SIMPLY CLEVER

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ŠKODA Superb


3V0012712AB

Передмова
Ми вдячні вам за вибір автомобіля ŠKODA та вашу довіру.
У цій інструкції з експлуатації наведено опис керування автомобілем, важливі вказівки з техніки
безпеки, відомості про догляд за автомобілем, техніку безпеки й самопоміч, а також технічні дані
автомобіля.
Управління деякими функціями й системами автомобіля здійснюється за допомогою інформаційно-командної системи.
Прочитайте не тільки цю інструкцію з експлуатації, але й інструкцію з експлуатації інформаційнокомандної системи. Дотримання положень обох інструкції є передумовою правильного користування автомобілем.
Ми бажаємо вам комфортного використання вашого автомобіля ŠKODA і зичимо щасливої дороги.
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Бортова документації
Для комплекту бортової документації завжди включено інструкцію з експлуатації та сервісну книжку.
В залежності від устаткування автомобіля до комплекту бортової документації може також входити інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, а в окремих країнах також брошура «Допомога в дорозі».
Інструкція з експлуатації
Ця інструкція з експлуатації розповсюджується на всі види кузова автомобіля, усі відповідні варіанти моделей, а також усі рівні устаткування.
У цій інструкції з експлуатації описано всі можливі варіанти комплектації,
але не позначено спеціальне обладнання, варіант моделі та обладнання,
що залежить від конкретного ринку. Тому у вашому автомобілі встановлюються не всі компоненти обладнання, описані у цій інструкції з експлуатації.
Комплектація вашого автомобіля визначається угодою про купівлю-продаж автомобіля. З будь-якими питаннями про обсяг комплектації звертайтесь до авторизованого партнера компанії ŠKODA.
Малюнки у цій інструкції з експлуатації наведено лише для ілюстрації. Окремі несуттєві деталі малюнків можуть відрізнятись від реальних компонентів вашого автомобіля; їх наведено лише для загальної інформації.
ŠKODA AUTO a.s. постійно працює над вдосконаленням усіх автомобілів.
Тому в будь-який час форма, комплектація та технології можуть бути змінені. Інформація, наведена у цій інструкції з експлуатації, є актуальною на момент публікації.
Претензії щодо технічних даних, ілюстрацій та інформації з чинної інструкції з експлуатації претензії не приймаються.
Сервісна книжка
У сервісній книжці наведено документацію про здачу-приймання автомобіля, інформацію про гарантії та сервісне обслуговування.
Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи
Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи містить опис управління інформаційно-командною системою, а також, у разі необхідності,
окремих функцій і систем автомобіля.
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Бортова документації

Брошура «Допомога в дорозі»
У брошурі «Допомога в дорозі» зазначено номери телефону станцій техобслуговування, номери сервісної служби в окремих країнах, а також номери
телефону екстреного виклику.

Пояснення
Терміни, що використовуються
У бортовій документації використовуються наступні терміни щодо обслуговування вашого автомобіля.
«Спеціалізоване підприємство» – підприємство, що виконує сервісне обслуговування автомобілів марки ŠKODA . Спеціалізованим підприємством може бути партнер ŠKODA,, сервісний партнер ŠKODA, а також
незалежна майстерня.
«Авторизований партнерŠKODA з техобслуговування» – це майстерня, яка
згідно з договором із виробником ŠKODA AUTO a.s. або його дистриб'юторами має право виконувати роботи із сервісного обслуговування автомобілів марки ŠKODA, а також реалізовувати оригінальні
запчастини ŠKODA.
«Авторизований партнерŠKODA » – це компанія, що отримала право від
виробника ŠKODA AUTO a.s. або його офіційних дистриб'юторів продавати нові автомобілі марки ŠKODA і, якщо передбачено, виконувати їх сервісне обслуговування із застосуванням оригінальних запчастин ŠKODA та продавати оригінальні запчастини ŠKODA.

Захист навколишнього середовища
Тексти з цим символом містять інформацію щодо захисту навколишнього
середовища, а також поради щодо економічної експлуатації.
Примітка
Тексти, позначені цим символом, містять додаткову інформацію.

Пояснення символів
Огляд символів, які використовуються у цій інструкції з експлуатації, з короткими поясненням їх значення.



®



Посилання на вступний модуль розділу, що містить важливу інформацію та вказівки з безпеки
Продовження модуля на наступній сторінці
Ситуації, коли автомобіль слід зупинити якомога скоріше
Зареєстрований товарний знак
Текстова індикація на дисплеї MAXI DOT
Текстова індикація на сегментному дисплеї

УВАГА
Тексти, позначені цим символом, вказують на серйозну небезпеку аварії, травмування або небезпеку для життя.
ОБЕРЕЖНО
Тексти, позначені цим символом, вказують на небезпеку пошкодження автомобіля або можливу несправність окремих систем.

Пояснення
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Структура і додаткова інформація про інструкцію з
експлуатації
Структура інструкції з експлуатації
Ця інструкція з експлуатації має ієрархічну структуру і складається з наступних частин:
■

параграф (наприклад, «Безпека») – назва параграфу завжди вказується з
лівого боку внизу;
■ основний розділ (наприклад, «Система подушок безпеки») – назва параграфу завжди вказується з правого боку внизу;
■ розділ (наприклад, «Огляд подушок безпеки»);
■  Вступ до теми - огляд модулів у складі підрозділу, вступна інформація щодо змісту підрозділу, за необхідності також вказіки, що стосуються усього підрозділу
■ модуль (наприклад, «Передні подушки безпеки»).

Пошук інформації
Для пошуку інформації у цій інструкції з експлуатації ми рекомендуємо скористатись переліком ключових слів наприкінці інструкції.
Визначення напрямку
Усі дані про напрямок, як «ліворуч», «праворуч», «вперед», «назад» визначаються відносну руху автомобілю вперед.
Одиниці вимірювання
Об'єм, вага, швидкість і довжина вказуються у метричних одиницях, якщо
не зазначено інше.
Індикація на дисплеї
У цій інструкції з експлуатації для відтворення на дисплеї комбінації приладів використовується індикація на дисплеї MAXI DOT, якщо не зазначено інше.
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Структура і додаткова інформація про інструкцію з експлуатації

Bикористані скорочення
Скорочення
об/хв

Скорочення

Значення

Значення

MCB

Система аварійного гальмування, яка попереджає численні зіткнення

кількість обертів вала двигуна на хвилину

MG

Механічна КП

N1

автофургон, сконструйований виключно або переважно
для перевезення вантажів

ABS

Протиблокувальна система

ACC

Автоматичний круїз-контроль

ACT

активне управління циліндрами

AF

Універсальні транспортні засоби

AGM

Тип акумуляторної батареї

APN

Ім'я точки доступу для підключення WLAN

ASR

Антипробуксовуюча система

CO2

Двоокис вуглецю

COC

Декларація відповідності

DCC

адаптивна система управління шасі

DPF

сажневий фільтр

DSG

автоматична коробка передач з подвійним зчепленням

DSR

активний посилювач кермового приводу

NiMH
Нм

нікель-металгідридний
ньютонметр, одиниця виміру для обертального моменту
двигуна

PIN

персональний ідентифікаційний номер

SCR

Дизельний двигун, для якого потрібне рішення AdBlue®

SSP

З'єднання двох пристроїв за допомогою профілю
Bluetooth®

TDI CR

Дизельний двигун із турбокомпресором та системою
вприскування з Common-Rail

TSA

Стабілізація зчепленого з причепом автомобіля

TSI

Бензиновий двигун з турбокомпресором і прямим вприскуванням

EDS

система електронного блокування диференціалу

VDA

Об'єднання автомобільної промисловості (у Німеччині)

ЄЕК

ЄЕК

VIN

Ідентифікаційний номер автомобіля

EPC

Контроль електронної системи керування двигуна

ESC

Контроль системи стабілізації

ET

Глибина посадки обода

Євросоюз

Євросоюз

GSM

Глобальна система мобільного зв'язку

HBA

Система допомоги при гальмуванні

HHC

Cистема допомоги при пересуванні в горах

KESSY

W

ват, одиниця виміру потужності

Wi-Fi

бездротова мережа передачі даних

XDS

Розширення функцій електронного блокування диференціалу

розблокування, запуск і блокування без ключа

кВт

кіловат, одиниця виміру потужності

LED

Тип лампи

LTE

Технологія високошвидкісної передачі даних в мережах
телефонних операторів

M1

автофургон, сконструйований виключно або переважно
для пасажирський перевезень у легковому автомобілі
Bикористані скорочення
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Безпека

› Не перевищуйте дозволені норми навантаження на вісь та дозволену за-

Пасивна безпека

› Закрийте всі двері, а також кришку капота й багажника.
› Переконайтесь у тому, що руху педалей не заважають жодні предмети.
› Захистіть дітей шляхом використання відповідного дитячого сидіння та

гальну масу автомобіля.

Загальні рекомендації



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Перед кожним вирушанням в дорогу
Безпека руху

8
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У цьому розділі інструкції ви зможете знайти важливу інформацію, підказки
та рекомендації на тему пасивної безпеки.
Тут зібрано всі необхідні відомості, наприклад, про ремені безпеки, подушки безпеки, безпеку дітей тощо.
Додаткову інформацію про вашу безпеку і безпеку ваших пасажирів можна знайти у наступних главах цієї інструкції з експлуатації.
Тому ви автомобілі має завжди знаходитись повний комплект бортової документації. Це особливо важливо, коли ви здаєте в оренду чи продаєте такий автомобіль.

Перед кожним вирушанням в дорогу
Будь ласка, для власної безпеки та для безпеки ваших пасажирів перед
кожною поїздкою виконуйте наступні пункти.
› Переконайтесь у тому, що освітлення та покажчики поворотів функціонують належним чином.
› Забезпечте справну роботу очищувачів скла й бездоганний стан щіток
очищувача.
› Переконайтесь у тому, що скло в усіх вікнах дозволяє належну видимість
назовні.
› Відрегулюйте положення дзеркал заднього виду, щоб забезпечити огляд
зони позаду автомобіля.
› Переконайтесь у тому, що дзеркала не перекриваються.
› Перевірте тиск у шинах.
› Перевірте рівень моторної оливи, гальмівної рідини й охолоджувальної
рідини.
› Надійно закріпіть предмети багажу, що перевозяться.
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правильно пристебнутих ременів безпеки » Стор. 22, Безпечне перевезення дітей.
› Займіть правильне сидяче положення » Стор. 9, Правильне і надійне
сидяче положення. Попросіть пасажирів зайняти правильне сидяче положення.

Безпека руху
Як водій ви несете відповідальність за себе та пасажирів, особливо дітей,
яких перевозите. Якщо той чи інший чинник впливає вашу безпеку руху, це
наражає на небезпеку вас та інших учасників дорожнього руху.
Тому дотримуйтесь наступних рекомендацій.

› Не дозволяйте собі відволікатися від ситуації на дорозі (наприклад, через
своїх пасажирів, телефонні розмови тощо).

› Ніколи не сідайте за кермо, якщо ваша здатність керувати автомобілем

погіршена (наприклад, через медичні засоби, алкоголь чи наркотичні речовини).
› Дотримуйтесь правил дорожнього руху і дозволенної швидкості.
› Завжди обирайте швидкість руху у відповідності до стану дороги, а також
умов руху транспорту та погодних умов.
› Під час тривалого руху періодично робіть зупинки (найпізніше кожні дві
години).
Нижче наведено вказівки для переднього пасажира, недотримання яких
може привести до отримання тяжких травм або до смерті.
› Не спирайтесь на панель приладів.
› Не кладіть ноги на панель приладів.
Нижче наведено вказівки для всіх пасажирів, недотримання яких може
привести до отримання тяжких травм або до смерті.
› Не сидіть лише на передній частині сидіння.
› Не сидіть, нахилившись в бік.
› Не перехиляйтесь через вікно.
› Не висовуйте кінцівки з вікна.
› Не кладіть ноги на подушки сидіння.

Правильне і надійне сидяче положення





Для власної безпеки та зменшення небезпеки травмування у випадку аварії виконуйте наступні вказівки.
 Сидіння водія повинно бути відрегульовано у поздовжньому напрямку
таким чином, щоб можна було натискати на педалі до упору трохи зігнутими ногами.
 В автомобілях, обладнаних колінною подушкою безпеки водія, встановіть сидіння водія у поздовжньому напрямку так, щоб відстань від ніг
B » Рис. 1 до панелі приладів у зоні колінної подушки безпеки складала не менше 10 см.
 Спинку сидіння відрегулювати так, щоб кермо у найвищій точці можна
було тримати трохи зігнутими руками.
 Відрегулюйте кермове колесо таким чином, щоб відстань A між кермом та грудною клітиною складала не менше 25 см » Рис. 1.
 Відрегулюйте підголівник таким чином, щоб верхній край підголівника
знаходився на одній висоті із верхньою частиною вашої голови C
» Рис. 1 (не застосовується для сидінь з вбудованими підголівниками).
 Правильно пристебніть ремінь безпеки » Стор. 11, Використання ременів безпеки.

Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Правильне положення водія на сидінні
Налаштування положення кермового колеса
Правильне сидяче положення переднього пасажира
Правильне сидяче положення пасажирів на задніх сидіннях

9
10
10
11

УВАГА
Передні сидіння і всі підголівники необхідно завжди налаштовувати
відповідно до розмірів тіла, а також слід правильно пристібати паси безпеки, щоб пасажири завжди були захищені максимально ефективно.
■ Кожен пасажир повинен пристебнути ремінь безпеки, що належить до
його місця сидіння. Діти повинні бути захищені відповідною системою
утримання для дітей » Стор. 22, Безпечне перевезення дітей.
■ Неправильне положення на сидінні може призвести до серйозних
травм пасажира.
■ Під час поїздки спинки сидінь не можна відхиляти занадто далеко назад, оскільки у такому положенні дію ременів безпеки та системи подушок безпеки буде погіршено, що може призвести до травм!
■

Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 9.

УВАГА
Перед початком поїздки займіть на сидінні правильне положення і не
змінюйте його під час всієї поїздки. Попросіть пасажирів зайняти правильне положення на сидінні та не змінювати це положення під час поїздки.
■ Підтримуйте відстань до кермового колеса мінімум 25 см, а відстань
від ніг до панелі приладів в зоні колінної подушки безпеки мінімум 10
см. Якщо не дотримуватися мінімальної відстані, система подушок безпеки не зможе захистити – це небезпечно для життя!
■ Під час руху тримайте кермове колесо обома руками з боків за зовнішній край в положенні «9» і «3»години » Рис. 1. Ніколи не тримайте кермо
в положенні «12» години або в інший спосіб (наприклад, за середню,
внутрішню частину кермового колеса тощо). Під час спрацювання подушки безпеки можна отримати важкі травми рук, ніг и голови.
■ Стежте за тим, щоб під ногами у водія не було сторонніх предметів, оскільки вони можуть потрапити у педальний механізм під час дорожніх
маневрів чи гальмування. У такому випадку ви будете не в змозі натиснути на педаль зчеплення, гальмування або акселератора.
■

Правильне положення водія на сидінні

Рис. 1 Правильне положення водія на сидінні/Правильне утримування кермового колеса

Пасивна безпека
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Налаштування положення кермового колеса

Правильне сидяче положення переднього пасажира



Рис. 2 Регулювання положення кермового колеса



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 9.

Положення керма можна плавно змінювати по висоті та довжині.

› Поверніть важіль запобіжника під кермовим колесом в напрямку стрілки
1 » Рис. 2.
› Встановіть кермове колесо в бажане положення. Кермове колесо можна
переставити у напрямку стрілки 2 .
› Натисніть на важіль запобіжника до упору у напрямку стрілки 3 .
УВАГА
Ніколи не регулюйте кермове колесо під час руху. Це можна робити,
лише коли автомобіль зупинено!
■ Важіль запобіжника повинен бути заблокований, щоб кермове колесо
випадково не змінило свого положення, що може спричинити аварію!
■
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Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 9.

Для безпеки переднього пасажира та зменшення небезпеки травмування
у випадку аварії виконуйте наступні вказівки.
 Відсуньте сидіння переднього пасажира якомога далі назад. Передній
пасажир повинен дотримуватися мінімальної відстані 25 см до панелі
приладів, щоб подушка безпеки у випадку спрацювання могла забезпечувати максимально можливу безпеку.
 Відрегулюйте підголівник таким чином, щоб верхній край підголівника
знаходився на одній висоті із верхньою частиною вашої голови C
» Рис. 1 на стор. 9 (не застосовується для сидінь з вбудованими підголівниками).
 Правильно пристебніть ремінь безпеки » Стор. 11.
У виключних випадках передню подушку безпеки переднього пасажиру
можна відключати » Стор. 20, Відключення подушок безпеки.
УВАГА
Дотримуйтесь відстані до панелі приладів щонайменше 25 см. Якщо
не дотримуватися мінімальної відстані, система подушок безпеки не
зможе захистити – це небезпечно для життя!
■ Під час руху завжди тримайте ноги в просторі для ніг – ніколи не кладіть ноги на панель приладів, поверхню сидіння і не висовуйте їх з вікна! У випадку гальмівних маневрів або аварії ви будете наражатися на
підвищений ризик травмування. Під час спрацювання подушки безпеки
ви можете отримати смертельні травми через неправильне положення
сидіння!
■

Правильне сидяче положення пасажирів на задніх сидіннях



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 9.

Для запобігання небезпеки травмування у випадку раптового гальмівного
маневру або аварії пасажири на задньому сидінні повинні дотримуватися
наступного.
 Відрегулюйте підголівник таким чином, щоб верхній край підголівника
знаходився на одній висоті із верхньою частиною голови C » Рис. 1 на
стор. 9.
 Правильно пристебніть ремінь безпеки » Стор. 11, Використання ременів безпеки.
 Якщо в автомобілі перевозяться діти, то використовуйте придатну систему підтримки спини дитини » Стор. 22, Безпечне перевезення дітей.

Ремені безпеки
Використання ременів безпеки



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
12
13
13

Фізичний принцип фронтального зіткнення
Правильне проходження стрічки ременя безпеки
Пристібання і відстібання ременів безпеки

Правильно пристебнуті ремені безпеки надають надійний захист під час
аварії. Вони зменшують ризик отримання травм і підвищують шанси залишитися живим під час сильної аварії.
Правильно пристебнуті ремені безпеки утримують пасажирів автомобіля у
правильному положенні на правильно встановлених сидіннях.
Під час перевезення дітей необхідно дотримуватися особливих вимог безпеки » Стор. 22.
Під час використання ременів безпеки дотримуйтесь національних законодавчих вимог.
УВАГА
Перед кожною поїздкою завжди пристібайтеся ременем безпеки, навіть під час руху по місту! Це стосується також інших пасажирів – небезпека травмування!
■ Максимальної захисної дії ременів безпеки можна досягнути лише в
правильному сидячому положенні » Стор. 9, Правильне і надійне сидяче положення.
■ Спинки передніх сидінь не повинні бути занадто відхиленні назад, оскільки в такому випадку ремені безпеки можуть втратити свою дію.
■

УВАГА
Вказівки з правильного пролягання ременя безпеки
■ Завжди слідкуйте за правильним проляганням ременів безпеки. Неправильно надягнений ремінь безпеки може стати причиною отримання травми навіть під час незначних аварій.

Ремені безпеки
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УВАГА (продовження)
Відрегулюйте висоту ременя безпеки таким чином, щоб плечова частина ременя знаходилася приблизно посередині плеча і в жодному випадку не проходила через шию.
■ Занадто вільно розміщений ремінь безпеки може призвести до травм,
оскільки під час ДТП через кінетичну енергію ваше тіло буде рухатися
далі вперед і різко зупиниться через ремінь.
■ Стрічка ременю не повинна проходити через тверді або ламкі предмети (наприклад, окуляри, кулькові ручки, зв'язки ключів тощо). Ці предмети можуть спричинити травми.
■

УВАГА
Вказівки з експлуатації ременів безпеки
■ Стрічка ременю не повинна затискатися, перекручуватися або тертися
об гострі краї.
■ Слідкуйте за тим, щоб під час закривання дверей пасок безпеки не затиснувся.
УВАГА
Вказівки з правильного використання ременів безпеки
■ Не дозволяється пристібатися двом особам (також із дітьми) одним ременем безпеки.
■ Застібки повинні вставлятися лише до відповідного місця парної замкової частини. Неправильне пристібання ременя безпеки негативно
впливає на захисну дію і підвищує ризик травмування.
■ Вставний отвір язичка замку не повинен бути забитим, інакше язичок
не защепнеться.
■ Велика кількість шарів одежі, вільний одяг (наприклад, пальто або піджак) негативно впливають на правильне розміщення на сидінні та
функціонування ременів безпеки.
■ Не використовуйте фіксатори чи інші предмети для регулювання ременів безпеки (наприклад, для укорочення ременю для людей із невеликою статурою).
■ Трьохточковий ремінь безпеки заднього сидіння може надійно виконувати свою функцію лише тоді, коли спинка заднього сидіння правильно зафіксована» Стор. 92.

УВАГА
Вказівки з догляду за ременями безпеки
■ Стрічка ременю повинна утримуватися в чистоті. Забруднена стрічка
ременю може негативно вплинути на функціонування автоматичної системи змотування ременю » Стор. 213.
■ Ремені безпеки не повинні демонтуватися або будь-яким чином змінюватися. Не намагайтеся самостійно ремонтувати ремені безпеки.
■ Регулярно перевіряйте стан ременів безпеки. У разі виявлення пошкоджень ременя, з'єднань, системи автоматичного змотування або замкової частини, необхідно замінити відповідний ремінь безпеки у спеціалізованій майстерні.
■ Пошкоджені ремені безпеки, що отримали навантаження під час аварії і через це розтягнулися, треба замінити на нові – найкраще це зробити в спеціалізованій майстерні. Окрім цього, слід перевірити кріплення
ременів безпеки.

Фізичний принцип фронтального зіткнення

Рис. 3 Не пристебнутий водій/не пристебнутий пасажир на задньому
сидінні



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 11.

Щойно автомобіль починає рух, на автомобіль, а також на пасажирів починає діяти енергія руху – так звана кінетична енергія.
Величина кінетичної енергії значно залежить від швидкості автомобілю і
від ваги автомобілю та пасажирів.
Якщо швидкість подвоюється з 25 км/год до 50 км/год, кінетична енергія
збільшується в чотири рази.
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Наприклад, маса людини 80 кг «зростає» при 50 км/год до 4,8 тон
(4 800 кг).
Під час фронтального зіткнення пасажири, які не були пристебнуті ременем безпеки, відкинуться вперед і неконтрольовано вдаряться об частини
салону автомобіля, наприклад, об кермо, панель приладів чи лобове скло,
див. » Рис. 3 - . За певних обставин вас може навіть викинути з автомобіля, що дуже небезпечно для життя або може навіть привести смертельного наслідку.
Пасажир на задньому сидінні, що не був пристебнутий ременем безпеки,
наражає на небезпеку не лише себе, а й тих пасажирів, що сидять спереду
» Рис. 3 - .

Правильне проходження стрічки ременя безпеки



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 11.

Для максимального захисного ефекту ременів безпеки велике значення
має пролягання лямки ременя.
Плечова частина ременя не повинна проходити над шиєю, а повинна проходити приблизно через середину плеча і добре прилягати до верхньої частини тіла. Поясна частина ременя повинна розміщуватися перед тазом, і
не повинна проходити по животу, а також повинна завжди міцно прилягати » Рис. 4 - .
Регулювання висоти ременя для передніх сидінь
За допомогою настройки висоти ременя безпеки можна підібрати пролягання передніх ременів безпеки по тулубу в зоні плеча.

› Натисніть на регулятор и пересуньте у правильне положення » Рис. 5.
› Після налаштування перевірте, чи надійно зафіксований регулятор, різко
потягнувши за ремінь назад.

Ремені безпеки для вагітних жінок
Вагітні жінки також повинні завжди пристібатися ременем безпеки. Лише
так можна гарантувати найкращий захист ненародженої дитини.
Вагітні жінки повинні розміщувати поясну частину ременя якомога глибше
в тазі, щоб на нижню частину живота було якомога менше тиску » Рис. 4 .
Рис. 4 Проходження стрічки плечового та поперекового ременів/проходження стрічки ременя для вагітних жінок

Пристібання і відстібання ременів безпеки

Рис. 5
Переднє сидіння: Налаштування висоти ременя безпеки

Рис. 6 Пристібання/відстібання ременя безпеки



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 11.

Перед пристібанням ременя безпеки слід виконати наступні умови.
Ремені безпеки
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Правильно налаштовані підголівники (не застосовується для сидінь з
вбудованими підголівниками).
Правильно відрегульоване сидіння (застосовується для передніх сидінь).
Правильно відрегульоване кермове колесо (застосовується для сидіння
водія).

Якщо ремінь різко потягнути, він блокується автоматичною системою змотування. Ремені безпеки блокують також під час гальмування до повного
зупинення, прискорення, спуску з гірки та на поворотах.
УВАГА
Якщо ремінь безпеки не блокується під час різкого натягування, то негайно перевірте його на спеціалізованому підприємстві ŠKODA.

Пристібання
› Повільно потягніть стрічку ременя за застібку через грудну клітину та живіт.
› Вставляйте застібку в замок ременя відповідного сидіння, доки не почуєте звук фіксації » Рис. 6 - .
› Потягніть за ремінь, щоб перевірити, чи надійно зафіксований язичок в
замку.

Безпека пристебнутого ременем водія та пристебнутих ременями пасажирів на передньому і на задніх зовнішніх сидіннях підвищується завдяки натягувачу стрічки системи автоматичного змотування ременя на передніх і
задніх бокових ременях безпеки.

Відстібання
Відстібайте ремінь безпеки тільки на стоячому автомобілі.

Під час зіткнення певної сили натягувач стрічки ременя безпеки натягує ремені таким чином, щоб уникнути небажаного руху тіла.

› Натисніть червону кнопку на замку ременя » Рис. 6 - , застібка вистри-

Натягувач стрічки ременя безпеки

Під час незначних зіткнень, переворотів, а також під час аварій, в яких відсутня дія значних сил натягувач стрічки ременя не спрацьовує.

бне.
› Відведіть ремінь рукою назад, щоб стрічка ременя змоталася а ремінь
безпеки не перекрутився.

УВАГА
Будь-які роботи на системі натягувача ременя безпеки, монтаж та демонтаж частин системи для інших ремонтних робіт повинен виконуватися лише на спеціалізованому підприємстві.
■ Захисна функція системи розповсюджується тільки на одну аварію.
Якщо спрацював натягувач стрічки ременя безпеки, необхідно замінити
всю систему.

