulet kontrolleres så raskt som mulig.
› Hjulboltenes trekkmoment må kontrolleres så snart som mulig med en mo-

mentnøkkel.

Etter hjulbytte må dekktrykket justeres. I biler med dekktrykkovervåking skal
dekktrykkverdiene lagres » Side 177.

Skift ut det skadde dekket eller forhør deg om reparasjonsmuligheter hos et
fagverksted.

Foreskrevet trekkmoment på hjulboltene er 140 Nm.

ADVARSEL
■ Trekkes hjulboltene til med for lavt trekkmoment, kan felgene løsne un-
der kjøring. For høyt trekkmoment kan føre til skader på hjulboltene og
gjengene samt permanent deformering av felgenes monteringsflate.
■ Før trekkmomentet er kontrollert, bør du kjøre forsiktig og med lav ha-
stighet.

Reparasjonssett

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Innhold i reparasjonssett 221
Generell informasjon 221
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Forberedelser til bruk av reparasjonssettet 222
Lappe dekket og pumpe det opp 222
Merknader for kjøring med reparert dekk 222

Ved hjelp av reparasjonssettet kan man enkelt reparere dekkskader som skyl-
des fremmedlegemer eller spisse gjenstander der det oppstår hull med diame-
ter opp til ca. 4 mm.

Reparasjon med reparasjonssettet erstatter ikke en varig dekkreparasjon. Det
er kun ment for å rekke fram til nærmeste fagverksted.

Ved reparasjon må hjulet ikke demonteres.

Fremmedlegemer som har trengt inn i dekkprofilen (f.eks. skruer eller spiker)
kan ikke fjernes fra dekk!

Bytt dekket som er reparert med dekkreparasjonssettet så fort som mulig eller
skaff deg informasjon om reparasjonsmuligheter hos et fagverksted.

ADVARSEL
■ Tetningsmiddelet er helseskadelig og må fjernes fra huden øyeblikkelig
hvis du får det på deg.
■ Følg bruksanvisningen fra produsenten av dekkreparasjonssettet.

Les dette
En ny flaske med tetningsmiddel kan kjøpes som ŠKODA-originaltilbehør.

Innhold i reparasjonssett

Bilde 248 Eksempel: Innhold i reparasjonssettet

Les først og vær oppmerksom på  på side 221.

Innhold i settet » Bilde 248
Klistremerke med fartsangivelse "maks. 80 km/t" eller "maks. 50 mph"
Jern for utskruing av ventilinnsats
Fylleslange med stengeplugg
Luftkompressor
Knapp for å slippe ut lufttrykk fra dekkene
12 V-støpsel
Dekkfylleslange
Dekktrykkmåler
PÅ- og AV-bryter
Dekkfylleboks med tetningsmiddel
Reserveventil

Jernet for å skru ventilinnsatsen 2  har et snitt i nedre ende som passer på
ventilinnsatsen.

Settet er i en boks under teppet i bagasjerommet. Det inneholder et tetnings-
middel og en luftkompressor.

Les dette
Samsvarserklæringen er vedlagt luftkompressoren eller mappen med instruk-
sjonsboken.

Generell informasjon

Les først og vær oppmerksom på  på side 221.

For din egen sikkerhet og sikkerheten til passasjerene, må følgende forholds-
regler tas før en dekkreparasjon utføres i trafikken.

Slå på nødsignalanlegg.
Plasser varseltrekanten på anbefalt avstand.
Stopp bilen i god avstand fra trafikken.
Finn et sted med et flatt, fast underlag.
La alle passasjerer gå ut av bilen. Passasjerer skal ikke oppholde seg på
veien mens hjul repareres (stå heller f.eks. bak autovernet).

Dekkreparasjonssettet må ikke benyttes i følgende tilfeller.
▶Felgen er skadet.
▶Utetemperaturen er under -20 °C. 
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▶Kuttet eller punkteringen er større enn 4 mm.
▶Dekksiden er skadet.
▶Etter utløpsdatoen (se dekkfylleboksen).

Forberedelser til bruk av reparasjonssettet

Les først og vær oppmerksom på  på side 221.

Følgende forarbeid må gjennomføres før bruk av dekkreparasjonssettet.

› Slå av motoren.
› For biler med manuell girkasse settes bilen i 1. gir.
› På biler med automatgir settes girvelgeren i stillingen P.
› Bruk parkeringsbremsen.
› Kontroller om det er mulig å utføre reparasjonen ved hjelp av reparasjonsset-

tet » Side 220.
› Hvis du kjører med tilhenger skal denne kobles fra.
› Ta reparasjonssettet ut av bagasjerommet.
› Det aktuelle klistremerket 1  » Bilde 248 på side 221 monteres på instru-

mentpanelet i førerens synsfelt.
› Skru av ventilkappen.
› Bruk ventilnålverktøyet 2 , skru ut ventilnålen og legg den på et rent under-

lag (klut, papir osv.).

Lappe dekket og pumpe det opp

Les først og vær oppmerksom på  på side 221.

Tette
› Rist dekkfylleboksen 10  » Bilde 248 på side 221 kraftig fram og tilbake noen

ganger.
› Skru fylleslangen 3  fast på dekkfylleboksen 10 . Folien i åpningen blir auto-

matisk punktert.
› Ta pluggen av fylleslangen 3  og stikk den åpne enden på hjulventilen.
› Hold boksen 10  med bunnen opp og fyll tetningsmiddelet fra dekkfyllebok-

sen i dekket.
› Ta fylleslangen av dekkventilen.
› Skru ventilinnsatsen inn i ventilen med ventilinnsatsverktøyet 2 .

Pumpe opp
› Fest dekkfylleslangen 7  » Bilde 248 på side 221 fra luftkompressoren på

hjulventilen.
› For biler med manuell girkasse settes girspaken i tomgang.





› På biler med automatgir settes girvelgeren i stillingen P.
› Start motoren og la den gå.
› Stikk støpselet 6  inn i 12 V-uttaket » Side 98.
› Start luftkompressoren med PÅ- og AV-bryteren 9 .
› La kompressoren gå så lenge at det bygges opp et trykk på 2,0–2,5 bar. Mak-

simal gangtid er 8 minutter » .
› Slå av luftkompressoren.
› Når det ikke kan opparbeides et trykk på 2,0–2,5 bar, kan dekkfylleslangen

7  skrues av dekkventilen.
› Kjør bilen omtrent 10 meter forover eller bakover for å "fordele" tetningsmid-

delet i dekket.
› Fest fylleslangen 7  på nytt på ventilen, og fortsett pumpingen.
› Slå av luftkompressoren.
› Skru fylleslangen 7  av dekkventilen.

Når et dekktrykk på 2,0–2,5 bar oppnås, kan kjøringen fortsette med en fart på
opp til maks. 80 km/t.

ADVARSEL
■ Hvis dekket ikke kan blåses opp til minst 2,0 bar er skaden for stor. Tet-
ningsmiddelet 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 8 minutters driftstid – fare for overopp-
heting! La kompressoren kjøles ned i noen minutter før den startes igjen.

Merknader for kjøring med reparert dekk

Les først og vær oppmerksom på  på side 221.

Sjekk fylletrykket i det reparerte dekket etter 10-minutters prøvekjøring.

Hvis dekktrykket er 1,3 bar eller lavere
› Ikke kjør videre! Det er ikke mulig å tette dekket tilstrekkelig med repara-

sjonssettet.

Hvis dekktrykket er 1,3 bar eller høyere
› Korriger dekktrykket til den riktige verdien.
› Fortsett kjøringen til nærmeste verksted i maksimalt 80 km/t eventuelt 50

mph. 
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ADVARSEL
■ Et dekk som er fylt med tetningsmiddel har ikke de samme hastighetse-
genskapene som det opprinnelige dekket.
■ 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 med batteriet i en annen bil 223

Dersom bilen ikke starter fordi batteriet har for lite strøm, kan du bruke batte-
riet i en annen bil.

ADVARSEL
■ Følg advarslene for arbeid i motorrommet » Side 200.
■ 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 – det kan eksplodere!
■ Hold antennelseskilder (åpen ild, brennende sigaretter osv.) unna batteri-
et – fare for eksplosjon!
■ Bruk aldri starthjelpen hvis bilbatteriet har for lavt syrenivå – eksplosjons-
og etsefare.
■ Proppene på battericellene må være skrudd godt til.

Les dette
Vi anbefaler at startkabler kjøpes hos en batteriforhandler.

Starthjelp med batteriet i en annen bil

Bilde 249
Starthjelp: A – utladet batteri, B
– strømgivende batteri

Bilde 250
Jordingspunkt for motoren:
START-STOPP-system

Les først og vær oppmerksom på  på side 223.

For å kunne utføre startprosessen ved hjelp av batteriet i en annen bil trengs
det startkabler.

Startkablene må kobles i følgende rekkefølge.
› Fest klemmen 1  til plusspolen på det utladede batteriet A  » Bilde 249.
› Fest klemmen 2  til plusspolen på batteriet B  som avgir strøm.
› Fest klemmen 3  til minuspolen på batteriet B  som avgir strøm.
› Fest den andre enden 4  til en solid metalldel festet i motorblokken eller til

selve motorblokken.

For biler med START-STOPP-system, må startkabelen kun kobles til jordings-
punktet i motoren » Bilde 250.

Starte motoren
› Start motoren på bilen som skal levere strøm og la den gå på tomgang.
› Start deretter bilen med det utladede batteriet.
› Dersom motoren ikke starter, avbryt startforsøket etter 10 sekunder og prøv

igjen etter ca. et halvt minutt. 
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› Ta av startkablene i motsatt rekkefølge av tilkobling.

Begge batteriene må ha 12 V nominell spenning. Kapasiteten (Ah) på det
strømgivende batteriet må ikke ligge vesentlig under kapasiteten til det utla-
dede batteriet.

Startkabler
Bruk bare startkabler med tilstrekkelig tverrsnitt og isolerte kabelklemmer.
Følg anvisningene fra produsenten av startkablene.

Plusskabel – Vanligvis merket med fargen rød.

Minuskabel – Vanligvis merket med fargen svart.

ADVARSEL
■ Startkabelen må ikke kobles direkte til minuspolen på det utladede batte-
riet. Gnister ved start kan antenne knallgassen fra batteriet.
■ De uisolerte delene av kabelklemmene må ikke komme i berøring med
hverandre – fare for kortslutning!
■ Startkabelen som er koblet til plusspolen på batteriet, må heller ikke
komme i kontakt med komponenter som leder strøm – fare for kortslut-
ning!
■ Legg startkablene slik at de ikke kommer i berøring med bevegelige deler
i motorrommet.

Sleping av bil

 Introduksjon

Bilde 251 Flettet slepetau / tvunnet slepetau

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Slepefeste foran 225
Slepekrok bak 225
Biler med tilhengere 226

Det skal brukes flettet slepetau ved sleping » Bilde 251 – .