■

ОБЕРЕЖНО
Під час відстібання ременя безпеки слідкуйте, щоб язичок замку не пошкодив облицювання дверей або інші частини салону.

Автоматичні системи змотування ременя і натягувачі стрічки
ременя безпеки, ремені безпеки з реверсом



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Автоматичні системи змотування ременя
Натягувач стрічки ременя безпеки
Ремені безпеки з реверсом

14
14
14

Автоматичні системи змотування ременя
Кожен ремінь безпеки обладнаний системою автоматичного змотування.
Під час повільного натягування ременя безпеки забезпечується його вільне пересування.

14

Безпека

Примітка
Також натягувачі стрічки ременю можуть спрацювати, якщо ремені не
надягнуті.
■ Під час активації натягувача стрічки ременя виділяється запах. Це не свідчить про займання автомобіля.
■ Під час утилізації автомобілю або окремих деталей системи натягувача
ременя безпеки слід дотримуватися вимог національного законодавства.
■

Ремені безпеки з реверсом
Безпека пристебнутих водія та пасажира підвищується шляхом використання ременів безпеки з реверсом.



У критичних дорожніх ситуаціях ремені безпеки з реверсом автоматично
щільно притискаються до тіла, а потім знову ослабляються.

Система подушок безпеки

Подальша інформація » Стор. 185, Система пасивної безпеки ProAktive.

Опис системи подушок безпеки



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
16
16

Опис системи
Спрацювання подушки безпеки
Під час сильного фронтального та бокового зіткнення система подушок
безпеки разом із пристебнутими ременями безпеки забезпечують додатковий захист пасажира.
Стан функціонування системи подушок безпеки відображається за допомогою контрольної лампи  на комбінації приладів » Стор. 39.
УВАГА
Максимальна ефективність захисту подушки безпеки досягається
лише при взаємодії з пристебнутим ременем безпеки.
■ Подушка безпеки не замінює ремінь безпеки, а є частиною загальної
пасивної системи безпеки автомобіля.
■ Для того, щоб під час спрацьовування подушок безпеки пасажири автомобіля були захищені максимально ефективно, потрібно, щоб передні сидіння були правильно відрегульовані відносно розміру тіла
» Стор. 9, Правильне і надійне сидяче положення.
■ Якщо під час руху ви не надягали ремені безпеки, сильно нахиляєтесь
вперед або приймаєте інше неправильне положення, то під час аварії
ви наражаєтесь на підвищений ризик отримання травми.
■

УВАГА
Вказівки з експлуатації системи подушок безпеки
■ Якщо є несправність, негайно перевірте систему подушок безпеки на
спеціалізованому підприємстві. Інакше залишається небезпека того, що
подушки безпеки не спрацюють під час аварії.
■ Не дозволяється вносити будь-які зміни в частини системи подушок
безпеки.

Система подушок безпеки

15



УВАГА (продовження)
Усі роботи на системі подушок безпеки, а також монтаж та демонтаж її
частин з причини інших ремонтних робіт (наприклад, демонтаж кермового колеса) повинні виконуватись тільки на спеціалізованому підприємстві.
■ Ніколи не вносьте зміни в конструкцію переднього бампера або кузова.
■ Забороняються маніпуляції з окремими частинами системи подушок
безпеки, бо це може привести до спрацювання подушки безпеки.
■ Захисна функція системи подушок безпеки подовжується лише на одну аварію. Якщо подушка безпеки спрацювала, необхідно замінити систему подушок безпеки.
■

Опис системи



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 15.

Подушка безпеки наповнюється за лічені частки секунди.
Коли подушки безпеки спрацьовують, вони наповнюються газом і розкриваються.
Під час надування подушки безпеки виділяється сіро-білий або червоний
нешкідливий газ. Це звичайне явище, яке не свідчить про займання в автомобілі.
Система подушок безпеки (в залежності від комплектації автомобіля)
складається з наступних частин:
› передньої подушки безпеки для водія і переднього пасажира » Стор. 17;
› колінної подушка безпеки водія » Стор. 18;
› бокових подушок безпеки » Стор. 18;
› подушок безпеки для голови » Стор. 20;
› контрольної лампи подушок безпеки на панелі приладів » Стор. 39;
› вимикача передньої подушки безпеки переднього пасажира » Стор. 21;
› контрольної лампи подушки безпеки переднього пасажира в середній частині панелі приладів » Стор. 21.
Примітка
Під час утилізації автомобіля або окремих деталей системи подушок безпеки необхідно дотримуватися вимог національного законодавства.

16

Безпека

Спрацювання подушки безпеки



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 15.

Система подушок безпеки функціонально готова тільки після увімкнення
запалювання.
Умови спрацювання
Загалом неможливо визначити передумови спрацювання подушок безпеки для кожної ситуації. Важливу роль, наприклад, відіграють такі чинники,
як властивості предмету, з яким стикається автомобіль (твердий, м'який),
кут зіткнення, швидкість автомобіля тощо.
Вирішальним для спрацювання подушок безпеки є характеристика сповільнення, що виникає під час зіткнення. Якщо виміряне сповільнення автомобілю, що виникло під час зіткнення, залишається меншим за вихідні
значення, задані в блоку керування, то подушки безпеки не спрацьовують,
хоча автомобіль може бути сильно деформований внаслідок аварії.
У разі сильних фронтальних зіткнень спрацьовують:

› передня подушка безпеки водія;
› передня подушка безпеки переднього пасажира;
› колінна подушка безпеки водія.

У разі сильних фронтальних зіткнень спрацьовують:

› бокова передня подушка безпека з боку зіткнення;
› бокова задня подушка безпека із сторони зіткнення;
› подушка безпеки голови з боку зіткнення.
Під час спрацювання подушок безпеки відбувається наступне:

› загоряється світильник салону (якщо увімкнене автоматичне управління
світильником салону – вимикач ).

› вмикається аварійна сигналізація;
› усі двері відмикаються;
› зупиняється подача палива на двигун.
За яких обставин спрацьовують подушки безпеки?
Під час незначних фронтальних та бокових зіткнень, задніх зіткнень, перевороті або перевертанні автомобіля спрацьовують подушки безпеки.

Передня подушка безпеки водія знаходиться на кермовому колесі, передня подушка безпеки переднього пасажира знаходиться у панелі приладів
над відділенням для речей » Рис. 7 - .

Огляд подушок безпеки



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Передні подушки безпеки
Колінна подушка безпеки водія
Бокові подушки безпеки
Подушки безпеки для голови

17
18
18
20

Передні подушки безпеки

Рис. 7 Місце монтажу подушки безпеки/Подушки безпеки, що наповнюються газом
Рис. 8
Безпечна відстань до кермового колеса

Коли подушки безпеки спрацьовують, вони розкриваються перед водієм та
переднім пасажиром » Рис. 7 - . Під час занурення у наповнену подушку
безпеки рух водія та пасажира вперед пригальмовується, і за рахунок цього зменшується ризик отримання травми голови та верхньої частини тіла.
УВАГА
Вказівки з правильного положення сидіння
■ Для водія та переднього пасажира важливо дотримуватись відстані до
кермового колеса або панелі приладів не менше 25 см A » Рис. 8. Якщо
не дотримуватися мінімальної відстані, система подушок безпеки не
зможе захистити – це небезпечно для життя! Крім цього, передні сидіння та підголівники повинні бути завжди правильно відрегульовані до
розміру тіла.
■ Подушка безпеки спрацьовує з великим зусиллям, тому у разі неправильного положення або позиції сидіння можна отримати травму.
■ Між особами, що сидять спереду та навколо зони дії подушок безпеки,
не повинні знаходитись інші особи, тварини або предмети.
УВАГА
Передня подушка безпеки і перевезення дитини
■ Ніколи не перевозьте дітей не пристебнутими на передньому сидінні
автомобіля. Коли під час аварії спрацьовують подушки безпеки, діти можуть бути важко травмовані або загинути!
■ У разі використанні дитячого сидіння на сидінні переднього пасажиру,
в якому дитина сидить спиною у напрямку руху, необхідно обов'язково
вимикати передню подушку безпеки переднього пасажира » Стор. 20,
Відключення подушок безпеки. Якщо вона не вимкнена, то під час
спрацювання передньої подушки безпеки пасажира дитина може отримати тяжкі травми або може загинути. Під час перевезення дітей на пасажирському сидінні дотримуйтесь відповідних вимог чинного законодавства щодо використання сидінь для дітей.

Передні подушки безпеки надають додатковий захист голови та грудної
клітини водія і переднього пасажира під час фронтального зіткнення з високим ступенем травмування.

Система подушок безпеки
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УВАГА
Загальні рекомендації
■ Не дозволяється обклеювати, обтягувати або обробляти у інший спосіб кермове колесо і поверхню модулю подушки безпеки на панелі приладів зі сторони пасажира. Ці частини дозволяється очищувати тільки
сухою або змоченою у воді ганчіркою. На кришках модулів подушок
безпеки або безпосередньо біля них не дозволяється встановлювати інші предмети (наприклад, попільнички, тримачі телефонів тощо).
■ Ніколи не кладіть предмети на поверхню модуля подушки безпеки переднього пасажира на панелі приладів.
Примітка
На автомобілях, оснащених передньою подушкою безпеки водія, на кермовому колесі є напис .
■ На автомобілях, оснащених подушкою безпеки переднього пасажира, на
панелі приладів є напис .
■

Колінна подушка безпеки водія

УВАГА
Встановіть сидіння водія у поздовжньому напрямку так, щоб відстань
від ніг C до панелі приладів у зоні колінної подушки безпеки складала
не менше 10 см » Рис. 9. Якщо через розміри тіла виконання цієї передумови стає неможливим, необхідно звернутися до спеціалізованого
підприємства.
■ Не дозволяється обклеювати, обтягувати або обробляти у інший спосіб поверхню модулю подушки безпеки у нижній частині панелі приладів під кермовою колонкою. Ці частини дозволяється очищувати тільки
сухою або змоченою у воді ганчіркою. Не можна встановлювати жодних предметів на кришці модулю подушки безпеки або безпосередньо
поблизу неї.
■ Не приєднуйте до ключа запалювання об'ємних та масивних предметів (зв'язок ключів тощо). Під час спрацювання колінної подушки безпеки вони можуть відлетіти і спричинити травми.
■

Примітка
В автомобілях, обладнаних колінною подушкою безпеки водія, на панелі
приладів з боку водія є малюнок з написом .

Бокові подушки безпеки

Рис. 9 Місце монтажу подушки безпеки/Подушка безпеки, що наповнюється газом/Безпечна відстань від ніг до панелі приладів
Колінна подушка безпеки водія забезпечує достатній захист ніг водія.
Колінна подушка безпеки водія A знаходиться в нижній частині панелі
приладів під кермовою колонкою » Рис. 9.
Під час занурення у повністю надуту подушку безпеки B рух тіла вперед
загальмовується, за рахунок чого зменшується ризик отримання водієм
травми ніг.
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Рис. 10 Місця встановлення подушок безпеки: переднє сидіння / ззаду



УВАГА
Не залишайте в зоні розкриття бокової подушки безпеки ніяких предметів – небезпека отримання травми!
■ Блок керування подушкою безпеки працює з датчиками, що розташовані в передніх дверях. Тому на дверях і на оббивці дверей не слід встановлювати додаткові пристрої (наприклад, додаткові гучномовці). Подальша інформація » Стор. 205, Подушки безпеки.
■ На спинки сидінь не повинні діяти великі зусилля, сильні поштовхи,
натиснення. Інакше система може бути пошкоджена. У цьому випадку
бокові подушки безпеки не спрацюють!
■ Не дозволяється надівати чохли сидінь та накидки на сидіння водія та
пасажира, які не мають дозволу компанії Škoda. Оскільки подушка безпеки розкривається зі спинки сидіння, то під час використання не дозволених чохлів для сидінь та накидок захисна функція бокових подушок
безпеки буде суттєво порушена.
■ Пошкодження оригінальних чохлів сидіння в зоні модулю бокових подушок безпеки необхідно негайно усунути на спеціалізованому підприємстві.
■ Модулі подушок безпеки на передніх сидіннях не повинні мати пошкоджень, тріщин та глибоких подряпин. Не дозволяється примусове відкриття.
■

Рис. 11 Подушка безпеки, що наповнюється газом
Бокові подушки безпеки забезпечують додатковий захист верхньої частини тіла (груди, живіт і таз) пасажирів автомобілю під час сильного бокового
зіткнення з високим ступенем травмування.
Передні бокові подушки розташовані в оббивці спинки передніх сидінь
» Рис. 10 - .
Задні бокові подушки безпеки розташовані між посадочною зоною та
спинкою заднього сидіння » Рис. 10 - .
Під час занурення у повністю надуту подушку безпеки » Рис. 11 навантаження на пасажирів зменшується, а за рахунок цього знижується ризик
травмування всієї верхньої частини тіла (груди, живіт і таз), сторона якої
спрямована до дверей.
УВАГА
Вказівки з правильного положення сидіння
■ Ваша голова ніколи не повинна знаходитись у зоні виходу бокової подушки безпеки. Інакше в разі аварії ви можете отримати тяжку травму.
Особливо це стосується дітей, що перевозяться без сидіння для дитини
» Стор. 24, Дитяча безпека і бокова подушка безпеки.
■ Між особами та навколо зони дії подушок безпеки не повинні знаходитись інші особи, тварини чи предмети. На дверях не дозволяється кріпити жодні аксесуари, наприклад, тримач для напоїв.
■ Якщо під час руху діти приймають неправильне сидяче положення, то
у випадку аварії вони піддаються підвищеному ризику отримання травми. Це може стати наслідком отримання тяжкої травми » Стор. 22, Дитяче сидіння.