Følgende anvisninger må overholdes ved sleping.

Bil med manuell girkasse kan taues med slepestang eller slepetau, eller med
hevet for- eller bakparti.

Biler med automatgir kan taues med slepestang eller slepetau, eller med he-
vet foraksel. Hvis bilen heves bak, skades automatgirkassen! Hvis det er mulig,
bør kjøretøyet taues med motoren i gang eller i det minste med tenningen på.

Føreren i bilen som sleper
› Igangkjøring må skje forsiktig, eller ved automatgir med spesielt forsiktig

bruk av gassen.
› Kjør kun normalt når tauet er stramt.

Maksimal slepehastighet er 50 km/t.

Føreren i bilen som slepes
› Slå på tenningen slik at rattet ikke er låst, og blinklys, vindusviskere og vind-

usspyleranlegg kan slås på.
› Sett giret i fri, eller ved automatgir settes girvelgeren i stilling N.

Bremsekraftforsterkeren og servostyringen fungerer bare når motoren er i
gang. Når motoren er slått av, må du trå mye hardere på bremsepedalen og du
må bruke mer kraft for å dreie rattet.

Ved bruk av slepetau må du passe på at tauet alltid er stramt.

Generell informasjon for slepeprosedyren
Begge bilførerne bør helst ha kjennskap til problemer som kan oppstå ved
tauing. Uerfarne førere bør verken taue eller bli tauet.

Dersom vanlig sleping ikke er mulig, eller bilen må slepes lengre enn 50 km,
må bilen fraktes på tilhenger eller egen tauebil.

Hvis girkassen er tom for olje, må bilen bare taues med løftet framaksel, eller
fraktes på tilhenger eller egen tauebil.

Ved sleping bør slepestroppen være elastisk for å skåne begge kjøretøyene.
Derfor bør det bare brukes tau av kunstfiber eller lignende elastisk materiale. 
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Fest slepetauet eller slepestangen i slepefestene » Side 225 hhv. » Side 225
hhv. i det demonterbare tilhengerfestet » Side 179.

ADVARSEL
■ Vær ekstra forsiktig ved sleping.
■ Tvunnet slepetau skal aldri benyttes til sleping » Bilde 251 – , slepeøyet
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 skade på motoren. Du
kan bruke batteriet fra en annen bil til starthjelp » side 223, Starthjelp.
■ Ved tauing på veier uten fast dekke er det fare for at bilens festepunkter kan
bli overbelastet og skadet.

Les dette
Vi anbefaler å bruke et slepetau fra ŠKODA-originaltilbehør som du får tak i
hos ŠKODA-forhandlere.

Slepefeste foran

Bilde 252 Fjerning av deksel / montering av slepekrok

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 225.

Montere/demontere deksel
› Trykk på dekselet i pilens retning 1  » Bilde 252.
› Trekk ut dekselet i pilens retning 2 .
› Når man har skrudd av slepekorken, sett dekselet på ved pilen 1  og trykk

deretter på motsatt side av dekselet.

Dekselet må gå trygt i lås.



Montering/demontering av slepefeste
› Skru inn slepefestet for hånd i pilens retning 3  » Bilde 252 helt 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.

› Skru slepefestet ut mot pilens retning 3 .

ADVARSEL
Slepekroken må alltid skrues helt inn og strammes godt til, ellers kan den
løsne under sleping.

Slepekrok bak

Bilde 253 Fjerning av deksel / montering av slepekrok

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 225.

Montere/demontere deksel
› Trykk på dekselet i pilens retning 1  » Bilde 253.
› Trekk ut dekselet i pilens retning 2 .
› Etter å skrudd ut slepeøyet, settes dekselet på i pilområdet 1 .
› Trykk på motsatt side av dekselet.

Dekselet må gå trygt i lås.

Montering/demontering av slepefeste
› Skru inn slepefestet for hånd i pilens retning 3  » Bilde 253 helt 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.

› Skru slepefestet ut mot pilens retning 3 . 
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ADVARSEL
Slepekroken må alltid skrues helt inn og strammes godt til, ellers kan den
løsne under sleping.

Biler med tilhengere

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 225.

På biler med fabrikkmontert tilhengerfeste finnes det ikke et feste for innskru-
bar slepekrok bak dekselet.

Benytt hengerfestet til sleping » side 179, Hengerfeste.

Sleping ved hjelp av hengerfestet utgjør en fullverdig erstatning for sleping
ved hjelp av slepekrok.

VÆR FORSIKTIG
Bruk av en slepestang som ikke er egnet til formålet, kan skade både henger-
festet og bilen.

Fjernkontroll og uttagbar lampe

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Bytte batteri i fjernkontrollnøkkel 226
Bytte batteri i KESSY-nøkkel 227
Synkronisere fjernkontrollen 227
Bytte batteri i fjernkontrollen for tilleggsvarmeren (kupévarmer) 227
Bytte batteri i den uttagbare lykten 228

Avhengig av utstyret kan batteriet byttes i fjernkontrollnøkkelen eller i KESSY-
nøkkelen.

Dersom bilen ikke kan låses eller låses opp etter at du har skiftet batteri, må
nøkkelen synkroniseres på nytt » Side 227.

VÆR FORSIKTIG
■ Vi anbefaler at du lar et ŠKODA-verksted skifte eventuelle batterier.
■ Det nye batteriet må overholde spesifikasjonene til det originale batteriet.
■ Sørg for riktig polaritet når du skifter batteri/batteripakke.



Les dette
Batteribytte i nøkler med pålimt dekoremblem kan føre til at emblemet blir
ødelagt. Du kan kjøpe et nytt dekoremblem hos din ŠKODA-forhandler.

Bytte batteri i fjernkontrollnøkkel

Bilde 254 Fjernkontrollnøkkel: Demonter dekselet / ta ut batteriet

Les først og vær oppmerksom på  på side 226.

Fjernkontrollnøkkel
› Klapp ut nøkkelen.
› Dytt av batteridekselet A  » Bilde 254 med tommelen eller med en flat skru-

trekker ved pilen B .
› Vipp opp batteridekselet i pilens retning 1 .
› Ta ut det utladede batteriet i pilens retning 2 .
› Sett inn det nye batteriet.
› Sett på batteridekselet A  og trykk på det inntil fjærlåsen går hørbart i lås.
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Bytte batteri i KESSY-nøkkel

Bilde 255 KESSY-nøkkel

Bilde 256 Bytte batteri

Les først og vær oppmerksom på  på side 226.

KESSY-nøkkel
› Lås opp låsekroken A  i pilens retning 1  » Bilde 255.
› Ta ut nødnøkkelen B  i pilens retning 2 .
› Stikk en 3 mm bred flat skrutrekker omtrent 12 mm inn i nøkkelhuset i pilens

retning 3  » Bilde 256.
› Drei skrutrekkeren i pilens retning 4 .
› Skyv opp batteridekselet i pilens retning 5 .
› Ta ut det utladede batteriet i pilens retning 6 .
› Sett inn det nye batteriet.
› Sett på batteridekselet og trykk på det til det går hørbart i lås.



Synkronisere fjernkontrollen

Les først og vær oppmerksom på  på side 226.

Hvis bilen ikke kan låses opp ved å trykke på fjernkontrollen, er det mulig at
nøkkelen ikke er synkronisert. Det kan skje hvis du trykker på bryteren på
fjernkontrollen flere ganger utenfor anleggets rekkevidde, eller hvis batteriet i
fjernkontrollen er byttet.

Nøkkelen synkroniseres som følger.

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

deren) innen 1 minutt.

Bytte batteri i fjernkontrollen for tilleggsvarmeren (kupévarmer)

Bilde 257
Fjernkontroll: Batterideksel

Les først og vær oppmerksom på  på side 226.

Batteriet befinner seg under et deksel på baksiden av fjernkontrollen » Bil-
de 257.

› Stikk en flat gjenstand (f.eks. en mynt) i sporet i batteridekselet.
› Drei lokket mot pilens retning til markeringen for å ta av dekselet.
› Skift batteri.
› Sett på batteridekselet igjen.
› Drei lokket i pilens retning til startmerket for å låse det.
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Bytte batteri i den uttagbare lykten

Bilde 258
Låseklips

Les først og vær oppmerksom på  på side 226.

Batteriskifte utføres som følger.

› Ta lykten ut av holderen.
› Bruk en smal, spiss gjenstand og vipp batteridekselet ut av låseklipsen A

» Bilde 258.
› Ta de defekte batteriene ut av lykten.
› Sett inn de nye batteriene.
› Sett på batteridekselet og trykk på det til fjærlåsen går hørbart i lås.

VÆR FORSIKTIG
Hvis det brukes feil batteritype eller ikke-oppladbare batterier ved slikt batte-
ribytte, er det fare for skade på lykten og bilens elektriske system.

Nødåpning/-låsing

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Låse / låse opp førerdøren 228
Låse dør uten låsesylinder 229
Låse opp bakluke 229
Nødutløsing av velgerspaken 229



Låse / låse opp førerdøren

Bilde 259 Dørhåndtak på førersiden: Tildekket låsesylinder / nøkkelvrid-
ning for opplåsing og låsing

Bilde 260 Dørhåndtak på førersiden: Nøkkel/KESSY

Førerdøren tillater nødopplåsning eller nødlåsing.

› Trekk i dørhåndtaket og hold det slik.
› Skyv bilnøkkelen inn i sporet på dekselets underside » Bilde 259.
› Vipp av dekselet i pilens retning.
› Slipp håndtaket.
› For kjøretøy med venstrestyring settes fjernkontrollnøkkelen med tastene

opp i låsesylinderen og bilen låses opp eller igjen.
› For kjøretøy med høyrestyring settes fjernkontrollnøkkelen med tastene

ned i låsesylinderen og bilen låses opp eller igjen.

På biler med KESSY-nøkkel rettes nødnøkkelen med håndtaket ned i låsesylin-
deren » Bilde 260.

› Trekk i dørhåndtaket og hold det slik. 
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› Fest dekselet tilbake slik det var.

VÆR FORSIKTIG
Pass på at du ikke skader lakken når du låser bilen opp/igjen manuelt.

Låse dør uten låsesylinder

Bilde 261 Nødlåsing: Venstre/høyre bakdør

På fremsiden av dører som ikke har låsesylinder befinner det seg en nødlåse-
mekanisme, denne er kun synlig etter at døren er åpnet.

› Ta av solskjermen A  » Bilde 261.
› Sett bilnøkkelen i sporet og vri i pilens retning (fjæret posisjon).
› Sett inn skjermen A  igjen.

Låse opp bakluke

Bilde 262 Låse opp bakluke: Variant 1 / variant 2

Bakluken kan låses manuelt.

› Vipp frem seterygg og baksete » Side 83.

› Sett inn en skrutrekker eller lignende i utsparingen ev. åpningen i kledningen
» Bilde 262 helt til anslag.