Примітка
На автомобілях, оснащених передніми бічними подушками безпеки, на
спинках передніх сидінь є ярлик з написом .
■ На автомобілях, оснащених задніми бічними подушками безпеки, між
посадочною зоною та спинкою заднього сидіння зроблено напис .
■

Система подушок безпеки
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Подушки безпеки для голови

УВАГА (продовження)
Під час спрацювання подушки безпеки для голови захисна дія подушки може значно погіршуватися через встановленні в її зоні непередбачені аксесуари. Під час розкривання подушки безпеки для голови, що
спрацювала, частини використаних аксесуарів за певних обставин можуть потрапити в середину салону і травмувати пасажирів » Стор. 202.
■ Якщо на сонцезахисному козирку встановлені будь-які об'єкти, козирки не можна опускати в сторону бокових вікон. Під час спрацювання подушки безпеки для голови пасажири можуть отримати травми.
■ Між особами та навколо зони дії подушок безпеки не повинні знаходитись інші особи, тварини чи предмети. Крім цього, жоден пасажир не
повинен під час руху висовувати з вікна голову або руки.
■

Рис. 12 Місце розташування подушки безпеки для голови/газонаповнена подушка безпеки для голови
Подушки безпеки для голови забезпечують додатковий захист для зони голови і шиї пасажирів під час бокового зіткнення з високим ступенем травмування.
Подушки безпеки для голови розташовані над дверима з обох сторін салону автомобіля » Рис. 12 - .
У момент спрацювання подушка безпеки закриває зону бокового вікна біля
передніх і задніх дверей, а також стійку дверей » Рис. 12 - .
Удар головою об внутрішні елементи салону автомобіля пом'якшується
надутою подушкою безпеки для голови. Окрім цього, через зменшення навантаження на голову та через більш обмежені рухи головою зменшується
навантаження на шию.
УВАГА
Для того щоб подушки безпеки могли без перешкод розкритися, у зоні
виходу подушки безпеки для голови не повинно бути жодних предметів.
■ На гачках для одягу в автомобілі вішайте лише легкий одяг. Не залишайте в кишенях одягу важкі предмети та предмети з гострими краями.
Для підвішування одягу не слід використовувати плічка для одягу.
■
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Примітка
На автомобілях, оснащених подушками безпеки для голови на облицюванні середньої стійки є напис .

Відключення подушок безпеки



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Вимкнення подушок безпеки
Вимкнення передньої подушки безпеки переднього пасажира

20
21

Вимкнення подушок безпеки
Дотримуйтесь вимог чинного законодавства щодо відключення подушок
безпеки.
Під час продажу автомобіля покупцеві слід передати всю бортову документацію. Майте на увазі, що до комплекту також входить інформація про відключену подушку безпеки переднього пасажира!
Якщо в автомобілі вимкнено подушку безпеки, покупцеві необхідно повідомити про це!



Вимкнення подушок безпеки передбачене лише в певних випадках:
› коли необхідно встановити на передньому пасажирському сидінні дитяче
сидіння, в якому дитина сидить спиною в напрямку руху (в деяких країнах
з причини інших законодавчих норм обличчям у напрямку руху)
» Стор. 22, Безпечне перевезення дітей;
› якщо незважаючи на правильну настройку сидіння водія неможливо дотримуватись мінімальної відстані 25 см між серединою кермового колеса
та грудною клітиною;
› коли через фізичні недоліки необхідне спеціальне переобладнання в зоні
кермового колеса;
› якщо встановлюються інші сидіння (наприклад, ортопедичні сидіння без
бокових подушок безпеки).
Передня подушка безпеки переднього пасажира відключається вимикачем
» Рис. 13 на стор. 21 - .
У разі необхідності ми радимо відключати інші подушки безпеки в авторизованого партнера ŠKODA з техобслуговування.
Індикатор вимкнення
Індикатор вимкнення подушки безпеки » Стор. 39,  Системи безпеки.
Примітка
В авторизованого партнера компанії ŠKODA з техобслуговування можна
дізнатися, чи повинні та чи можуть на вашому автомобілі вимикатися подушки безпеки згідно х вимогами чинного законодавства вашої країни, та які
саме.

Вимкнення передньої подушки безпеки переднього пасажира

За допомогою вимикача відключається тільки передня подушка безпеки
переднього пасажира.
Положення вимикача безпеки » Рис. 13 - 
 Передня подушка безпеки переднього пасажира вимкнена
 Передня подушка безпеки переднього пасажира увімкнена
Вимкнення
› Вимкніть запалювання.
› Відкрийте відділення для речей з боку переднього пасажира.
› Під час використання ключа з радіоуправлінням повністю розкладіть борідку ключа » . У разі використання ключа системи KESSY витягніть аварійний ключ.
› Обережно вставте ключ до упору у щілину вимикача.
› Обережно поверніть ключем щілину вимикача подушки безпеки » Рис. 13
-  в положення .
› Витягніть ключ зі щілини вимикача подушки безпеки » .
› Закрийте відділення для речей з боку переднього пасажира.
› Переконайтесь у тому, що після увімкнення запалювання горить контрольна лампа   під написом    » Рис. 13 - .
Увімкнення

› Вимкніть запалювання.
› Відкрийте відділення для речей з боку переднього пасажира.
› Під час використання ключа з радіоуправлінням повністю розкладіть бо-

рідку ключа » . У разі використання ключа системи KESSY витягніть аварійний ключ.
› Обережно вставте ключ до упору у щілину вимикача.
› Обережно поверніть ключем щілину вимикача подушки безпеки » Рис. 13
-  в положення .
› Витягніть ключ зі щілини вимикача подушки безпеки » .
› Закрийте відділення для речей з боку переднього пасажира.
› Переконайтесь у тому, що після увімкнення запалювання горить контрольна лампа   під написом    » Рис. 13 - .
Контрольна лампа   згасає через 65 секунд після зміни стану вимикача
чи вмикання запалювання.

Рис. 13 Вимикач передньої подушки безпеки переднього пасажира/контрольна лампа передньої подушки безпеки переднього пасажира
Система подушок безпеки
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УВАГА
Відповідальність за увімкнення/вимкнення подушки безпеки несе водій.
■ Відключайте подушку безпеки, лише якщо запалювання увімкнене!
Інакше в системі вимкнення подушки безпеки може виникнути помилка.
■ Якщо контрольні лампи     блимають, то під час аварії подушка
безпеки переднього пасажира не спрацює! Негайно зверніться до спеціалізованого підприємства для перевірки системи.
■ Перед початком руху обов'язково витягайте ключ з вимикача подушки
безпеки – через вібрації він може повернутись у щілині й увімкнути подушку безпеки! Подушка безпеки може раптово спрацювати під час
аварії – небезпека травмування або небезпечно для життя!
■

ОБЕРЕЖНО
Не повністю розкладена борідка ключа може пошкодити вимикач подушки
безпеки!

Безпечне перевезення дітей
Дитяче сидіння



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Використання дитячого сидіння на передньому пасажирському
сидінні
Використання дитячого крісла на передньому сидінні
Дитяча безпека і бокова подушка безпеки
Розподілення дитячих сидінь на групи
Використання дитячих сидінь, які закріплюються ременем безпеки

23
24
24
25
25

Задля уникнення важких та смертельних травм завжди перевозьте дітей
на сидіннях, що відповідають розміру тіла, вазі та віку дитини.
З причин безпеки ми радимо завжди перевозити дітей на задніх сидіннях.
Під час перевезення дітей та використання дитячих сидінь дотримуйтесь
вимог чинного законодавства.
Слід використовувати дитячі сидіння, що відповідають стандарту ECE-R 44
Європейської Економічної Комісії.
Дитячі сидіння, які відповідають стандарту ECE-R 44 мають знак технічного
контролю, який не стирається: велика літера Е в колі, під нею контрольний
номер.
Якщо в автомобілі застосовуються дитячі сидіння групи 2 та 3, переконайтеся, що підголівник дитячого сидіння знаходиться нижче або на одній висоті з провушиною на стійці з боку переднього пасажира.
УВАГА
У жодному разі не беріть дітей, зокрема малюків, на коліна!
Ніколи не залишайте в автомобілі дітей без догляду. За певних зовнішніх кліматичних умов в автомобілі можуть виникати температури,
небезпечні для життя.
■ На весь час руху в автомобілі дитина повинна бути зафіксована! Інакше у випадку аварії її викине в салон автомобіля, і вона може небезпечно травмуватись сама, а також травмувати інших пасажирів.

■
■
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УВАГА (продовження)
Якщо під час руху діти нахиляються вперед або займають неправильне положення на сидінні, то у випадку аварії вони наражаються на підвищений ризик отримання травми. Це стосується насамперед дітей, які
перевозяться на передньому сидінні, коли при аварії спрацьовує система подушок безпеки вони можуть отримати важкі травми або загинути!
■ Обов'язково дотримуйтесь даних виробника дитячого сидіння стосовно правильного пролягання лямки ременя. Неправильно надягнений
ремінь безпеки може стати причиною отримання травми навіть під час
незначних аварій.
■ Ремені безпеки слід перевірити на правильне пролягання. Крім цього,
необхідно уникати пошкодження стрічки ременя безпеки гострими
краями накладок.
■ У разі використання дитячого сидіння на сидінні переднього пасажиру,
в якому дитина сидить спиною у напрямку руху, необхідно обов'язково
вимикати подушку безпеки переднього пасажира. Подальша інформація » Стор. 23, Використання дитячого сидіння на передньому пасажирському сидінні.
■ Під час установки дитячого сидіння на заднє сидіння автомобілю необхідно таким чином відрегулювати положення відповідного переднього сидіння, щоб воно не контактувало з дитячим сидінням або дитиною,
яка в ньому сидить.
■ При встановленні дитячого сидіння, спрямованого вперед, зі спинкою
слід демонтувати підголівники » Стор. 94. Після демонтажу дитячого
сидіння знову встановіть підголівник.
■

Примітка
Ми радимо використовувати дитячі сидіння з оригінальних аксесуарів компанії ŠKODA. Ці дитячі сидіння були розроблені та протестовані для використання в автомобілях ŠKODA. Вони відповідають вимогам норми ECE-R 44.

Використання дитячого сидіння на передньому пасажирському
сидінні
Не дійсно для Тайваню
Рис. 14
Наклейка на стійці В кузова зі
сторони переднього пасажиру

Рис. 15 Сонцезахисний козирок переднього пасажира/наклейка



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 22.

Ніколи не використовуйте дитяче сидіння, направлене зворотною стороною в напрямку руху, на сидінні, яке спереду захищено активною подушкою безпеки. Дитина може отримати важкі або навіть не сумісні із життям травми.
Під час використання дитячого сидіння, в якому дитина перевозиться на
сидіння переднього пасажира, слід дотримуватись наступних вказівок.
› Під час використання дитячого сидіння, в якому дитина сидить спиною у
напрямку руху, необхідно обов'язково вимикати подушку безпеки переднього пасажира » .
› Якщо можливо, спинку сидіння переднього пасажира треба налаштувати
вертикально таким чином, щоб дитяче сидіння добре прилягало до неї.

Безпечне перевезення дітей
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› Сидіння переднього пасажира треба посунути назад, щоб між ним і дитячим сидінням позаду не було контакту.

› Підняти переднє сидіння пасажира, яке регулюється, до кінця вгору.
› Встановити ремінь безпеки переднього пасажира якомога вище.
› Під час застосування дитячого сидіння з регулятором у верхній частині

Використання дитячого крісла на передньому сидінні
Дійсно для Тайваню

висота ременя безпеки переднього пасажира регулюється таким чином,
щоб ремінь не «перегинався» у регуляторі. Під час аварії це може призвести до травмування шиї дитини ременем безпеки!
УВАГА
Якщо подушку переднього пасажира ввімкнено, ніколи не встановлюйте на сидінні переднього пасажира дитяче сидіння, в якому дитина
сидить спиною у напрямку руху. Таке дитяче сидіння знаходиться в зоні
розкриття передньої подушки безпеки переднього пасажира. Під час
спрацювання подушка безпеки може тяжко або навіть смертельно
травмувати дитину.
■ На це також вказує наклейка, розташована в одному з наступних
місць.
■ Наклейка на середній стійці кузова з боку переднього пасажира
» Рис. 14. Наклейку видно, коли відкриваються двері переднього пасажира.
■ На сонцезахисному козирку з боку переднього пасажира. В автомобілях для деяких країн на сонцезахисному козирку з боку переднього
пасажира є наклейка » Рис. 15.
■ Якщо дитяче сидіння, в якому дитина сидить спиною в напрямку руху
вже не використовується на сидінні переднього пасажира, то передню
подушку безпеки переднього пасажира слід одразу ж увімкнути.
■

Рис. 16 Сонцезахисний козирок переднього пасажира/наклейка



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 22.

На сидінні переднього пасажира не можна перевозити дітей будь-якого
віку.
На це також вказує наклейка, розташована на сонцезахисному козирку переднього пасажира » Рис. 16.