› Med bevegelse i pilens retning låser du opp bakluken.
› Åpne bakluken.

Nødutløsing av velgerspaken

Bilde 263 Nødutløsing av velgerspaken

› Bruk parkeringsbremsen.
› Sett en flat skrutrekker eller annet egnet verktøy inn i åpningen i pilens om-

råde 1  » Bilde 263 og løft dekselet i pilens retning 2 .
› Trykk den gule plastdelen i pilens retning 3  med den flate skrutrekkeren el-

ler lignende redskap.
› Trykk samtidig inn sperretastene på håndtaket på girvelgeren og før velgers-

paken til stilling N.

Hvis velgerspaken settes i stilling P, sperres den på nytt.

VÆR FORSIKTIG
Påse at det ikke oppstår skader rundt girspaken når du løfter opp dekselet
med skrutrekkeren.

Skifte viskerblader

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Skifte viskerblad på frontruten 230
Skifte viskerblad på bakruten 230
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ADVARSEL
Av sikkerhetsmessige årsaker bør du skifte vindusviskerbladene én til to
ganger i året. Nye viskerblader kan skaffes hos en ŠKODA-forhandler.

Skifte viskerblad på frontruten

Bilde 264 Viskerblad på frontruten

Les først og vær oppmerksom på  på side 230.

Sett viskerarmen i servicestilling før du skifter viskerblad.

Servicestilling for utskiftning av viskerblad
› Lukk panseret.
› Slå tenningen på og av igjen.
› Innen 10 sekunder må betjeningsspaken trykkes til stillingen 4  og holdes i

ca. 2 sekunder » side 76, Vindusvisker og -spyler.

Viskerarmene går til servicestilling.

Ta av viskerbladet
› Løft viskerarmen fra vinduet i pilens retning 1  » Bilde 264.
› Vipp viskerbladet mot anslaget i samme retning.
› Hold viskerarmen ovenfra og trykk på låsen A  i pilens retning 2 .
› Ta av viskerbladet i pilens retning 3 .

Montering av viskerbladet
› Skyv viskerbladet inn til det festes i anslaget.
› Kontroller at viskerbladet sitter godt fast.
› Vipp viskerarmen inn på ruten igjen.
› Skru på tenningen og trykk betjeningsspaken til stilling 4  » side 76, Vindus-

visker og -spyler.

Viskerarmene går til grunnstillingen.



Skifte viskerblad på bakruten

Bilde 265 Viskerblad for bakruten

Les først og vær oppmerksom på  på side 230.

Ta av viskerbladet
› Løft viskerarmen fra vinduet i pilens retning 1  » Bilde 265.
› Vipp viskerbladet mot anslaget i samme retning.
› Hold viskerarmen ovenfra og trykk på låsen A  i pilens retning 2 .
› Ta av viskerbladet i pilens retning 3 .

Montering av viskerbladet
› Skyv viskerbladet inn til det festes i anslaget.
› Kontroller at viskerbladet sitter godt fast.
› Vipp viskerarmen inn på ruten igjen.
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Sikringer og lyspærer

Sikringer

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Sikringer i sikringspanelet – venstrestyring 231
Sikringer i sikringspanelet – høyrestyring 232
Sikringstilordning i sikringspanelet 232
Sikringer i motorrommet 233
Sikringtilordning i motorrommet 234

De enkelte strømkretsene er sikret med smeltesikringer.

Slå av tenningen og den aktuelle forbrukeren før du skifter sikring.

Undersøk hvilken sikring som tilhører den aktuelle forbrukeren » side 232, Sik-
ringstilordning i sikringspanelet eller » side 234, Sikringtilordning i motorrom-
met.

Elektrisk justerbare seter er sikret ved hjelp av sikringsautomater som auto-
matisk slår seg på igjen noen sekunder etter at overbelastningen er opphevet.

Farger på sikringene

Sikringens farge Maks strømstyrke i ampere

lysebrun 5

mørkebrun 7,5

rød 10

blå 15

gul/blå 20

hvit 25

grønn/rosa 30

oransje/grønn 40

rød 50

ADVARSEL
Før alt arbeid i motorrommet skal advarslene leses og etterfølges » Si-
de 200.

VÆR FORSIKTIG
■ Sikringer "må aldri repareres" eller erstattes med sikringer med større styrke
– brannfare! Det kan dessuten forårsake feil på det elektriske anlegget.
■ Dersom en ny sikring går etter kort tid, må det elektriske anlegget kontrolle-
res på et fagverksted så snart som mulig.
■ En defekt sikring gjenkjennes på at metallstripen har smeltet over. Skift den
defekte sikringen med en ny sikring med samme ampereverdi.

Les dette
■ Vi anbefaler at du alltid har med deg reservesikringer i bilen. En eske med re-
servesikringer og pærer kan kjøpes som ŠKODA-originaltilbehør.
■ Flere elektriske forbrukere kan være tilordnet en og samme sikring.
■ Det kan være flere sikringer som angår en forbruker.

Sikringer i sikringspanelet – venstrestyring

Bilde 266
Oppbevaringsrom på førersiden

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 231.

På biler med venstreratt er sikringsboksen plassert bak oppbevaringsrommet
på venstre side av sikringspanelet.

Skifte sikring
› Åpne dekselet » Side 89.
› Ta tak i oppbevaringsrommet på siden ved pilene » Bilde 266.
› Åpne ved å trekke i pilens retning 1 .
› Ta av plastklipset under sikringsboksens deksel i motorrommet » Bilde 269

på side 233.
› Fest klipset på den aktuelle sikringen og trekk den ut.
› Sett inn en ny sikring.
› Fest klipset hvor du fant det.
› Fest på plass ved å trykke i pilens retning 2  tilbake i låst stilling på sikrings-

panelet. 
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› Lukk rommet.

Sikringer i sikringspanelet – høyrestyring

Bilde 267 Hanskerom på passasjersiden

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 231.

På høyrestyrte biler er sikringsboksen på passasjersiden bak oppbevarings-
rommet på venstre side av sikringspanelet.

Demontere oppbevaringsrommet og skifte sikring
› Åpne dekselet » Side 93.
› Lås opp bremsestangen i pilens retning 1  » Bilde 267.
› Løs ut bremsestangen i pilens retning 2 .
› Trykk på låsekroken A  i pilens retning 3 .

Oppbevaringsrommet vippes nedover.

› Ta av plastklipset under sikringsboksens deksel i motorrommet » Bilde 269
på side 233.

› Fest klipset på den aktuelle sikringen og trekk den ut.
› Sett inn en ny sikring.
› Fest klipset hvor du fant det.

Montere oppbevaringsrommet
› Hev oppbevaringsrommet i pilens retning 4 .
› Overskrid motstanden i sperrehakene A .
› Sett bremsestangen inn mot pilens retning 2 .
› Lås bremsestangen mot pilens retning 1 .
› Lukk rommet.



Sikringstilordning i sikringspanelet

Bilde 268
Sikringer

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 231.

Nr. Strømforbruker

1 Ikke i bruk

2 Ikke i bruk

3 Ikke i bruk

4 Ikke i bruk

5 Databuss

6 Alarmsensor

7
Klimaanlegg, varmeapparat, mottaker for fjernkontroll til kupévar-
mer, girvelger for automatgir, relé for bakrutevarme, relé for front-
rutevarme

8
Lysbryter, regnsensor, diagnosekontakt, parkeringsbremse, belys-
ning av instrumentpanelet

9 USB-kontakt

10 Berøringsskjerm, TV-tuner

11 Beltestrammere – venstre side

12 Radio

13 Støtdemperinnstilling

14 Vifte for klimaanlegg, varmeapparat

15 Elektrisk rattlås

16 Signalforsterker for telefon

17 Kombiinstrument, nødbetjening

18 Ryggekamera 
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Nr. Strømforbruker

19 KESSY

20 SCR

21 Haldex-clutch, klimaanleggkompressor (GreenLine)

22 Tilhengerfeste

23 Frontlykter – høyre side

24 Panoramatak

25 Sentrallås – førerdør og bakre venstre dør, sidespeil

26 Varme i forseter

27 Musikkforsterker

28 Hengerfeste – støpsel i stikkontakten

29 Betjeningsspak under rattet

30 12-volts stikkontakt i bagasjerommet

31 Frontlys – venstre side

32 Lukeparkeringshjelp, parkeringshjelp

33 Kollisjonspute, bryter for nødblinkanlegg

34

ASR-tast, ESC-tast, dekktrykkvarsling, trykksensor for klimaanlegg,
ryggelysbryter, speil med automatisk nedblending, START-STOPP-
tast, bryter for oppvarming av baksete, sensor for klimaanlegg, par-
keringsbremse, lysbryter

35
Lyshøyderegulering, AFS-frontlykter, diagnosekontakt, kamera, ra-
dar

36 Hovedlys høyre

37 Hovedlys venstre

38 Hengerfeste – støpsel i stikkontakten

39 Sentrallås – passasjerdør og bakre høyre dør, sidespeil

40 12-volts strømuttak

41 Beltestrammere – høyre side

42 Bakluke, lyktespyleranlegg, frontrutespyleranlegg

43 Blender for gasspære, innelys

44 Hengerfeste – støpsel i stikkontakten

45 Betjening av setejustering

46 230-volts strømuttak

47 Bakrutevisker

Nr. Strømforbruker

48 Dødvinkelpåvisning

49 Spole for starterrelé, clutchpedalbryter

50 Åpne bakluken

51 Oppvarming av bakseter

52 Kjøling av forsetene

53 Relé for bakruteoppvarming

Sikringer i motorrommet

Bilde 269 Deksel på sikringsboks: Ta av dekselet / plastklips for sikringer

Bilde 270
Sikringer

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 231.

Skifte sikring
› Trykk sammen låsene for dekslet samtidig i pilens retning 1  » Bilde 269.
› Ta ut dekselet i pilens retning 2 .
› Skift den aktuelle sikringen.
› Sett dekselet på sikringsboksen. 
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› Trykk inn låsetastene på lokket og lås det.

VÆR FORSIKTIG
Sikringsboksens deksel må alltid være riktig satt på. Hvis dekselet ikke settes
riktig på, kan det komme vann inn i sikringsboksen – fare for skade på bilen!

Sikringtilordning i motorrommet

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 231.

Nr. Strømforbruker

1 ESC, parkeringsbrems

2 ESC

3 Motorstyreenhet

4
Radiatorvifte, kontrollventil for drivstofftrykk, relé for elektrisk til-
leggsvarmer

5 Reléspole for tenningssystemet

6 Bremsesensor

7 Radiatorlukker

8 Lambdasonde

9 Kjølevæskepumpe, tenningsspole, forglødeanlegg, luftmassemåler

10 Drivstoffpumpe

11 Elektrisk tilleggsvarmer

12 Elektrisk tilleggsvarmer

13 Automatgirkasse

14 Relé for frontruteoppvarming

15 Horn

16 Tenning

17 ESC, motorstyreenhet, spole for hovedrelé

18 Databuss, batteridatamodul

19 Vindusvisker på frontrute

20 Alarm

21 Ikke i bruk

22 Motorstyreenhet

23 Starter

24 Elektrisk tilleggsvarmer



Nr. Strømforbruker

31 Ikke i bruk

32 Ikke i bruk

33 SCR

34 Ikke i bruk

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:

Lyspæretilordning for hovedlyktene 235
Bytte pære for nærlys og fjernlys (halogenlykt) 235
Skifte lyspære for blinklys (halogenlykt) 236
Skifte lyspære til tåkelys 236
Baklys 237
Skifte pære i baklykten 237

Skifting av lyspærer krever litt teknisk innsikt. Hvis det oppstår usikkerhet ved
skifte av lyspærer, anbefaler vi å la et fagverksted gjøre jobben eller oppsøke
annen faglig hjelp.

▶Før skifte av lyspærer skal tenningen og alle bilens lys slås av.
▶Defekte lyspærer skal bare skiftes ut med lyspærer av samme type. Beteg-

nelsen står på pæresokkelen eller på glasskolben.

Det finnes et oppbevaringsrom for esken med ekstra lyspærer i en plastboks
ved nødhjulet eller under gulvet i bagasjerommet.

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-diode, bør en spesialist konsulteres. 
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ADVARSEL
■ Før alt arbeid i motorrommet skal advarslene leses og etterfølges » Si-
de 200.
■ Det kan føre til ulykker hvis veien foran bilen ikke er tilstrekkelig opplyst
eller hvis bilen ikke er godt synlig for andre trafikanter.
■ H7- og H8-lyspærer står under trykk og kan eksplodere når de skiftes. Fa-
re 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 fingrene – selv små mengder smuss reduserer
lyspærens levetid. Bruk en ren klut, en serviett eller lignende.
■ Lyspærens beskyttelseshette må alltid være riktig satt inn i lykten. Hvis det
ikke settes riktig på, kan det komme vann og smuss inn i lykten – fare for ska-
de på bilen!

Les dette
■ I denne instruksjonsboken finner du beskrivelser for lyspæreskift, slik at man
relativt enkelt kan skifte disse selv. Skifte av andre lyspærer skal utføres av et
fagverksted.
■ Vi anbefaler at du alltid har med deg den lille esken med reservepærer i bilen.
Ekstra lyspærer kan kjøpes som ŠKODA-originaldel.

Lyspæretilordning for hovedlyktene

Bilde 271
Eksempel: Frontlys

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 235.

Bilen er utstyrt med frontlykter med halogenpærer eller med en xenon-gassut-
ladingslampe og en LED-pære.



Oversikt over pærer » Bilde 271
Blinklys
Nærlys med halogenpære eller xenon-gasspære
Fjernlys

Bytte pære for nærlys og fjernlys (halogenlykt)

Bilde 272 Skifting av pærer for nærlys og fjernlys

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 235.

› Ta av beskyttelseshetten B  eller C  » Bilde 271 på side 235.
› Vri kontakten med lyspæren i pilens retning 1  » Bilde 272.
› Trekk kontakten med lyspæren ut i pilens retning 2 .
› Ta den defekte pæren ut av kontakten i pilens retning 3 .
› Sett en ny pære i kontakten slik at nesen A  på kontakten går i lås i lyspæ-

rens utsparinger.
› Sett kontakten med en ny pære inn i frontlykten mot pilen 2 .
› Skru kontakten med den nye pæren mot pilen 1  til anslag.
› Sett på igjen beskyttelseshetten B  eller C  » Bilde 271 på side 235.

A

B

C
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Skifte lyspære for blinklys (halogenlykt)

Bilde 273 Skifte lyspære for blinklys

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 235.

› Fjern beskyttelseshetten A  » Bilde 271 på side 235.
› Trekk ut pæren ved å rugge den i pilens retning 1  » Bilde 273.
› Fest lampesokkelen på stedet markert med piler.
› Ta den defekte pæren ut av sokkelen i pilens retning 2 .
› Sett en ny pære i sokkelen inn mot anslaget.
› Skyv sokkelen med pæren inn og med festetappen B  oppover så den passer

inn i fordypningen på reflektoren.
› Sett inn beskyttelseshetten A  » Bilde 271 på side 235.



Skifte lyspære til tåkelys

Bilde 274 Demontere tåkelys / skifte pære

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 235.

Ta av beskyttelsesgitter og lykt
› Stikk fingeren inn i åpningen A .
› Løsne beskyttelsesgitteret ved å trekke i pilens retning 1 .
› Skru ut skruene B  med skrutrekkeren fra verktøysettet » side 216, Verktøy-

sett.
› Ta lykten forsiktig av i pilens retning 2 .

Skifte lyspære
› Trykk låsen på kontakten inn i pilens retning 3 .
› Trekk ut kontakten i pilens retning 4 .
› Vri pæresokkelen til den stopper i pilens retning 5 .
› Ta ut pæresokkelen i pilens retning 6 .
› Sett en ny sokkel med pære inn i lykten og skru den mot pilretningen 5  til

anslag.
› Sett på kontakten. 
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Montere frontlys og beskyttelsesgitter
› Sett inn tåkelyset mot pilens retning 2  » Bilde 274 og skru det fast.
› Monter beskyttelsesgitteret og trykk det forsiktig inn.

Beskyttelsesgitteret må gå i lås.

Baklys

Bilde 275 Demontere lys / dra ut kontakt

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 235.

Ta ut
› Åpne bakluken.
› I åpningen A  » Bilde 275 føres trådbøylen for å ta av hele hjulkapselen

» side 216, Verktøysett inn.
› Ta av dekselet ved å trekke kroken i pilens retning 1 .
› Skru ut skruene B  med skrutrekkeren fra verktøysettet.
› Grip lykten og trekk forsiktig i retning av pilen 2  av bolten C .
› Trykk sammen låsene på kontakten i pilens retning 3 .
› Trekk kontakten ut av lykten forsiktig i pilens retning 4 .



Sette på
› Skyv kontakten inn i lykten mot pilens retning 4  » Bilde 275.

Låsene på kontakten må låse seg fast.

› Sett lykten med åpningen D  på bolten C  inn i karosseriet.
› Trykk lykten forsiktig inn på boltene i karosseriet.

Pass på at ledningene ikke klemmes mellom karosseriet og lykten.

› Skru fast lykten og monter dekslet.

Dekselet må gå trygt i lås.

Hvis du er usikker på om ledningen er i klem, anbefaler vi at et fagverksted
sjekker dette.

VÆR FORSIKTIG
■ Sørg for at ledningene ikke klemmes mellom karosseriet og lykten ved mon-
tering – fare for vannlekkasje og skade på elektrisk anlegg.
■ Vær forsiktig så du ikke skader lakken på bilen eller baklyset når du tar ut og
monterer pæren.
■ Pass på at du monterer tetningen C  » Bilde 276 på side 237 riktig. Hvis dek-
selet ikke settes riktig på, kan det komme vann inn i lykten – fare for skade på
bilen!

Skifte pære i baklykten

Bilde 276 Skifte baklys/pære

Les først og vær oppmerksom på  og  på side 235.

› Drei holderen med pæren A  eller B  » Bilde 276 i pilens retning 1 .
› Ta holderen med pæren ut av lyktehuset i pilens retning 2 .
› Drei den defekte lyspæren mot urviseren og ta ut pæren. 
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› Sett en ny lyspære inn i fatningen og drei den til anslag med urviseren.
› Sett holderen med pæren inn i lyktehuset igjen og drei til anslaget mot pilens

retning 1 .
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Tekniske data

Tekniske data

Grunnleggende bildata

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

Kjøretøydata 239
Egenvekt 240
Nyttelast 241
Måling av drivstofforbruk og CO2-utslipp i henhold til ECE-forskrifter og
EU-direktiver 241
Mål – Superb 242
Mål – Superb Combi 243
Overhengvinkel 244

Opplysningene i vognkortet gjelder dersom det er avvik mellom opplysningene
i instruksjonsboken og vognkortet.

De angitte verdiene for kjøreytelsene er målt uten utstyr som reduserer ytel-
sene, 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.

Kjøretøydata

Bilde 277 Merke med kjøretøydata /  typeskilt

Merke med kjøretøydata
Merket med kjøretøydata » Bilde 277 –  er plassert under gulvbelegget i ba-
gasjerommet og i serviceheftet.

Merket med kjøretøydata inneholder følgende opplysninger.
Bilens identifikasjonsnummer (VIN)
Modell
Identifiseringsbokstaver for girkasse / lakknummer / interiørnummer / mo-
toreffekt / identifiseringsbokstaver for motor
Delvis beskrivelse av bilen
Godkjente dekkdiameter i tommer1)

Dekk- og felgstørrelser som er godkjent for din bil (såkalt COC-dokument) fin-
ner man i kjøretøyets tekniske dokumentasjon og samsvarserklæringen.

Typeskilt
Typeskiltet » Bilde 277 -  er plassert nederst på B-stolpen på den høyre bilsi-
den.

Typeskiltet inneholder følgende opplysninger.
Produsent
Bilens identifikasjonsnummer (VIN)
Maksimal tillatt totalvekt
Maksimal tillatt vogntogvekt (bil og tilhenger) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1) Gjelder bare for enkelte land.
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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 » Bruksanvisning for Infotain-
ment, kapittel CAR – Bilinnstillinger.

Motornummer
Motorens produksjonsnummer (kjennetegn bestående av tre bokstaver og se-
rienummeret) er stemplet på motorblokken.

Tilleggsopplysninger (gjelder for Russland)
Fullstendig typegodkjenningsnummer for transportmiddelet er angitt i kjøre-
tøydokumentasjonen, 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 – fa-
re for ulykker og skader!

Egenvekt

Denne vekten er den lavest mulige driftsvekten uten ekstrautstyr, som f.eks.
klimaanlegg, nødhjul.

Den angitte egenvekten er kun til orientering.

Egenvekten omfatter også 75 kg som førervekt, vekten på væsker og verktøy-
sett og 90 % full drivstofftank.