Дитяча безпека і бокова подушка безпеки
Рис. 17
Неправильно зафіксована дитина в неправильному сидячому положенні – травмована боковою подушкою безпеки/правильно захищена дитина в дитячому сидінні



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 22.

Дитина не повинна знаходитись в зоні розкриття бокової подушки безпеки
» Рис. 17 - .
Між дитиною і зоною розкриття бокової подушки безпеки повинно буди
достатньо простору, щоб бокова подушка безпеки забезпечила максимальний захист » Рис. 17 - .

24

Безпека

Розподілення дитячих сидінь на групи



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 22.

Розподілення дитячих сидінь на групи відповідно до стандарту ECE-R 44.
Група

Вага дитини

Приблизний вік

0
0+

до 10 кг
до 13 кг

до 9 місяців
до 18 місяців

Група

Вага дитини

Приблизний вік

1

9 – 18 кг

до 4 років

2
3

15 – 25 кг
22 – 36 кг

до 7 років
більше 7 років

Використання дитячих сидінь, які закріплюються ременем безпеки
Якщо подушку безпеки переднього пасажира увімкнено, ніколи не встановлюйте на сидінні переднього пасажира дитяче сидіння, в якому дитина
сидить спиною у напрямку руху. Таке дитяче сидіння знаходиться в зоні розкриття передньої подушки безпеки переднього пасажира. При спрацюванні подушка безпеки може тяжко або навіть смертельно травмувати дитину.



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 22.

Огляд ефективності дитячих сидінь, які закріплюються паском безпеки, на
відповідних сидіннях.

Група
0
до 10 кг
0+
до 13 кг
1
9-18 кг
2
15-25 кг
3
22-36 кг
a)

Задні сидіння
зовні

Заднє сидіння
В центрі

X

Ua)

U

U

X

Ua)

U

U

UF

U

U

U

UF

U

U

U

UF

U

U

U

Підняти переднє сидіння пасажира, яке регулюється, до кінця вгору.

U
UF
X

Переднє пасажирське сидіння з Переднє пасажирське сидіння з
увімкненою передньою подувимкненою передньою подушкою безпеки
шкою безпеки

Сидіння підходить для використання дитячих сидінь, допущених для
цієї вагової групи, категорії «Universal» .
Сидіння підходить для використання дитячих сидінь, спрямованих
вперед, допущених для цієї вагової групи, категорії «Universal» .
Сидіння не підходить для дітей цієї вагової групи.
Безпечне перевезення дітей
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Між спинкою сидіння та поверхнею задніх зовнішніх сидінь чи переднього
пасажирського сидіння знаходяться два вушка для кріплення дитячого сидіння системи  » Рис. 18.

Системи кріплення



Вступ до теми

Що дістатися вушок, зніміть спочатку ковпачки.

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
26
26
27
27

Вушка кріплення системи 
Використання дитячих сидінь з системою 
Використання дитячих сидінь безпеки з -системою
Вушка кріплення системи  

Після демонтажу дитячого сидіння встановіть ковпачки назад.
УВАГА
Під час монтажу й демонтажу дитячого сидіння з системою  слід
завжди дотримуватись інструкцій виробника дитячого сидіння.
■ Не закріплюйте на вушках, передбачених для монтажу дитячого сидіння з системою  інших дитячих сидінь, ременів або предметів – це
небезпечно!
■

Вушка кріплення системи 
Рис. 18
Етикетки системи 

Примітка
Дитяче сидіння з системою  може бути встановлене в автомобілі за
допомогою системи  лише тоді, коли воно схвалене для цього типу автомобіля. Детальнішу інформацію можна отримати авторизованого партнера ŠKODA з техобслуговування.
■ Ви можете придбати дитячі сидіння із системою  серед оригінальних
аксесуарів ŠKODA.
■

 є системою, призначеною для швидкого й надійного кріплення дитячого сидіння.

Використання дитячих сидінь з системою 
Якщо подушку безпеки переднього пасажира увімкнено, ніколи не встановлюйте на сидінні переднього пасажира дитяче сидіння, в якому дитина
сидить спиною у напрямку руху. Таке дитяче сидіння знаходиться в зоні розкриття передньої подушки безпеки переднього пасажира. При спрацюванні подушка безпеки може тяжко або навіть смертельно травмувати дитину.
Огляд ефективность дитячих сидінь з системою на відповідних місцях.

26

Група

Клас розміру
дитячого сидінняa)

Переднє пасажирське сидінняb)

Зовнішні задні сидіння

Середнє заднє сидіння

0
до 10 кг

E

X

IL

X

0+
до 13 кг

E
D
C

X

IL

X

Безпека



Група

Клас розміру
дитячого сидінняa)

Переднє пасажирське сидінняb)

Зовнішні задні сидіння

Середнє заднє сидіння

X

IL
IUF

X

X

IL

X

X

IL

X

D
C

1
9-18 кг

B
B1
A

2
15-25 кг
3
22-36 кг
a)

Клас розміру вказаний на табличці на дитячому сидінні.
Якщо переднє пасажирське сидіння обладнане вушками кріплення для системи , то воно придатне до встановлення дитячого сидіння з допуском «Semi-Universal» .

b)

IL

IUF
X

Сидіння придатне для дитячого сидіння з допуском «SemiUniversal» . Категорія «Semi-Universal» означає, що дитяче сидіння з
системою  дозволене для використання у вашому автомобілі.
Див. список автомобілів, який додається до дитячого сидіння.
Сидіння підходить для використання дитячих сидінь, спрямованих
вперед, допущених для цієї вагової групи, категорії «Universal» .
Сидіння не обладнане вушками кріплення для системи .

Вушка кріплення системи  

Використання дитячих сидінь безпеки з  -системою
Огляд ефективность дитячих сидінь з системою на відповідних місцях.
Переднє пасажирське
сидіння
X
i-U
X

Зовнішні задні сидіння Середнє заднє сидіння
i-U

X

Сидіння підходить для дитячих сидінь категорії «Universal» , спрямованих вперед чи назад.
Сидіння не підходить для дитячого сидіння з допуском
«Universal» .

Рис. 19 Вушка кріплення системи  
  є системою кріплення, яка обмежує пересування верхньої частини
дитячого сидіння.
Зі зворотнього боку спинок зовнішніх задніх сидінь знаходяться вушка для
кріплення паска кріплення дитячого сидіння із системою  . » Рис. 19
- .
Деякі моделі, призначені для продажу у певних країнах, оснащені тільки
одним вушком кріплення, розташованим зі зворотнього боку центральної
спинки заднього сидіння » Рис. 19 - .

Безпечне перевезення дітей
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УВАГА
Під час монтажу й демонтажу дитячого сидіння з системою  
слід завжди дотримуватись інструкцій виробника дитячого сидіння.
■ Використовуйте дитячі сидіння з системою   лише на сидіннях,
що обладнані такими вушками.
■ Прикріплюйте до одного вушка тільки один пасок кріплення дитячого
сидіння.
■

28

Безпека

Безпечне перевезення дітей

29

Рис. 20 Місце водія

30

Управління

Управління

18

Місце водія

19
20

Огляд
1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Електричні склопідйомники
Електричне регулювання зовнішніх дзеркал
Дверна ручка
Дефлектори
Тримач паркувальних талонів
Важіль керування (в залежності від комплектації):
› Покажчики поворотів, фари дальнього світла і ліхтарі паркування, світловий сигнал
› Система автоматичного регулювання швидкості
› Обмежувач швидкості
› Допоміжна система регулювання фар
Кермове колесо (в залежності від комплектації):
› із сигналом
› із передньою подушкою безпеки водія
› з кнопками керування інформаційною системою
Комбінація приладів
Важіль управління:
› очищувач та омивач скла
› Інформаційна система
Інформаційно-командна система » Інструкція з експлуатації
інформаційно-командно системи
Дефлектори
Кнопка аварійної світлової сигналізації
Контрольна лампа передньої подушки безпеки переднього
пасажира
Внутрішнє дзеркало заднього виду
Відділення для речей на стороні переднього пасажира
Передня подушка безпеки переднього пасажира
Зовнішній модуль інформаційно-командної системи (відділення для речей з боку переднього пасажира) » Інструкція з
експлуатації інформаційно-командно системи

21

67
87
62
131
98

22
23
24
25

26

74
169
171
79

27
28

29
30

17
46
32
84
51

31
32
33
34
35

131
78
21
86
103
17

36

Вимикач передньої подушки безпеки переднього пасажира (в
відділені для речей переднього пасажира)
Дефлектори
Дверна ручка
Електричні склопідйомники в дверях переднього пасажира
відділення для речей з відділенням для пляшок
Вимикач освітлення
Важіль деблокування капоту двигуна
Відділення для речей зі сторони водія
Коробка запобіжників (за відділенням для речей на стороні
водія)
Важіль управління автоматичним круїз-контролем
Важіль регулювання керма
У залежності від комплектації:
› Замок запалювання
› Кнопка стартера
Педалі
У залежності від комплектації:
› Важіль переключення передач (механічна КПП)
› Селектор перемикання передач (АКПП)
кнопка Auto Hold
кнопка електричного стоянкового гальма
підлокітник з відділенням для речей і відділенням для планшетного ПК
Кнопка системи замків з центральним блокуванням
Панелі з кнопками в залежності від комплектації:
›  Система START-STOP
›  система підтримки курсової сталості (ESC) / антипробуксовувальна система (ASR)
›  вибір режиму руху
›  система допомоги в керуванні під час паркування
›  паркувальний автопілот
Відділення для речей
У залежності від комплектації:
› Ніша для телефону
› Розетка на 12 В
› Підкурювач

21
131
62
69
99
73
220
99
255
176
10
137
138
145
145
146
155
143
102
60
140
153, 153
183
164
156
99

Місце водія

99
107
110 
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›
›

37

38
39

Попільничка
вхід USB та AUX » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи
У залежності від комплектації:
› панель управління обігрівом
› інструкція з експлуатації системи кондиціонування
повітря
› Управління системою Climatronic
відділення для речей з відділенням для пляшок
урни для сміття.

111

Прилади і контрольні лампи
Комбінація приладів

127
127
128
99
101

Примітка
На автомобілях із правостороннім керуванням розташування елементів управління частково відрізняється від зображеного на » Рис. 20 розташування. Однак символи відповідають окремим елементам управління.



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Огляд
Тахометр
Дисплей
Покажчик температури охолоджувальної рідини
Покажчик рівня пального
Лічильник пробігу
Налаштування часу
Дисплей на центральній консолі позаду

33
33
33
34
34
35
35
35

Комбінація приладів передає водію основну інформацію, наприклад, про
поточну швидкість, число обертів двигуна, стан кількох систем автомобіля
тощо.
Якщо в комбінації приладів виникла несправність, то на дисплеї відображається повідомлення:
 Error: instrument cluster. Workshop!
 COMBI-INSTRUM_ WORKSHOP
Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.
УВАГА
Перш за все необхідно приділяти уваги керуванню автомобілем! Як водій ви несете повну відповідальність за безпеку руху.
Примітка
Якщо на дисплеї комбінації приладів з'являється індикація SAFE CP, то в
цей час активований захист комбінації приладів. Подальша інформація
» Стор. 204, Захист компонентів.
■ Якщо запалювання увімкнене, то прилади освітлюються. Яскравість підсвічування приладів регулюється автоматично в поточному режимі в залежності від освітлення навколишнього середовища.
■

32

Управління

Початок червоної зони на шкалі тахометра означає максимально допустиме число обертів обкатаного й прогрітого двигуна.

Огляд

Перед досягненням цієї червоної зони слід перемикатися на наступну вищу
передачу або встановити селектор автоматичної КП у положення D.
Дотримуйтесь порад з перемикання передач для вибору оптимального
числа обертів двигуна » Стор. 47.
ОБЕРЕЖНО
Стрілка тахометра повинна лише на короткий час зупинитись на червоній
ділянці шкали. Інакше існує небезпека пошкодження двигуна!

Дисплей
Рис. 22
Типи дисплеїв

Рис. 21 Комбінація приладів


1
2
3
4
5
6

7

Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 32.

Тахометр » Стор. 33
з контрольними лампами » Стор. 35
Дисплей » Стор. 33
Спідометр
› з контрольними лампами » Стор. 35
Покажчик температури охолоджувальної рідини » Стор. 34
Панель з контрольними лампами » Стор. 35
Кнопка для:
› налаштування часу » Стор. 35
› Скидання лічильника пройденої відстані (trip) » Стор. 35
› Відображення відстані та кількості днів, що залишилися до наступного техобслуговування » Стор. 55
Покажчик рівня палива » Стор. 34

›

Тахометр



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 32.

Тахометр 1 » Рис. 21 на стор. 33 показує поточне число обертів двигуна
на хвилину.



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 32.

Типи дисплеїв » Рис. 22
 MAXI DOT-дисплей.
 Сегментний дисплей
На дисплеї відображаються наступні дані:

› інформація про температуру навколишнього середовища,
› пройдена відстань, » Стор. 35
› час, » Стор. 35
› контрольні лампи, » Стор. 35
› дані інформаційної системи, » Стор. 46
Примітка
Залежно від комплектації автомобіля, дисплей Maxi DOT може бути виконаний монохромним «(чорно-білим)» або кольоровим.

Прилади і контрольні лампи
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Покажчик температури охолоджувальної рідини

Покажчик рівня пального
Рис. 24
Покажчик рівня палива

Рис. 23
Покажчик температури охолоджувальної рідини



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 32.