10

11

Driftsvekt – Superb

Motor Girkasse Egenvekt (kg)

1,4 l/92 kW TSI MG 1375

1,4 l/110 kW TSI ACT

MG 1395

MG 4x4 1505

DSG 1425

1,4 l/110 kW TSI
MG 1388

DSG 1418

1,8 l/132 kW TSI
MG 1465

DSG 1485

2,0 l/162 kW TSI
DSG (EU6) 1505

DSG (EU4) 1500

2,0 l/206 kW TSI DSG 4x4 1615

1,6 l/88 kW TDI CR

MG 1465

MG (GreenLine) 1485

DSG 1480

2,0 l/110 kW TDI CR

MG 1485

MG 4x4 1605

DSG 1500

2,0 l/130 kW TDI CR DSG 1515

2,0 l/140 kW TDI CR

MG 1505

DSG 1555

DSG 4x4 1615

Driftsvekt – Superb Combi

Motor Girkasse Egenvekt (kg)

1,4 l/92 kW TSI MG 1395

1,4 l/110 kW TSI ACT

MG 1415

MG 4x4 1525

DSG 1445

1,4 l/110 kW TSI
MG 1408

DSG 1438 
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Motor Girkasse Egenvekt (kg)

1,8 l/132 kW TSI
MG 1485

DSG 1505

2,0 l/162 kW TSI
DSG (EU6) 1525

DSG (EU4) 1520

2,0 l/206 kW TSI DSG 4x4 1635

1,6 l/88 kW TDI CR

MG 1485

MG (GreenLine) 1505

DSG 1500

2,0 l/110 kW TDI CR

MG 1505

MG 4x4 1625

DSG 1520

2,0 l/130 kW TDI CR DSG 1535

2,0 l/140 kW TDI CR

MG 1525

DSG 1575

DSG 4x4 1635

Les dette
Du kan få nøyaktig vekt på din bil ved henvendelse til en ŠKODA-forhandler.

Nyttelast

Man kan beregne nyttelasten ved hjelp av forskjellen mellom tillatt totalvekt
og egenvekt.

Nyttelasten er summen av følgende vekter.
▶Vekten av medpassasjerer.
▶Vekten av all bagasje og annen last.
▶Vekten av taklast, inkludert takgrinden.
▶Vekten av utstyr som ikke er tatt med i egenvekten.
▶Tilhengerlast ved bruk av tilhenger (maks. 90 kg).

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 SKODA-nettsiden eller i
den tekniske bildokumentasjonen.

Målingen for bykjøring begynner med kaldstart av motoren. Deretter simuleres
bykjøring.

Landeveiskjøring brukes i samsvar med vanlig bilkjøring i alle gir med flere gan-
gers akselerasjon og nedbremsing. Kjørehastigheten varierer da mellom 0 og
120 km/t.

Beregningen av det kombinerte drivstofforbruket med en fordeling på omtrent
37 % på bykjøring og 63 % på 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 kjøringen gi til drivstofføkonomiske tall som avviker fra
drivstoffforbruket som er oppført på ŠKODA-nettstedet eller i den tekniske bil-
dokumentasjonen.
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Mål – Superb

Bilde 278 Bilens mål

Bilens mål ved egenvekt uten sjåfør (i mm)

» Bilde 278 Spesifikasjon Verdi

A Høyde

Grunnmål 1468

Biler med utstyrspakke for dårlig vei 1483

Biler med SPORT-pakke 1453

Biler med DCC 1458

B Sporbredde foran
Grunnmål 1584

Bil med 2,0 l/162 kW TSI- og 2,0 l/206 kW TSI-motor 1586

C Bredde 1864

D Sporbredde bak
Grunnmål 1572

Bil med 2,0 l/162 kW TSI- og 2,0 l/206 kW TSI-motor 1574

E Bredde inkl. sidespeil 2031

F Bakkeklaring

Grunnmål 149/148a)

Biler med utstyrspakke for dårlig vei 164/163a)/158b)

Biler med SPORT-pakke 134/133a)

Biler med DCC 139/138a)

G Akselavstand 2841

H Lengde 4861

a) Gjelder for Superb 4x4.
b) Gjelder for biler med 2,0 l/206 kW TSI-motor.
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Mål – Superb Combi

Bilde 279 Bilens mål

Bilens mål ved egenvekt uten sjåfør (i mm)

» Bilde 279 Spesifikasjon Verdi

A Høyde

Grunnmål 1477

Biler med utstyrspakke for dårlig vei 1492

Biler med SPORT-pakke 1462

Biler med DCC 1467

B Sporbredde foran
Grunnmål 1584

Bil med 2,0 l/162 kW TSI- og 2,0 l/206 kW TSI-motor 1586

C Bredde 1864

D Sporbredde bak
Grunnmål 1572

Bil med 2,0 l/162 kW TSI- og 2,0 l/206 kW TSI-motor 1574

E Bredde inkl. sidespeil 2031

F Bakkeklaring

Grunnmål 149/148a)

Biler med utstyrspakke for dårlig vei 164/163a)/158b)

Biler med SPORT-pakke 134/133a)

Biler med DCC 139/138a)

G Akselavstand 2841

H Lengde 4856

a) Gjelder for Superb Combi 4x4.
b) Gjelder for biler med 2,0 l/206 kW TSI-motor.
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Overhengvinkel

Bilde 280 Overhengvinkel: Superb / Superb Combi

Vinkel » Bilde 280
Overhengvinkel foran
Overhengvinkel bak

Overhengvinkel
De angitte verdiene angir maksimal helling på en skråning, så langt bilen kan
kjøre skråningen med sakte fart uten å berøre bakken med støtfangeren eller
understellet.

De oppførte verdiene tilsvarer størst mulig aksellast, foran eller bak.

Overhengvinkel (°) – Superb

» Bilde 280 A B

Grunnmål 14,0/14,1a) 12,2

Biler med utstyrspakke for dårlig vei 15,1/15,2a) 12,4/12,3a)

Biler med SPORT-pakke 12,7/13,0a) 12,4/12,3a)

Biler med DCC 13,2 12,5/12,3a)

a) Gjelder for Superb 4x4.

A

B

Overhengvinkel (°) – Superb Combi

» Bilde 280 A B

Grunnmål 14,0/14,1a) 12,2/12,0a)

Biler med utstyrspakke for dårlig vei 15,1/15,2a) 12,4/12,1a)

Biler med SPORT-pakke 12,7/13,0a) 12,4/12,2a)

Biler med DCC 13,2 12,4/12,3a)

a) Gjelder for Superb Combi 4x4.
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Spesifikke bildata etter motorstørrelse

 Introduksjon

I dette kapitlet finner du informasjon om følgende temaer:

1,4 l/92 kW TSI-motor 245
1,4 l/110 kW TSI ACT-motor 245
1,4 l/110 kW TSI-motor 246
1,8 l/132 kW TSI-motor 246
2,0 l/162 kW TSI-motor 246

2,0 l/206 kW TSI-motor 247
1,6 l/88 kW TDI CR-motor 247
2,0 l/110 kW TDI CR-motor 247
2,0 l/130 kW TDI CR-motor 248
2,0 l/140 kW TDI CR-motor 248

De angitte verdiene er beregnet i samsvar med regler og under betingelser som er fastsatt av forskrifter eller tekniske krav for fastsettelse av driftsmessige og
tekniske data for motorkjøretøy.

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.

1,4 l/92 kW TSI-motor

Effekt (kW ved o/min) 92/5000-6000

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min) 200/1400-4000

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 4/1395

Karosseri Superb Superb Combi

Girkasse MG MG

Maksimal hastighet (km/t) 208 206

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 9,9 10,0

1,4 l/110 kW TSI ACT-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 Superb Superb Combi

Girkasse MG MG 4x4 DSG MG MG 4x4 DSG

Maksimal hastighet (km/t) 220 215 220 218 213 218

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 8,6 9,0 8,8 8,7 9,1 8,9
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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 Superb Superb Combi

Girkasse MG DSG MG DSG

Maksimal hastighet (km/t) 220 220 218 218

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 8,6 8,8 8,7 8,9

1,8 l/132 kW TSI-motor

Effekt (kW ved o/min)
MG 132/4000-6200

DSG 132/5100-6200

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min)
MG 320/1450-3900

DSG 250/1250-5000

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 4/1798

Karosseri Superb Superb Combi

Girkasse MG DSG MG DSG

Maksimal hastighet (km/t) 232 232 230 230

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 8,0 8,1 8,1 8,2

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 Superb Superb Combi

Girkasse DSG DSG

Maksimal hastighet (km/t) 245 243

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 7,0 7,1
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2,0 l/206 kW TSI-motor

Effekt (kW ved o/min) 206/5600-6500

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min) 350/1700-5600

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 4/1984

Karosseri Superb Superb Combi

Girkasse DSG 4x4 DSG 4x4

Maksimal hastighet (km/t) 250 250

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 5,8 5,8

1,6 l/88 kW TDI CR-motor

Effekt (kW ved o/min) 88/3600-4000

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min) 250/1600-3250

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 4/1598

Karosseri Superb Superb Combi

Girkasse MG MG (GreenLine) DSG MG MG (GreenLine) DSG

Maksimal hastighet (km/t) 206 209 206 204 206 204

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 10,9 11,0 11,0 11,0 11,1 11,1

2,0 l/110 kW TDI CR-motor

Effekt (kW ved o/min) 110/3500-4000

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min) 340/1750-3000

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 4/1968

Karosseri Superb Superb Combi

Girkasse MG MG 4x4 DSG MG MG 4x4 DSG

Maksimal hastighet (km/t) 220 215 218 218 213 216

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 8,8 9,0 8,9 8,9 9,1 9,0
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2,0 l/130 kW TDI CR-motor

Effekt (kW ved o/min) 130/3700-4000

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min) 380/1750-3400

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 4/1968

Karosseri Superb Superb Combi

Girkasse DSG DSG

Maksimal hastighet (km/t) 222 220

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 8,4 8,5

2,0 l/140 kW TDI CR-motor

Effekt (kW ved o/min) 140/3500-4000

Maks. dreiemoment (Nm ved o/min) 400/1750-3250

Antall sylindrer/motorvolum (cm3) 4/1968

Karosseri Superb Superb Combi

Girkasse MG DSG DSG 4x4 MG DSG DSG 4x4

Maksimal hastighet (km/t) 237 235 230 235 233 228

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 8,0 7,7 7,6 8,1 7,8 7,7
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A

ABS
Funksjonsmåte 140
Varsellampe 34

ACC 159
Adaptive frontlys

se Xenon-frontlys 68
Adaptiv understellkontroll

Varsellampe 40
Adaptiv understellskontroll 167
AdBlue 198, 199

-etterfylling 199
-påfylling 198
Varsella,pe 38

Advarsel om lav temperatur
Varsellampe 40

Advarsel ved hastighetsoverskridelse 43
AFS

se Xenon-frontlys 68
Aktiv styrestøtte (DSR) 141
Alarm

Aktivering/deaktivering 57
Tilhenger 184
utkobling 57
Utløsning 57

Alcantara
pleie 194

Antispinn (ASR) 141
Anvisninger om dekkbruk 210
Armlene

bak 84, 96
foran 83

Askebeger 101
uttagbart 101

ASR
Funksjonsmåte 141
Varsellampe 34

ASR – deaktivere
Varsellampe 34

Assistent for blindsoneovervåking 171
Aktivering/deaktivering 173
Funksjonsmåte 172
Kjøreforhold og advarsler 173
Skjermmeldinger 173

Assistentsystemer 139
Autohold 142

Varsellampe 37
Autohold-funksjon 142

Varsellampe 37
Automatgir 132

Defekt girsperre 134
Funksjonsforstyrrelser 37
Igangkjøring og kjøring 135
Skjermmeldinger 37
Varsellampe 37

Automatgirkasse
Girvelgersperre 134
Launch-control 135
Låse opp girvelgersperre 134
manuell giring på multifunksjonsrattet 134
Nødutløsing av velgerspaken 229
Tiptronic 134

Automatisk avstandsregulering 159
automatisk stopp og start 160
Avbryte/gjenoppta regulering 161
Betjeningsoversikt 161
Funksjonsmåte 159
innstille/endre ønsket hastighet 162
Radarsensor 139
Skjermmeldinger 163
spesielle situasjoner 162
Start regulering 161
Stille inn avstandsnivå 162
Varsellampe 33
Varsellamper 40

Automatisk girkasse
Girvelgerbetjening 133
Kickdown 135

Automatisk kjørelysstyring 68
Automatisk utkobling av forbrukere 210
Autosjekksystem 41
AUX 97
Avfallsbeholder 91
Avgasskontrollsystem

Varsellampe 34
Avhending

Retur og gjenvinning av gamle biler 188
Avising av front- og bakrute 74
Avstandsvarsling

Varsellampe 40
Avtakbar lastelukesekk 96

B

Bagasjenett 106
Bagasjerom 103

Bagasjenett 106
Belysning 103
Biler i klasse N1 112
Festeelementer 104
Feste gulvbelegg 106
Festenett 105
Lasterom med Cargo-element 110
Låse opp bakluke 229
manuell låsing 229
Multifunksjonslomme 109
nedfellbare kroker 105
Nettskillevegg 114
Oppbevaringsrom under gulvbelegget 111
Sammenrullbart trekk 108
se Bakluke 58
Siderom 110
tosidig gulvbelegg 106
Trekk 107
uttagbar lampe 112
variabelt lastegulv 113
åpne uten berøring 60

Bagasjeromstrekk 107
Sammenrullbart trekk 108
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Bakkestartassistent (HHC) 141
Bakluke 58

automatisk låsing 58
lukke 58
åpne 58
åpne uten berøring 60

Bakrute - oppvarming 74
Bakspeil 77

Folde inn passasjersidespeil 78
Innvendig speil 77
Sidespeil 78
synkronjustering av bakspeilene 78

Barnas sikkerhet
Sidekollisjonspute 22

Barnesete
Bruk av barnesete 23
Bruk av barneseter med ISOFIX-systemet 24
Bruk av i-Size-barneseter 25
Gruppeinndeling 22
i-Size 25
på passasjersiden foran 21
TOP TETHER 25

Barneseter
ISOFIX 23

Barnesikring 56
Barn og sikkerhet 20
Belter 11

rengjøring og pleie 194
Beltestrammere 13
Beltetrommel 13
Belysning

Bagasjerom 103
Innstigningsplass 73

Bensin
se Drivstoff 197

Beredskapsutstyr 215
Førstehjelpsutstyr 215
Jekk 216
Verktøysett 216

Beskyttelsesfolie 190

Betjene
elektrisk bakluke 59

Betjene informasjonssystemet 42
Bevaring

se Bilpleie 190
Bilbatteri

automatisk utkobling av forbrukere 210
Deksel 208
koble fra og koble til 209
Sikkerhetsregler 207
Sjekke syrenivå 208
skifte 209
Varsellampe 37
Vinterdrift 208

Bilcomputer
se Kjørecomputer 42

Bildimensjoner 242, 243
Bilens bredde 242, 243
Bilens høyde 242, 243
Bilens identifikasjonsnummer (VIN) 239
Bilens lengde 242, 243
Bilens tilstand

Vis autosjekksystem 41
Bilpleie

Alcantara 194
Bevaring 190
Dekor- og beskyttelsesfolie 190
Dørlåssylinder 192
elokserte deler 191
Frontlyktglass 191
Gummipakninger 190
Hulrombeskyttelse 192
Jekk 192
Kromdeler 191
Kunstskinn 194
Plastdeler 190
Pleie bilen utvendig 189
Pleie interiøret 193
Polere billakk 190
Rengjøre dekk 192

rengjøring 188
Setebelter 194
Skinn 193
Stoff 194
Stofftrekk 194

bilpleie
Understellsbeskyttelse 192

Bilpleie utvendig pleie
Billakk 190

Blinke 67
Blinklys 67
Blinklysanlegg

Varsellampe 36
Blinklysanlegg for tilhenger

Varsellampe 36
Blokkeringsfrie bremser (ABS) 140
Brannslukker 216

Beredskapsutstyr 216
Bremseassistent (HBA) 141
Bremseklosser

Varsellampe 36
Bremsekraftforsterker 130
Bremsepedal (automatgir)

Varsellampe 37
Bremser

Bremse- og stabiliseringssystemer 140
Bremsekraftforsterker 130
Bremsevæske 206
Innkjøring 136
Skjermmeldinger 33
Varsellampe 33

Bremser og parkering 129
Bremsesystemer 140
Bremsevæske 206

Skjermmeldinger 33
Spesifikasjon 207

Bremsing
Informasjon om bremsing 130

Brillerom 93
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Bytte
batterier i fjernkontrollnøkkel 226
batteri i lykten 228
Pære for fjernlys (halogenlykt) 235
Pære for nærlys (halogenlykt) 235

Bytte batteri
i fjernkontrollen for tilleggsvarmeren (kupévar-

mer) 227
i KESSY-nøkkelen 227

C

CAR-tasten
se Infotainment 4

Cargo-element 110
Climatronic

Automatdrift 120
Betjeningselementer 118
Omluftsdrift 120

COMING HOME 69
CORNER

se Frontlys med CORNER-funksjonen 69
Crew Protect Assist 169

D

Datamaskin
se Kjørecomputer 42

DAY LIGHT
se kjørelys 67

DCC 167
Varsellampe 40

Defekt pære
Varsellampe 39

Dekk
Dekkenes alder 210
Dekktrykk 211
Forklaring av dekkpåskrift 213
Lagring av dekk 210
nye 136
Punkteringer 212
se Hjul 213

Skader 212
Slitasje 212
Slitasjeindikatorer 212

Dekkbæreevne
se Hjul 213

Dekkdimensjoner 213
se hjul 213

Dekkreparasjon
Forberedelser 222
generelle merknader 221
Lappe dekket og pumpe det opp 222
Trykksekk 222

Dekktrykk 211
Varsellampe 35

Dekktrykkovervåking 177
Infotainment-visning 178
Lagre dekktrykkverdier – Infotainment 178

Dekktrykkvarsling
Visning 35

Dekktrykkvisning
se Dekktrykkovervåking 177

Dekorfolie 190
Deleutskiftinger 185
Diesel

se Drivstoff 198
Dieseldrivstoff

Kjøre om vinteren 198
Dieselpartikkelfilter 39

Skjermmeldinger 39
Digital klokke 31
DriveGreen 136
Driving Mode Selection 166
Drivstoff

blyfri bensin 197
Diesel 198
Drivstoffmåler 30
fyll 196
se Drivstoff 195
Varsellampe 36

Drivstoffilter
Skjermmeldinger 40

Drivstofforbruk 241
DSR 141
Dynamic Light Assist 71
Dør

Barnesikring 56
lukke 56
Nødlåsing 229
Nødlåsing av førerdøren 228
åpne 56

Dørvarsel 41

E

ECO-TIPS 48
Eco-tips 48
EDS 141
Egenvekt 240
Elektrisk bakluke

Funksjonsfeil 60
Kraftbegrensing 58
manuelt operert 58
Stille inn øvre lukeposisjon 60

Elektriske sikringer
Fargekoding 231

Elektriske vinduer 61, 62
Funksjonsfeil 63
Tast på bakdør 62
Tast på passasjerdør 62

Elektrisk parkeringsbremse 130
Elektrisk vindusheis

Taster på førerdør 61
Elektronisk differensialbrems (EDL, XDS) 141
Elektronisk startsperre 124
Elokserte deler

se Bilpleie 191
EPC

Varsellampe 35
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ESC
Funksjonsmåte 140
Varsellampe 34

ESC Sport 140
Etterfylle

Kjølevæske 206
Motorolje 204
Vindusspylervæske 202

F

Felger 210
Felger og dekk 210
Feste

gulvbelegg 106
Festeelementer 104
Fjernbetjening

Bytte batterier 226
låse igjen 53
låse opp 53

Fjernkontroll
Synkroniseringsprosess 227
Tilleggsvarmeren (kupévarmer og -lufting) 123

Fjernkontrollnøkkel
Bytte batterier 226

Fjernlys 67
Varsellampe 37

Folde inn passasjersidespeil 78
Folier 190
Forgløder

Varsellampe 34
Forhåndsvarsel/nødbrems

Varsellampe 40
Forsinket låsing av bakluke

se bakluke 58
Framseter 79
Front Assist 164

Avstandsvarsel 164
Deaktivering/aktivering 165
Funksjonsmåte 164

Meldinger 166
Radarsensor 139
Varsellampe 40
Varsel og automatisk bremsing 165

Frontkollisjonspute 15
Frontlykter

Lyspæretilordning 235
Frontlys

Kjøring i utlandet 70
Frontlysassistent 71

Varselsymbol 40
Frontlys med CORNER-funksjonen 69
Frontrute

Oppvarming 74
Fylle drivstoff 196

Drivstoff 196
Førerplass

Oversikt 27
Førstehjelpsutstyr

Varseltrekant 215

G

Gamle biler
Retur og gjenvinning 188

Giring
Giranbefaling 41
Girspak 132
Informasjon om gir 41

Girkasse
Skjermmeldinger 37

Girvelger
se Girvelgerbetjening 133

Girvelgerbetjening 133
Girvelgersperre

Varsellampe 37
Gulvbelegg

i bagasjerom 106
Gulvmatter 132

se gulvmatter 132

Gummipakninger 190

H

Hastighetsbegrenser 157
Betjeningsbeskrivelse 158
Funksjonsmåte 157
Varsellampe 36

Hastighetsregulering 155
Betjeningsbeskrivelse 156
Funksjonsmåte 156
Varsellampe 36

Hastighetssymbol
se Hjul 214

HBA 141
Hendel

Blinklys 67
Fjernlys 67

Henger
Kjøring med tilhenger 183

Hengerfeste 179
Håndtering 179
Kuletrykk 179
Skjermmelding 179
Tilbehør 180

HHC 141
Hjul

Dekkdimensjoner 213
Dekk med rotasjonsbestemt mønster 213
Dekkslitasje 212
Dekkslitasjeindikator 212
Dekktrykk 211
generelle råd 210
Hastighetssymbol 214
Hjul balansering 212
Hjulkapsel 218
Kjettinger 214
Kjørestil 212
Lasteindeks 213
Skifte 217
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Skifting av dekk 212
Vinterdekk 214