Цей покажчик » Рис. 23 повідомляє про температуру охолоджувальної рідини двигуна.
Покажчик працює лише, коли запалювання увімкнене.
Холодний двигун
Якщо стрілка знаходиться в лівому секторі шкали, то двигун ще не досяг
своєї робочої температури. Уникайте високих обертів двигуна, повного газу
і сильного навантаження на двигун. Таким чином ви уникнете пошкодження двигуна.
Сектор робочої температури
Двигун досяг своєї робочої температури, якщо стрілка знаходиться в секторі шкали A » Рис. 23.
Сектор максимальної температури
Якщо стрілка досягла червоного сектору шкали, це свідчить про занадто
високу температуру охолоджувальної рідини.
ОБЕРЕЖНО
Встановлення додаткових фар та інших компонентів перед впускним повітряним отвором зменшують ефективність охолодження охолоджувальної рідини.
■ За жодних обставин не накривайте радіатор – є небезпека перегрівання
двигуна.
■

34
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Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 32.

Цей покажчик » Рис. 24 повідомляє про рівень палива в резервуарі.
Покажчик працює лише, коли запалювання увімкнене.
Об'єм баку складає 66 літрів.
Якщо у баку залишилась лише резервна кількість палива A » Рис. 24, то
загоряється контрольна лампа  » Стор. 40.
ОБЕРЕЖНО
Не допускайте повного спорожнення паливного баку під час руху! Нерегулярна подача палива може призвести до перебоїв у запалюванні. Це, у
свою чергу, може спричинити серйозні пошкодження двигуна і системи
відпрацьованих газів.
Примітка
Під час динамічного руху (наприклад, чисельних поворотах, гальмування,
руху вгору та вниз у гірській місцевості) після заправлення повного баку покажчик рівня палива може показувати трохи менший рівень. Під час зупинки або менш динамічного руху покажчик рівня палива знову буде показувати правильний рівень пального. Це явище не є несправністю.
■ Стрілка  поряд із символом  у покажчику рівня пального вказує на місце розташування заправної горловини з правого боку автомобіля.
■

› Знову натисніть кнопку A і встановіть хвилини.
› Зачекайте біля 4 секунд, система переключиться на налаштування вихо-

Лічильник пробігу
Рис. 25
Індикатор: дисплей MAXI
DOT/сегментний дисплей

ду.

Час можна також налаштовувати в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ Налаштування пристроїв.

Дисплей на центральній консолі позаду



Прочитайте і дотримуйтесь

Рис. 27
Центральна консоль позаду:
Дисплей

на сторінці 32.

Індикація на дисплеї » Рис. 25
A Лічильник пройденої відстані з моменту останнього скидання лічильника (trip)
B Лічильник загальної пройденої відстані
Скидання лічильника пройденої відстані (trip)
A » Рис. 26 на стор. 35 .

› Натисніть кнопку

Налаштування часу
Рис. 26
Кнопка в комбінації приладів



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 32.

На дисплеї відображаються (в залежності від комплектації автомобілю)
наступні відомості:
› час,
› інформація про температуру навколишнього середовища,
› інформація про температуру, встановлену системою Climatronic для пасажирів на задніх сидіннях.

Контрольні лампи



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 32.

› Увімкніть запалювання.
› Натисніть кнопку A » Рис. 26 і утримуйте натиснутою, доки на дисплеї не
відобразиться пункт меню Time (Час).

› Відпустіть кнопку A , система перемкнеться на встановлення годин.
› Знову натисніть кнопку A і встановіть години.
› Зачекайте біля 4 секунд, система перейде до встановлення хвилин.

 Стоянкове гальмо
 Гальмівна система
 Попередження ременя
 Автоматичний круїз-контроль (ACC)
  Кермове керування/блокування кермового керування (система
KESSY)

Прилади і контрольні лампи

36
37
37
37
37 
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 Система підтримки курсової сталості (ESC)/антипробуксовувальна
система (ASR)
 Система підтримки курсової сталості (ASR) вимкнена
 Протиблокувальна система (ABS)
 Задній протитуманний ліхтар
 Система контролю за відпрацьованими газами
 Пристрій попереднього розігріву (дизельний двигун)
 Контроль електронної системи керування двигуном (бензиновий
двигун)
 Системи безпеки
 Тиск у шинах
 Колодки
 Запас пального
  Асистент руху по смузі (Lane Assist)
  Покажчики поворотів
 Покажчики поворотів причепу
 Протитуманні фари
 Система автоматичного регулювання швидкості/обмежувач
швидкості
 Педаль гальма (автоматична коробка передач)
 Стоянкове гальмо – функція Auto Hold
 Дальнє світло
 Автоматична коробка передач
  Попереджувальна лампа ременя безпеки заднього сидіння
 Генератор
 Охолоджувальна рідина
 Занизький тиск моторної оливи
 Рівень моторної оливи
  AdBlue
 Несправніть ламп
 Фільтр сажі (дизельний двигун)
 Рівень рідини для омивання скла
 Допоміжна система регулювання фар
  Система START-STOPP
 Індикація низької температури
 Вода в паливному фільтрі (дизельний двигун)
   Автоматичний круїз-контроль (ACC)
 Попередження про інтервал (Front Assistant)
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38
38
38
39
39
39
39
39
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
43
43
44
44
44
45
45
45
45
45
45

 Завчасне попередження/екстрене гальмування (Front Assistant)
 Режим економії
 Збій у роботі адаптивної системи управління шасі (DCC)
 Обслуговування

45
45
45
46

Контрольні лампи на комбінації приладів відображують поточний стан певних функцій чи несправності.
Загоряння контрольних ламп може супроводжуватись звуковими сигналами і повідомленнями на дисплеї комбінації приладів.
Після увімкнення запалювання деякі контрольні лампи загоряються на короткий час для перевірки функціонування систем автомобіля.
Якщо перевірені системи справні, то відповідні контрольні лампи згасають
через кілька секунд після увімкнення запалювання або після запуску двигуна.
Контрольні лампи на дисплеї
В залежності від значення, разом з деякими контрольними лампами на
дисплеї також загоряється контрольна лампа  (небезпека) або  (попередження) на панелі контрольних ламп.
В залежності від комплектації автомобіля деякі контрольні лампи на дисплеї можуть виділятися кольором.
УВАГА
Ігнорування контрольних ламп, які загорілися, повідомлень до них та
вказівок на дисплеї комбінації приладів може спричинити важкі травми
або завдати матеріальної шкоди для автомобіля.
■ Якщо необхідно зупинитись з технічних причин, то автомобіль слід зупинити на безпечній відстані від дорожнього руху, вимкнути двигун і
увімкнути аварійну сигналізацію » Стор. 78. Необхідно встановити знак
аварійної зупинки на відстані, регламентованій національним законодавством.
■ Моторний відсік двигуна є небезпечною зоною. Під виконання робіт в
моторному відсіку обов'язково враховуйте наступні попереджувальні
вказівки » Стор. 219, Моторний відсік.
■

 Стоянкове гальмо



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 горить – стоянкове гальмо увімкнене.



Помилка стоянкового гальма
 Fault: electric parking brake
 горить
 PARKING BRAKE FAULT (ЗБІЙ СТОЯНКОВОГО ГАЛЬМА)



Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.

 горить – затримка ACC не є достатньою.

Зупинка на схилі з надто великим кутом нахилу
 Parking brake: grad. too steep. Owner's manual!
 горить
 GRADIENT TOO STEEP (НАДТО ВЕЛИКИЙ НАХИЛ)



Зупиніться на рівній дорозі або на схилі з меншим кутом нахилу.

Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 горить - рівень гальмівної рідини в гальмівній системі занадто низький.
Brake fluid: Owner's manual!
BRAKE FLUID PLEASE CHECK (ПЕРЕВІРТЕ ГАЛЬМІВНУ РІДИНУ)




Прочитайте і дотримуйтесь

› Зупиніть автомобіль, вимкніть двигун і перевірте рівень гальмівної рідини.
УВАГА
■ Якщо горить контрольна лампа  разом з контрольною лампою 
» Стор. 38,  Протиблокувальна система (ABS), то  їхати далі не
можна! Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.
■ У разі несправності гальмівної системи або ABS гальмівний шлях автомобіля під час гальмування може подовжуватись – небезпека аварії!

Apply the brake! (Натисніть на гальмо!)

› Натисніть на педаль гальма.
Додаткова інформація про систему ACC » Стор. 173.



Прочитайте і дотримуйтесь

 Попередження ременя
Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 горить – водій або передній пасажир не пристебнули ремінь безпеки.
На швидкості приблизно понад 30 км/год блимає контрольна лампа , і
звучить попереджувальний сигнал.
Якщо водій або пасажир не пристебнуть ремінь безпеки впродовж наступних 2 хвилин, то попереджувальний сигнал відключиться, а контрольна
лампа  буде горіти безперервно.

на сторінці 36.

Несправності в системі кермового керування з підсилювачем
 горить – система кермового керування з підсилювачем і підсилювач кермового приводу повністю вийшли з ладу (значно більші зусилля на органи
керування).
 горить – система кермового керування з підсилювачем частково вийшла
з ладу, а зусилля, що діють на органи керування, можуть бути більшими,
ніж потрібно.
Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.
Несправність системи блокування кермового керування (система KESSY)
Для попередження також лунає звуковий сигнал.
 блимає



на сторінці 36.

  Кермове керування/блокування кермового керування
(система KESSY)

 Гальмівна система



 Автоматичний круїз-контроль (ACC)

 Steering column lock defect. Stop!
 STOP VEHICLE STEERING FAULTY

Зупиніть автомобіль,  їхати далі не можна. Після вимкнення запалення
вже неможливо заблокувати керування, активувати електричні споживачі
(наприклад, інформаційно-командну систему), знову увімкнути запалення
та запустити двигун. Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.
 блимає

 Steering lock: workshop!
 STEERING WORKSHOP

Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.

Прилади і контрольні лампи
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Система блокування кермового керування не деблокується (система
KESSY)
 Move the steering wheel! (Поверніть кермове колесо!)
 блимає
 MOVE STEERING WHEEL (ПОВЕРНІТЬ КЕРМОВЕ КОЛЕСО)

› Кілька разів поверніть кермове колесо зі сторони в сторону для полегшення розблокування кермового керування.

Якщо система кермового керування не розблокується, зверніться до спеціалізованого підприємства по допомогу.
Від'єднання АКБ
Якщо акумулятор було від'єднано, а потім знову під'єднано, то після увімкнення запалювання загоряється контрольна лампа .
Контрольна лампа повинна згаснути після подолання короткої відстані.
Якщо після повторного запуску двигуна і короткої поїздки контрольна лампа не згасне, в системі виникла помилка.

Від'єднання АКБ
Якщо акумулятор було від'єднано, а потім знову під'єднано, то після увімкнення запалювання загоряється контрольна лампа .
Контрольна лампа повинна згаснути після подолання короткої відстані.
Якщо після короткої поїздки контрольна лампа не згасне, в системі виникла
помилка.
Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.
Додаткова інформація про систему ESC » Стор. 153 або ASR » Стор. 153.

 Система підтримки курсової сталості (ASR) вимкнена



Traction control (ASR) deactivated (Антипробуксовочна система (ASR)
деактивована).
ASR OFF (ASR ВИМК)





Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 Протиблокувальна система (ABS)



Прочитайте і дотримуйтесь

 блимає - в цей час активується ESC або ASR.

 горить – збій системи ABS.

Збій ESC або ASR
 Error: stabilisation control (ESC)
 горить
 ESC ERROR (ПОМИЛКА ESC)




або
 горить

Error: traction control

ASR ERROR (ПОМИЛКА АНТИПРОБУКСОВУЮЧА СИСТЕ
МА)

Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.
Якщо контрольна лампа  загоряється після запуску двигуна, то з технічних причин система ESC або ASR може бути відключеною.
› Вимкніть i знову увiмкнiть запалювання.
Якщо після наступного запуску двигуна контрольна лампа  більше не загоряється, то система ESC або ASR знову працездатна.
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на сторінці 36.

 горить - система ASR вимкнута.


Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.

 Система підтримки курсової сталості
(ESC)/антипробуксовувальна система (ASR)

Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

Error: ABS
ABS ERROR (ПОМИЛКА ABS)

Автомобіль буде тоді гальмувати зі звичайною гальмівною системою без
ABS.
Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.
УВАГА
Якщо горить контрольна лампа  разом з контрольною лампою 
» Стор. 37,  Гальмівна система, то  їхати далі не можна! Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.
■ У разі несправності системи ABS гальмівний шлях автомобіля під час
гальмування може подовжуватись – небезпека аварії!
■

 Задній протитуманний ліхтар



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 горить – задній протитуманний ліхтар увімкнено.

 Система контролю за відпрацьованими газами



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 горить – помилка системи контролю за відпрацьованими газами. Ця система дозволяє використовувати автомобіль в аварійному режимі. При цьому потужність двигуна може бути значним чином знижено.
Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.

 Пристрій попереднього розігріву (дизельний двигун)



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 блимає - виникла несправність в системі управління двигуном. Ця система дозволяє використовувати автомобіль в аварійному режимі. При цьому
потужність двигуна може бути значним чином знижено.

 Системи безпеки



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

Збій в системі
 горить – помилка системи подушок безпеки.



Error: airbag
AIRBAG ERROR (ПОМИЛКА ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ)

Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.
Передня подушка безпеки переднього пасажира відключена вимикачем
 після ввімкнення запалювання загоряється прибл. на 4 секунди.
 в написі     в середній частині панелі приладів горить після увімкнення запалювання » Стор. 21.
Одна з подушок безпеки або натягувач паска безпеки відключені за
допомогою діагностичного пристрою
 загоряється після ввімкнення запалювання на 4 секунди, а потім блимає
ще приблизно 12 секунд.


Airbag/belt tensioner deactivated (Подушку безпеки/натягувач ременя
деактивовано).
AIRBAG/BELT TENSIONER OFF (ПОДУШКА БЕЗПЕКИ/НАТЯГУВАЧ РЕМЕНЯ ВИМК.)

Якщо після увімкнення запалювання контрольна лампа  не загоряється
або горить безперервно, то система попереднього розігріву несправна.



Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.

Система пасивної безпеки ProActive
 горить, а на дисплеї комбінації приладів відобразиться одне з наступних
повідомлень:

 Контроль електронної системи керування двигуном
(бензиновий двигун)



Прочитайте і дотримуйтесь



на сторінці 36.

 горить – помилка системи управління двигуном. Ця система дозволяє використовувати автомобіль в аварійному режимі. При цьому потужність двигуна може бути значним чином знижено.
Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.



Proactive passenger protection not available. (Система пасивної безпеки ProActive недоступна.)
PROACTIVE PASSENGER PROTECT NOT AVAIL (СИСТЕМА ПАСИВН. БЕЗПЕКИ PROAKTIVE НЕДОСТУПНА)

або



Proactive passenger protection: funct. restricted.
LIMITED PROACTIVE PASSENGER PROTECT (СИСТЕМА ПАСИВН. БЕЗПЕКИ PROAKTIVE: РОБОТА ОБМЕЖЕНА)

Необхідно замінити ремінь безпеки водія та переднього пасажира. Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.

Прилади і контрольні лампи
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УВАГА
У разі несправності систем безпеки вони можуть не спрацювати під час
аварії. Тому їх необхідно невідкладно перевірити на спеціалізованому
підприємстві.

 Тиск у шинах



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

Зміна тиску накачування шини
 горить – в одній з шин змінився тиск.
Для попередження також лунає звуковий сигнал.

› Негайно знизьте швидкість, уникаючи маневрів керування та гальмування.

› Зупиніть автомобіль, вимкніть запалювання, перевірте стан шин і тиск в

них » Стор. 232.
› У разі необхідності відкоригуйте тиск у шинах або замініть відповідне колесо » Стор. 239 чи застосуйте комплект для аварійного ремонту
» Стор. 243.
› Збережіть значення тиску у шинах в системі » Стор. 196.
Збій в системі
 блимає приблизно 1 хвилину і продовжує горіти – в системі контролю
тиску в шинах може бути помилка.

› Зупиніть автомобіль, вимкніть запалювання і знову запустіть запалювання.

Якщо після запуску двигуна контрольна лампа  знову починає блимати,
то в системі є несправність.
Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.
Від'єднання АКБ
Якщо акумулятор було від'єднано, а потім знову під'єднано, то після увімкнення запалювання загоряється контрольна лампа .
Контрольна лампа повинна згаснути після подолання короткої відстані.
Якщо після короткої поїздки контрольна лампа не згасне, в системі виникла
помилка.
Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.
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Інші випадки
Загоряння контрольної лампи  може також обумовлюватись наступними
причинами:
› автомобіль навантажений з однієї сторони; вантаж слід розподіляти рівномірно;
› збільшене навантаження на колеса однієї вісі (наприклад, використання
причепу або рух з гори та в гору);
› встановлення ланцюгів протиковзання;
› було замінене колесо.
ОБЕРЕЖНО
За певних умов (наприклад, спортивна манера водіння, зимові чи ґрунтові
дороги) контрольна лампа на комбінації приладів  може загорятися із запізненням або зовсім не загорятися.

 Колодки



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 горить – гальмівні колодки зношені.



Check brake wear! (Перевірити гальмівні накладки!)
BRAKE FLUID PLEASE CHECK (ПЕРЕВІРИТИ ГАЛЬМІВНІ НАКЛАДКИ)

Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.

 Запас пального



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 горить - рівень пального в паливному баку досяг резервної кількості
(близько 6 літрів).



Please refuel. Range: ... km
PLEASE REFUEL RANGE_ ... km

Для попередження також лунає звуковий сигнал.
Примітка
Текст на дисплеї зникає після заправки та подолання короткої відстані.

  Асистент руху по смузі (Lane Assist)



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

Контрольні лампи   відображують стан системи Lane Assist
Додаткова інформація про систему Lane Assist » Стор. 186.

  Покажчики поворотів



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 блимає – увімкнено лівий покажчик повороту.
 блимає – увімкнено правий покажчик повороту.
Якщо один з покажчиків поворотів несправний, то контрольна лампа починає блимати удвічі швидше. Це не стосується режиму з використанням причепа.
Якщо система аварійної світлової сигналізації увімкнена, блимають усі ліхтарі покажчиків поворотів та обидві контрольні лампи.

 Покажчики поворотів причепу



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 блимає - покажчики поворотів причепу ввімкнені.
Якщо причеп приєднаний, а контрольна лампа  не блимає, то один з покажчиків поворотів причепу вийшов із ладу.
Приклад індикації на дисплеї комбінації приладів
 Trailer: check left turn signal!
 TRAILER CHECK LEFT TURN SIGNAL (ПЕРЕВІРТЕ ЛІВИЙ ПОКАЖЧИК ПОВОРОТУ ПРИЧЕПУ)
Перевірте лампи розжарювання причепу.

 Протитуманні фари



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 Система автоматичного регулювання швидкості/обмежувач
швидкості



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 горить - швидкість автомобілю регулюється за допомогою системи круїзконтролю чи автоматичного регулювання відстані або обмежувача швидкості.
 блимає - обмеження швидкості, налаштоване за допомогою обмежувача швидкості, було перевищене.

 Педаль гальма (автоматична коробка передач)



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 горить – натисніть на педаль гальма.

 Стоянкове гальмо – функція Auto Hold



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 горить – функцію Auto Hold активовано.
Додаткова інформація про функцію Auto Hold » Стор. 155.

 Дальнє світло



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 горить – дальнє світло або світловий сигнал увімкнено.

 Автоматична коробка передач



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

Перегрів КП
Контрольна лампа  відображається тільки на MAXI DOT-дисплеї.
  горить

 горить - протитуманні фари увімкнені.
  горить

Gearbox overheated. Stop! Owner's manual!

STOP VEHICLE GEARBOX OVERHEAT (ПЕРЕГРІВ КП! ЗУ
ПИНИТИСЯ!)
 Gearbox overheated (Перегрів КП).
 GEARBOX OVERHEATED (ПЕРЕГРІВ КП)
Прилади і контрольні лампи
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›  Припинити рух! Зупиніть автомобіль і вимкніть двигун.
Після згасання контрольної лампи рух можна продовжити.
Якщо сигнальна лампа не гасне, не продовжуйте рух. Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.
Несправність КП
Контрольна лампа  відображається тільки на MAXI DOT-дисплеї.
  горить

  горить
  горить

Gearbox faulty. Workshop!

GEARBOX FAULTY WORKSHOP (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ПОШКОДЖЕНА, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО МАЙСТЕРНІ)
Error: gearbox. Reverse gear not available

GEARBOX ERROR REV_ GEAR NOT AVAIL (ПОМИЛКА КО
РОБКИ ПЕРЕДАЧ - ЗАДНІЙ ХІД НЕМОЖЛИВИЙ)
 Error: gearbox
 GEARBOX ERROR (ПОМИЛКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ)

Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.

  Попереджувальна лампа ременя безпеки заднього
сидіння



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 горить – ремінь безпеки на задньому сидінні не пристебнутий.
 горить – ремінь безпеки на задньому сидінні пристебнутий.
Якщо ремінь безпеки на задньому сидінні пристебнутий чи відстебнутий,
на короткий час загоряється відповідна лампа, що відображує поточний
стан ременя!

Прочитайте і дотримуйтесь

Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

Недостатній рівень охолоджувальної рідини
Check coolant! Owner's manual!

  горить
ENGINE COOLANT PLEASE CHECK (ПЕРЕВІРИТИ ОХОЛОД
ЖУВАЛЬНУ РІДИНУ)

› Зупиніть автомобіль, вимкніть двигун і перевірте рівень охолоджувальної
рідини » Стор. 225, Перевірка рівня.

Якщо рівень охолоджувальної рідини відповідає нормі, а контрольна лампа
 після увімкнення запалювання повторно загоряється, то вентилятор радіатора може бути несправним.

› Вимкніть запалювання.
› Перевірте запобіжник вентилятора радіатора, у разі необхідності замініть
його.

Якщо рівень охолоджувальної рідини та запобіжник вентилятора в нормі, а
контрольна лампа  після увімкнення запалювання повторно загоряється,
 не продовжуйте рух!
Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.
Зависока температура охолоджувальної рідини
Motor overheated. Stop! Owner's manual!

  горить
ENGINE OVERHEAT STOP (ПЕРЕГРІВ ДВИГУНА ЗУПИНИ
ТИСЯ)

› Зупиніть автомобіль і вимкніть двигун.
› Подорож можна подовжувати тільки після згасання контрольної лампи .
 Занизький тиск моторної оливи

 Генератор



 Охолоджувальна рідина



на сторінці 36.



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 горить – двигун запущено, а АКБ не заряджено.

  блимає – занизький тиск моторної оливи.

Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.




ОБЕРЕЖНО
Якщо під час руху, окрім лампи  загоряється лампа ,  не продовжуйте
рух – існує небезпека пошкодження двигуна! Вимкніть двигун і скористайтеся допомогою спеціалізованого підприємства.

42

Управління

Oil pressure: stop! Owner's manual!
STOP VEHICLE OIL PRESSURE (ТИСК ОЛИВИ ЗУПИНИТИСЯ)

› Зупиніть автомобіль, вимкніть двигун і перевірте рівень моторної оливи.
Якщо контрольна лампа блимає,  не продовжуйте рух, навіть коли рівень

оливи в нормі! Не запускайте двигун навіть на холостих обертах.

Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.
ОБЕРЕЖНО
Якщо за певних обставин долити моторну оливу не вдається,  не продовжуйте рух! Вимкніть двигун і скористайтеся допомогою спеціалізованого
підприємства.

 Рівень моторної оливи



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

Занизький рівень моторної оливи
 Oil level: add oil!
  горить
 ADD OIL (ДОЛИТИ ОЛИВУ)

› Зупиніть автомобіль, вимкніть двигун і перевірте рівень моторної оливи
або долийте її.

  AdBlue



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

Занизький рівень AdBlue
 Add AdBlue (DEF)! Range: ... km
 горить
 ADD ADBLUE … RANGE … km
Запас ходу на дисплеї вказує на відстань, яку залишилось проїхати з поточним запасом AdBlue у баку.
Також відображається інформація щодо кількості AdBlue, що треба долити.
Значення "мін." і "макс." позначають мінімальну та максимальну кількість
AdBlue, що треба долити.
Долийте AdBlue » Стор. 214.
  горить

 Add AdBlue (DEF)! No engine start in … km
 Add AdBlue (DEF)! Range: … km

Якщо кришка капоту залишається відкритою впродовж більше 30 секунд,
то контрольна лампа гасне. Якщо олива не була долита,то контрольна лампа загоряється знову приблизно через 100 км.

Запас ходу на дисплеї вказує на відстань, після подолання якої двигун не
запуститься, поки не буде додано AdBlue.

Зависокий рівень моторної оливи
 Reduce oil level! (Зменшити рівень оливи!)
  горить
 OIL LEVEL TOO HIGH (ЗА ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ОЛИВИ)

Також відображається інформація щодо кількості AdBlue, що треба долити.
Значення "мін." і "макс." позначають мінімальну та максимальну кількість
AdBlue, що треба долити.

› Зупиніть автомобіль, вимкніть двигун і перевірте рівень моторної оливи.

Долийте AdBlue » Стор. 214.

Якщо рівень моторної оливи зависокий, зверніться за допомогою до спеціалізованого підприємства.
Несправність датчика рівня моторної оливи
Oil sensor: workshop!

  горить
OIL SENSOR WORKSHOP (ДАТЧИК ОЛИВИ ЗВЕРНІТЬСЯ

ДО МАЙСТЕРНІ)
Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.
ОБЕРЕЖНО
Якщо за певних обставин долити моторну оливу не вдається,  не продовжуйте рух! Вимкніть двигун і скористайтеся допомогою спеціалізованого
підприємства.

  горить

Add AdBlue (DEF)! Engine start disabled (Помилка:

AdBlue (DEF). Запуск двигуна неможливий).

ADD ADBLUE … RESTART DISABLED

Запуск двигуна неможливий.
Також відображається інформація щодо кількості AdBlue, що треба долити.
Значення "мін." і "макс." позначають мінімальну та максимальну кількість
AdBlue, що треба долити.
Долийте AdBlue » Стор. 214.
Помилка AdBlue
 Error: AdBlue (DEF). No engine start in … km
  горить
 ADBLUE ERROR (DEF) NO START IN … km
У системі AdBlue помилка.



Прилади і контрольні лампи

43

Значення на дисплеї вказує на відстань, після подолання якої двигун не запуститься.