Hjulbolter
Hetter 218
Hjulbolter med tyverisikring 218
Løsne og feste 219

Hjulbolter med tyverisikring 218
Hjulskift

Ta av og sette på hjulet 220
Hodekollisjonspute 18
Holder for parkeringsbillett 89
Horn 27
Hulrombeskyttelse 192

I

i-Size 25
Individuelle innstillinger

låse 55
låse opp 55

Informasjonssystem 41
betjening 42
Dørvarsel 41
Eco-tips 48
Giranbefaling 41
Kjørecomputer 42
Kompassvisning 48
MAXI DOT-skjerm 44
Serviceintervallvisning 48

Infotainment 4
Innhold i reparasjonssett 221
Innkjøring

Bremseklosser 136
Dekk 136
Motor 136

Innstilling
Beltehøyde 12
Klokkeslett 31
Nakkestøtter 85
Ratt 9

Innvendig lys
Innebelysning 73

Inspeksjon
lovbestemte inspeksjoner 185

iPAD-holder
bak nakkestøttene 102
i det bakre armlenet 103

iPad-holder
Håndtering 102

ISOFIX 23
Isskrape 191

J

Jekk 216
feste 219
Vedlikehold 192

Justere
Framseter 79

K

Kamera
Linsepleie 191

Kameralinse
Pleie 191

KESSY
Bakluke 60
låse 54
låse opp 54
Virtuell pedal 60

KESSY-nøkkel
Bytte batteri 227

Kjettinger 214
Kjølevifte 202
Kjølevæske 204

etterfylle 206
Skjermmeldinger 37
Temperaturmåler 30
Varsellampe 37

Kjørecomputer
betjening 42
Funksjoner 42
Informasjon 42
Minne 44
se Kjørecomputer 42

Kjøredata
betjening 42

Kjørefeltassistent 169
Aktivering/deaktivering 171
Funksjonsmåte 170
Skjermmeldinger 171

Kjørelys 67
Kjøremodus 166
Kjøre om vinteren

Dieseldrivstoff 198
Kjørestrekning 31
Kjøretøystabilisering (TSA) 142
Kjøring

Drivstofforbruk 241
Gjennomkjøring av vann 138
Utslippsverdier 241

Kjøring med tilhenger 183
Kjøring om vinteren

Kjettinger 214
Kleskroker 94
Klimaanlegg 117, 121

Climatronic 118
manuelt klimaanlegg 117
Omluftdrift 120

Klokke 31
Knekollisjonspute 16
Koble ut kollisjonspute 18
Kollisjonspute 14

Frontkollisjonspute 15
Hodekollisjonspute 18
Knekollisjonspute 16
Koble ut frontkollisjonspute på passasjersiden 19
Koble ut kollisjonspute 18
Sidekollisjonspute 17
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Utløsning 15
Varsellampe 35

Kollisjonsputer
Tilpasninger og reparasjoner på kollisjonspute-

systemet 187
Kollisjonsputesystem 14
Kombiinstrument 28

Auto sjekksystem 41
Drivstoffmåler 30
Oversikt 29
se Kombiinstrument 28
Skjerm 29
Teller for tilbakelagt kjørestrekning 31
Temperaturmåler 30
Turteller 29
Varsellamper 31

Komfortbetjening
sol-/vippetak 64
Vindu 62

Komfortblinklys 67
Komponentbeskyttelse 187
Kontroll

Kjølevæske 205
Motorolje 204
Oljenivå 204

Kontroller
vindusspylervæske 202

Kontrollere
Bremsevæske 206
Kjølevæske 205
Vindusspylervæske 202

kontrollere
bremsevæske 206
motorolje 204

Koppholder 90
Kraftbegrensing

elektrisk bakluke 58
Kraftbegrensning

elektriske vindusheiser 62
Sol-/vippetak 63, 64

Kraftstoff 195
Kroker 105
Kromdeler

se Bilpleie 191
Kunstskinn 194
Kupé

12-volts strømuttak 98
Askebeger 101
lys 72
Oppbevaringsrom 88
praktisk utstyr 88
Sigarettenner 100

Kupélys
bak 73
foran 72

Kupéovervåkning 57
Køassistent 174

Driftsforhold 174
Funksjonsmåte 174

L

Lading av
bilbatteri 208

Lading av bilbatteri 208
Lagre

seter 81
Lagre seter

i minnet til fjernkontrollen 81
Lane Assist

se Kjørefeltassistent 169
Varsellampe 36

Last 241
Lasteluke 84
Lastelukesekk 96
LEAVING HOME 69
Light Assist 71
Lommer

på innsiden av forsete 95
på ryggen av forsetene 95

Lykter
Lyktespyleranlegg 77

Lyktespyleranlegg
Lyktespyleranlegg 77

Lys 66
automatisk kjørelysstyring 68
av eller på 66
Blinklys 67
COMING HOME / LEAVING HOME 69
Fjernlys 67
Frontlysassistent 71
Frontlys med CORNER-funksjonen 69
Kjørelys 67
Kupé 72
Lyshorn 67
Lyshøyderegulering 66
Lyspæreskift 234
Nærlys 66
Nødblinklys 70
Parkeringslys 66, 70
Reisemodus 69
Tåkebaklys 69
Tåkelys 69
Varsellamper 31
Xenon-frontlys 68

Lyspærer
Skifte 234
Varsellampe 39

Løfte bilen 219
Låse

individuelle innstillinger 55
KESSY 54

Låse dør uten låsesylinder
Nødsfall 229

Låse igjen
Fjernbetjening 53

Låse og låse opp bilen fra innsiden 54
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Låse opp
Fjernbetjening 53
Individuelle innstillinger 55
KESSY 54

Låse opp og låse igjen 52
Låse opp rattlås

Nøkkel 124
Startknapp 126

Låse rattlås
Nøkkel 124
Startknapp 126

M

Manuell giring
se giring 132

Manuelt klimaanlegg
Betjeningselementer 117
Omluftdrift 120

MAXI DOT
se MAXI DOT-skjerm 44

MAXI DOT-skjerm 44
Assistenter-menyen 47
Betjening 45
Hovedmeny 44
Lyd-menyen 46
Navigasjon-menyen 46
Telefon-menyen 47

MCB 142
Medier

AUX 97
se Infotainment 4
USB 97

Merke med kjøretøydata 239
Merke med kjøretøydata og typeskilt

Merke med kjøretøydata og typeskilt 239
Merknader for kjøring med reparert dekk 222
Minne 44
Minnefunksjonen til setet 81

MODE-tast
se Velg kjøremodus 166

Modus for automatgir 133
Motor

Innkjøring 136
Skjermmeldinger 37

Motornummer 239
Motorolje 203

etterfylle 204
skifte 203
Spesifikasjon 203
Varsellampe 38

Motorrom 200
Bilbatteri 207
Bremsevæske 206
Oversikt 202

Multifunksjonslomme 109
Multifunksjonsratt

Betjening 45
Multikollisjonsbremse (MCB) 142
Multimedia

AUX 97
USB 97

Måler
Drivstofftank 30
Kjølevæsketemperatur 30

N

N1 112
Nakkestøtte 85

montering og demontering 85
Stille inn høyde 85

Navigasjon
se Infotainment 4

Nett 105
Nettbrettholder

bak nakkestøttene 102
Håndtering 102
i det bakre armlenet 103

Nettskillevegg 114
bak forsetene 114
Montere og demontere huset 115

Nærlys 66
Nød

Dekkreparasjon 220
Hjulbytte 217
Sleping av bil 224
Starthjelp 223

Nødblinklys 70
Nødhjelpsassistent 174

Driftsforhold 175
Funksjonsmåte 175

Nødhjul 213
stue bort 217
ta ut 217

Nødsfall
Bytte batteri i fjernkontrollen 227
Frigjøring av velgerspaken 229
Låse dør uten låsesylinder 229
Låse førerdøren 228
Låse opp førerdøren 228
Nødblinklys 70
Slepe bil med tilhenger 226
Slå av motoren med et tastetrykk 127
Starthjelp 223

Nødutstyr
Refleksvest 216

Nøkkel
Slå av motoren 125
Slå av tenningen 125
Slå på tenningen 125
Starte motoren 125

Nøkkelen til KESSY
Ta ut nødnøkkelen 53

O

Olje
se motorolje 204
Skjermmeldinger 38
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Oljepeilepinne 204
Oljetrykk

Skjermmeldinger 38
Omluftdrift 120
Oppbevaring 88

i midtkonsollen bak 96
Oppbevaringsrom 88

Brillerom 93
i dørene 89
i midtkonsollen foran 90
på førersiden 89
på passasjersiden 93
under armlenet foran 92

Oppbevaringsrom under passasjersete 94
Oppvarming

Front- og bakruteoppvarming 74
Sidespeil 78

Originaldeler 186
Originaltilbehør 186
Overhengvinkel 244
Oversikt

Førerplass 27
Motorrom 202
Varsellamper 31

P

Pakninger
Bilpleie 190

Panser
lukke 201
åpne 201

Paraply
Oppbevaringsrom 95

Parkere bilen
se Parkering 131

Parkering 131
Parkeringshjelp 143, 151
Ryggekamera 147
Utmanøvreringsassistent 145

Parkeringsassistent
Bytte parkeringsmodus 153
Lukeparkering bakover 153
Parkering forover 154
Søk etter parkeringsluke 152

Parkeringsbremse 130
Varsellampe 32

Parkeringsbremse – Autohold-funksjon
Varsellampe 37

Parkeringshjelp 143, 151
Aktivering/deaktivering 145
Automatisk bremsehjelp 155
automatisk systemaktivering når bilen kjører

fremover 145
Funksjonsmåte 143, 152
kjøre ut fra en parkeringsplass som er parallell

med kjørebanen 154
Skjermmeldinger 155
Visning på Infotainment-skjerm 144

Parkeringslys 66
Parkeringsplass 131
ParkPilot 143
Passiv sikkerhet 8

før hver kjøretur 8
Kjøresikkerhet 8

Pedaler 132
Gulvmatter 132

Plastdeler 190
Pleie av bilens utside

Plastdeler 190
Viskerblader 193

Pleie bilens utside
Beskyttelsesfolie 190
Dekk 192
Dekorfolie 190
Dørlåssylinder 192
elokserte deler 191
Frontlyktglass 191
Gummipakninger 190
Hulrombeskyttelse 192

Kameralinse 191
Kromdeler 191
Understellsbeskyttelse 192
Vindusruter og side speil 191

Pleie bilen utvendig 189
Pleie interiøret 193

Kunstskinn 194
Setebelter 194
Setetrekk 194
skinn 193

Polere billakk
se Bilpleie 190

Praktisk utstyr
12-volts strømuttak i bagasjerommet 99
12-volts strømuttak i kupé 98
230-volts strømuttak 99
Askebeger 101
Avfallsbeholder 91
avtakbar lastelukesekk 96
Bakseterygg med lasteluke 84
Brillerom 93
Holder for parkeringsbillett 89
Kleskroker 94
Koppholder 90
Lommer på innsiden av forsete 95
Lommer på ryggen av forsetene 95
Oppbevaringsrom 88
Oppbevaringsrom for paraply 95
Oppbevaringsrom under passasjersete 94
Refleksvest 216
Sigarettenner 100

Proaktiv passasjerbeskyttelse 169
Funksjonsmåte 169
Varsellampe 35

R

Radiatorspjeld 137
Radio

se Infotainment 4
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Ratt
innstilling 9
riktig holdning 9

Rattlås (KESSY-systemet)
Varsellampe 33

Regulering
Lyshøyde 66

Rengjøre bilen 188
Rengjøring

Alcantara 194
Dekk 192
elokserte deler 191
Frontlyktglass 191
Kromdeler 191
Kunstskinn 194
Plastdeler 190
Skinn 193
Stoff 194
Trekk for seter med elektrisk setevarme 194

Reparasjoner og tekniske endringer 185
Reparasjonssett 220
Reservetank

Varsellampe 36
Retur og gjenvinning av gamle biler 188
Reversible setebelter 14
Riktig sittestilling 8

Bakseter 10
Fører 9
passasjerer foran 10

Rom 88
Rullegardin

Bagasjeromstrekk 108
Ryggekamera 147

Aktivering/deaktivering 148
Funksjonsmåte 148
Funksjonstaster 148
Linsepleie 191
Modus – Kjøring opp mot tilhenger / avstands-

overvåking 150
Modus – Lukeparkering 150

Modus – Overvåking av området bak bilen 151
Modus – Tverrparkering 149
Orienteringslinjer og kjørefelt 149

S

SAFE
se tyverisikring 55

SAFELOCK
se tyverisikring 55

Sentrallås 52
Problemer 56

Sentrallåsknapp 54
Service 186

Serviceintervallvisning 48
Varsellampe 40

Servostyring
Varsellampe 33

Sete
Nakkestøtter 85

Setebelter
Høydejustering 12
Rengjøring 194
reversible 14
riktig bruk 12

Seter
Armlene bak 84
Armlene foran 83
Bakseterygger 83
Baksetevarme 88
elektrisk innstilling 80
Forsetevarme 87
Justere framseter 79
Komfortfunksjoner for passasjersetet 80
manuell innstilling 80
Minnefunksjonen til det elektrisk justerbare

setet 81
nedfellbar ryggpute i passasjersetet 82

Seter og hodestøtter 79
Setetrekk

pleie 194

Sidekollisjonspute 17
Siderom i bagasjerommet 110
Sigarettenner 100
Sikkerhet 8

Barnesete 20
Barnesikring 20
i-Size 25
ISOFIX 23
Nakkestøtter 85
Sittestilling 8
TOP TETHER 25

Sikkerhetsbelte
Beltetrommel 13
ta på og av 13
Varsellampe 33, 37

Sikkerhetsbelter 11
Beltestrammere 13
Det fysiske prinsippet ved en frontkollisjon 12

Sikringer
Plastklips 233
Sikringstilordning i sikringspanelet 232
Sikringtilordning i motorrommet 234
skifte 231
Tilordning 231

Sikt 74
Sjekk

batterisyrenivå 208
Skifte

Bilbatteri 209
Hjul 217
Lyspære for blinklys (halogenlykt) 236
lyspærer 234
lyspære til tåkelys 236
Motorolje 203
pære i baklykten 237
pære i baklyset 237
Sikringer 231
sikringer – høyrestyring 232
Sikringer – motorrom 233
sikringer – venstrestyring 231
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viskerblader på frontruten 230
viskerblad på bakruten 230

Skifte hjul
Etterfølgende arbeider 220
Forarbeider 217

Skinn
Pleie av skinn 193

Skjerm 29
Skjermer

se solgardiner for bakdørene 75
se solskjermer foran 74
Vis solskjerm (rullegardin) 75

Slepefeste
foran 225

Slepekrok
bak 225

Slepesperre 57
Sleping 224
Sleping av bil 224
Slå av motoren

Nøkkel 125
Slå av tenningen

Nøkkel 125
Startknapp 126

Slå lysene av eller på 66
Slå på tenningen

Nøkkel 125
Startknapp 126

SmartGate
Endring av passord/PIN-kode 51
innledende informasjon 49
Innstilling 51
Tilkobling ved søk etter Wi-Fi-nettverk 50
Wi-Fi Direct 50

SmartLink
se Infotainment 4

Sol-/vippetak
betjene 63
Funksjonsfeil 64
Funksjonsfeil på rullegardin 65

lukke 63
Solskjerming 64, 65
åpne og vippe opp 63

Solgardiner for bakdørene 75
Solskjermer 74
Solskjerming

betjening 64, 65
Solskjerm (rullegardin) 75
Spak

Vindusvisker 76
Spare drivstoff 136
Spare elektrisk energi 136
Sparemodus

Varsellampe 40
Speil

Innvendig speil 77
Sidespeil 78
Sminke 74

Spoilere 187
Spylervæske

Varsellampe 39
Stabiliseringssystemer 140
Stabilitetskontroll (ESC) 140
START-STOPP 128

Deaktivere/aktivere systemet manuelt 129
Funksjonsmåte 128
Skjermmeldinger 129
Starthjelp 223
Varsellampe 40

START-STOPP-system 128
Starte motoren

Nøkkel 125
Starthjelp 223
Startknapp 127

Starte og stoppe motoren med nøkkelen 124
Starte og stopp motoren med ett knapptrykk 125
Starthjelp 223
Starting av motoren

Starthjelp 223

Startknapp
Låse opp rattlås 126
Låse rattlås 126
Problemer med motorstart 127
Slå av tenningen 126
Slå på tenningen 126
Starte motoren 127
Stoppe motoren 127

Startsperre 124
Stell og vedlikehold 185
Stille inn

innvendig speil 77
Posisjon på det variable lastegulvet 113
Seter 80
Sidespeil 78
Tilleggsvarmeren (kupévarmer og -lufting) 122

Stille inn sete manuelt 80
Stille inn setene 8
Stille inn seter elektrisk 80
Stoppe

se Parkering 131
Stoppe motoren

Startknapp 127
Strømuttak

12-volts strømuttak i bagasjerommet 99
12-volts strømuttak i kupé 98
230 V 99

Stue ski 84
Synkronjustering av bakspeilet 78

T

Tak
Last 116

Takgrind 115
Takstativ 115

Takstativ
Festepunkter 116
Taklast 116

Tanken 196
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Tekniske data 239
Telefon

se Infotainment 4
Telefonboks 90
Teller for tilbakelagt kjørestrekning 31
Tenningslåsen 125
Tilbehør 185
Tilhenger 180

13-polet kontakt 180
koble til og fra 180
lasting 181
Sikringsring 180

Tilhengerdrift 179
Tilleggsvarmeren (kupévarmer og -lufting)

Fjernkontroll 123
slå på/av 122
stille inn 122

Tilleggsvarmer (kupévarmer og -ventilasjon) 121
Tilpasninger 185
Tilpasninger, reparasjoner og tekniske endrin-

ger
Kollisjonsputer 187
Service 186
Spoilere 187

Tiptronic 134
TOP TETHER 25
Trafikkskilt

se Trafikkskiltgjenkjenning 175
Trafikkskiltgjenkjenning 175

Funksjonsmåte 175
Skjermmeldinger 176
Tilleggsvisning 176

Transport 88
Bagasjerom 103
Takgrind 115

Transport av barn 20
Trekant 215

Tretthetsvarsling 177
Funksjonsmåte 177
Skjermmeldinger 177

TSA 142
Turteller 29
Typeskilt 239
Tyverialarm

Aktivering/deaktivering 57
Tilhenger 184

Tyverisikring 55
Tåkebaklys 69

Varsellampe 34
Tåkelys 69

Varsellampe 36

U

Understell
Bilpleie 192

Understellsbeskyttelse 192
Unngå skader på bilen 137
USB 97
Utlandet

blyfri bensin 197
Frontlys 70

Utmanøvreringsassistent 145
Aktivering/deaktivering 146
Funksjonsmåte 146
Skjermmeldinger 147

Utslippsverdier 241
Uttagbar lampe

Ta ut lampe 112
Uttagbar lykt

Bytte batteri i lykten 228

V

Vann
Gjennomkjøring 138

Vann i drivstoffilteret
Skjermmeldinger 40
Varsellampe 40

Variabelt lastegulv 113
Dele inn bagasjerommet 114
Endre posisjon 113
slå sammen 114

Varmeapparat 117
Betjeningselementer 117
Omluftdrift 120
Seter 86

Varsellampe for framdør 73
Varsellamper 31
Varselsymboler

Vis varsellamper 31
Varseltrekant 215
Vaske

automatiske vaskeanlegg 189
for hånd 188
Høytrykksspyler 189

Vaske bilen 188
Vedlikehold av bilen

automatiske vaskeanlegg 189
Høytrykksspyler 189
Vaskeanlegg 189
Vaske for hånd 188

Vekt
maksimal tillatt vekt 239

Velge kjøremodus
Innstillinger for Individual-modus 168

Velg kjøremodus
Comfort-modus 167
Eco-modus 167
Individual-modus 168
Modusvalg og Infotainment-visning 168
Normalmodus 167
Sportmodus 167

Ventilasjon
Forseter 87
Seter 86
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Ventilasjonsdyser
Ventilasjonsdyser 121

Verktøy 216
Verktøysett 216
Vest

Holder for refleksvest 216
VIN

Bilens identifikasjonsnummer 239
Vindu

avising 191
Vindusbetjening 61

Funksjonsfeil 63
Komfortbetjening 62
Taster på førerdør 61
Tast på bakdør 62
Tast på passasjerdør 62

Vindusspyleranlegg 202
Vindusspylervæske

etterfylle 202
Vinterstid 202

Vindusvisker
Automatisk bakrutevisking 76
betjening 76
Servicestilling for viskerarmene 230
Skifte viskerblad på bakruten 230
Skifte viskerblad på frontruten 230
Vindusspylervæske 202

Vindusviskere
Pleie av viskerblader 193

Vindusvisker og -spyler 75
Vinterdekk

se hjul 214
Vinterdekk 214

Vinterdrift
Avising av vindu 191
Bilbatteri 208

Vinterkjøring 214
Virtuell pedal 60
Viskeintervall 76

Viskeranlegg
Vindusvisker 76

Viskerblader 193
Visning

Himmelretninger 48
Serviceintervall 48
Skifte gir 41

Værforhold 185

W

Wi-Fi
Endring av passord 51
Forbindelse 50
Innstilling 51
Passord 50
se Infotainment 4

Wi-Fi Direct
Endring av passord 51
Innstilling 51
Tilkobling 50

X

XDS 141
Xenon-frontlys 68

Ø

Økonomisk kjøring
Tips 136

Å

Åpne bakluke uten berøring 60
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