Якщо фільтр очистився недостатньо, то контрольна лампа  не згасне, і
починає блимати контрольна лампа .

Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.




  горить

Error: AdBlue (DEF). Engine start disabled (Помилка:

AdBlue (DEF). Запуск двигуна неможливий).

ADBLUE ERROR (DEF) RESTART DISABLED

Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.
УВАГА
Завжди адаптуйте швидкість до погодних умов, дорожніх, стану ґрунту
та транспортних умов. Рекомендації, обумовлені контрольними лампами не повинні спонукати вас не виконувати законодавчі положення
правил дорожнього руху.
■ Сажневий фільтр нагрівається до дуже високих температур – це може
призвести до пожежі й спричинити важкі травми. Тому за жодних обставин не зупиняйте автомобіль у тих місцях, в яких на днище автомобіля
можуть потрапляти легкозаймисті матеріали, наприклад, суха трава, підлісок, листя, розлите паливо тощо.

У системі AdBlue помилка.

■

Запуск двигуна неможливий.
Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.

 Несправніть ламп



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

  горить - одна з ламп несправна. З'являється повідомлення про відповідну лампу.
Приклад індикації на дисплеї комбінації приладів
 Check right dipped headlight beam! (Перевірте ближнє світло справа!)
 CHECK RIGHT DIPPED HEADLIGHT BEAM (ПЕРЕВІРТЕ БЛИЖНЄ СВІТЛО
СПРАВА)

 Фільтр сажі (дизельний двигун)



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

Сажневий фільтр відокремлює сажу із відпрацьованих газів. Сажа збирається у сажневому фільтрі і регулярно спалюється в ньому.
  горить - фільтр забитий сажею.
Для очищення сажового фільтра слід проїхати » щонайменше 15 хвилин,
як зазначено нижче, якщо дозволяють дорожні умови,  або до згасання
контрольної лампи.
 Вибрана 4 або 5 передача (автоматична коробка передач: положення
D/S).
 Швидкість автомобіля щонайменше 70 км/год.
 Оберти двигуна 1800 – 2500 об/хв.
Коли фільтр очиститься, згасне контрольна лампа .
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Particulate filter: owner's manual!
PARTICULATE FILTER: OWNER'S MANUAL!

ОБЕРЕЖНО
Доки горить контрольна лампа , необхідно брати до уваги підвищене
споживання пального, а в разі необхідності і зниження потужності двигуна.
■ Термін експлуатації дизельного сажового фільтра може значно зменшитися через використання дизельного пального з високим вмістом сірки. Дізнайтеся в авторизованого партнера ŠKODA з технічного обслуговування, у
яких країнах використовують дизельне пальне з високою часткою сірки.
■

Примітка
Ми радимо уникати частих поїздок на короткі відстані. Тим самим буде підтримуватись процес згорання сажневих часток в сажневому фільтрі.

 Рівень рідини для омивання скла



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

  горить - рівень рідини для омивання скла занизький.



Top up washer fluid! (Долити омиваючу рідину!)
TOP UP WASHER FLUID (ДОЛИТИ ОМИВАЮЧУ РІДИНУ)

› Долийте рідину для омивання скла.

 Допоміжна система регулювання фар



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 горить – допоміжна система регулювання фар увімкнена » Стор. 79.

Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

Контрольні лампи   відображують стан системи START-STOPP
» Стор. 140.

 Індикація низької температури



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 горить - зовнішня температура нижче +4 °С.
УВАГА
Ожеледиця може утворюватись і при зовнішній температурі близько +4
°C! Тому не варто покладатися лише на дані індикатора зовнішньої температури про відсутність на дорозі ожеледиці.

 Вода в паливному фільтрі (дизельний двигун)



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

Паливний фільтр з сепаратором води відфільтровує бруд і воду з палива.
Якщо занадто велика кількість води присутня в сепараторі, з'являється наступна інформація на дисплеї комбінації приладів.
Контрольна лампа  відображається тільки на MAXI DOT-дисплеї.
  горить

Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 горить - перевищений безпечний інтервал до автомобілю попереду.
Контрольна лампа  відображається тільки на MAXI DOT-дисплеї.

  Система START-STOPP



 Попередження про інтервал (Front Assistant)



 Water in fuel filter. Owner's manual!
 WATER IN FUEL FILTER (ВОДА В ПАЛИВНОМУ ФІЛЬТРІ)

Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.

Інформація про систему Front Assistant » Стор. 179.

 Завчасне попередження/екстрене гальмування (Front
Assistant)



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 горить - система виявила небезпеу зіткнення або автоматично спрацювало екстрене гальмування.
Інформація про систему Front Assistant » Стор. 179.

 Режим економії



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

 горить – автомобіль працює в режимі економії через активне втручання
системи управління циліндром або установку автоматичної КП у положення
холостого ходу (положення N).

 Збій у роботі адаптивної системи управління шасі (DCC)



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

Контрольна лампа  відображається тільки на MAXI DOT-дисплеї.
  горить

 Fault: damper
 DAMPER FAULT

У системі DCC збій.
Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.

   Автоматичний круїз-контроль (ACC)



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 36.

Контрольні лампи    відображують стан системи ACC » Стор. 173.
Прилади і контрольні лампи
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 Обслуговування



Прочитайте і дотримуйтесь

Інформаційна система
на сторінці 36.

 горить - повідомлення про необхідність сервісного обслуговування
» Стор. 55, Індикація сервісного інтервала.

Система інформування водія



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Попередження стосовно дверей, кришки багажника і кришки капоту
Система Аuto-Check
Попередження про перевищення швидкості 120 км/год
Рекомендована передача

46
47
47
47

В залежності від комплектації автомобіля інформаційна система виводить
на дисплей комбінації приладів наступні дані:

› дані про параметри руху (багатофункціональний індикатор) » Стор. 47;
› показання на дисплеї MAXI DOT» Стор. 51;
› індикація інтервалів сервісного обслуговування » Стор. 55;
› положення селектора автоматичної КПП » Стор. 146;
› інформація та вказівки допоміжних систем » Стор. 152.
УВАГА
Перш за все необхідно приділяти уваги керуванню автомобілем! Як водій, ви несете повну відповідальність за експлуатацію автомобіля.

Попередження стосовно дверей, кришки багажника і кришки
капоту



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 46.

Якщо відкрита хоча б одна з дверей або кришка багажника чи капот, то на
дисплеї зображується автомобіль з відповідно відкритими дверима, кришкою багажника чи капотом.
Якщо автомобіль рухається зі швидкістю понад 6 км/год, а одна з дверей
відкрита, то додатково лунає звуковий сигнал.
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Система Аuto-Check



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 46.

Рекомендована передача
Біля даних про обрану передачу відображається символ стрілки  і рекомендована передача.

Коли запалювання вимкнене, в автомобілі постійно перевіряються певні
функції та стан окремих систем автомобіля.

Якщо на дисплеї відображується, напр.    , то це означає, що краще переключитися з 3-ї на 4-у передачу.

Повідомлення постійно відображаються, доки не будуть усунуті порушення
в роботі. Після першої індикації повідомлення надалі відображуються
контрольні лампи  (небезпека) або  (попередження) без вказівок водія.

На автомобілях з автоматичною коробкою передач відображується рекомендована передача, якщо вибрано режим ручного перемикання передач
(Tiptronic).

Попередження про перевищення швидкості 120 км/год



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 46.

Ця функція діє лише в деяких країнах.
У разі перевищення швидкості 120 км/год лунає звуковий попереджувальний сигнал. Якщо швидкість становить менше 120 км/год, то звуковий сигнал вимикається.

Рекомендована передача
Рис. 28
Інформація про увімкнену передачу/Рекомендація щодо вибору передачі

УВАГА
За обрання правильної передачі в різних дорожніх ситуаціях, наприклад, під час обгону, завжди відповідає водій.

Дані про параметри руху (багатофункціональний індикатор)



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Керування
Огляд даних
Попередження в разі перевищення встановленої швидкості
Запам'ятовуючий пристрій

48
48
49
50

Відображення даних про параметри руху можливе тільки після увімкнення
запалювання.
Після увімкнення запалювання відображаються ті дані, які обиралися останніми перед вимкненням запалювання.



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 46.

Відображається відповідна застосована передача (у разі необхідності рекомендована передача) для переходу на вищу або нижчу передачу.
Правильно застосована передача дозволяє знизити споживання палива,
що збільшує термін служби двигуна та підвищує його надійність.
Індикація на дисплеї » Рис. 28
 Оптимальна передача
 Рекомендована передача

На автомобілях, обладнаних дисплеєм MAXI DOT, у головному меню треба
вибрати пункт Driving data і підтвердити свій вибір » Стор. 50, Дисплей
MAXI DOTДисплей.
Налаштування одиниць і відображення деяких данних можна ввімкнути/вимкнути в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR - Налаштування автомобіля.
УВАГА
Перш за все необхідно приділяти уваги керуванню автомобілем! Як водій, ви несете повну відповідальність за експлуатацію автомобіля.

Інформаційна система

47

Керування

Огляд даних



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 47.

Огляд параметрів руху (в залежності від комплектації автомобіля).
Запас ходу
Цей параметр указує на відстань у км, яку можна проїхати з поточним запасом палива в баку за аналогічної манери водіння.
Якщо ви рухатиметесь економніше, це параметр зростатиме.

Рис. 29 Кнопки/коліщатко налаштування: на важелі керування / на
багатофункціональному кермі



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 47.

Вибір та встановлення значень параметрів можна здійснювати за допомогою кнопок на важелі управління або багатофункціональному індикаторі
» Рис. 29.
Опис управління
Кнопка/коліщатко
налаштування
A
B

C

Дія

Функція

Коротке натиснення вгорі Вибір показань/налаштування покаабо внизу
зань
Відображення/підтвердження покаКоротке натискання
зання
Вибір показань/налаштування покаПрокрутіть вгору або вниз
зань
Відображення/підтвердження покаКоротке натискання
зання

Запас ходу AdBlue
Цей параметр указує на відстань у км, яку можна проїхати з поточним запасом AdBlue в баку за аналогічної манери водіння.
Якщо ви рухатиметесь економніше, це параметр зростатиме.
Середнє споживання пального
Цей параметр постійно розраховується після останнього видалення даних
з пам'яті.
Після видалення даних із пам'яті на перших 100 м відстані середнє споживання пального відображатись не буде.
Поточне споживання пального
За допомогою цього параметру можна адаптувати вашу манеру водіння до
бажаного споживання палива.
Якщо автомобіль не рухається або рухається повільно, то споживання
пального відображується в л/год (для моделей, розроблених для деяких
країн, – км/л).
Температура оливи
Робоча температура двигуна досягнута, якщо температура моторної оливи
коливається в межах 80 – 110 °C.
Якщо температура нижче 80 °C чи вище 110 °C, слід уникати високих обертів двигуна, повного газу та сильного навантаження на двигун.
Якщо температура оливи нижче 50 °C або якщо в системі контролю температури оливи виникне помилка, замість температури оливи будуть відображатися символи .
Попередження в разі перевищення швидкості
Налаштування обмеження швидкості, наприклад, максимальної дозволеної

швидкості в населеному пункті » Стор. 49.
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Розпізнання дорожніх знаків
На дисплеї відображаються наступні дорожні знаки.
› Обмеження швидкості.
› Заборона обгону.
Подальша інформація » Стор. 193, Розпізнання дорожніх знаків.
Поточна швидкість руху
Цей параметр аналогічний показанням спідометра.
Середня швидкість
Цей параметр постійно розраховується після останнього видалення даних
з пам'яті.
Після видалення даних із пам'яті на перших 300 м відстані середнє споживання пального відображатись не буде.
Відстань
Відображається відстань, пройдена з моменту останнього видалення даних
з пам'яті.
Максимальне значення, яке відображується – 9 999 км. Коли це значення
перевищується, індикація знову починається з нуля.
Тривалість руху
Відображається тривалість руху з моменту останнього видалення даних з
пам'яті.
Максимальне значення, яке відображується – 99 годин 59 хвилин. Коли це
значення перевищується, індикація знову починається з нуля.
Споживачі систем комфорту
Відображається загальне споживання всіх споживачів систем комфорту в
л/год.




Speed … exceeded (Швидкість перевищено на ... )
SPEED TOO HIGH (ЗАВИСОКА ШВИДКІСТЬ)

Встановлення ліміту швидкості на автомобілі, що не рухається
› Виберіть пункт меню Warning at (Попередження при) () або  () і підтвердіть.
› Встановіть потрібний ліміт швидкості.
› Підтвердить встановлене значення або зачекайте кілька секунд для автоматичного збереження налаштування.
Ліміт швидкості можна встановлювати кроками 5 км/год.
Встановлення ліміту швидкості на автомобілі, що рухається
› Виберіть пункт меню Warning at (Попередження при) () або  () і підтвердіть.
› Рух на бажаній швидкості.
› Підтвердіть поточну швидкість як ліміт швидкості.
У разі необхідності встановлений ліміт швидкості можна коригувати вручну.
Деактивація ліміту швидкості
› Виберіть пункт меню Warning at (Попередження при) () або  () і підтвердіть.
› Підтвердіть збережене значення ліміту швидкості.
Ліміт швидкості деактивується.
Обраний ліміт швидкості залишається активним навіть після вимкнення та
увімкнення запалювання. Якщо рух автомобіля переривається більш ніж
на 2 години, то встановлений ліміт швидкості деактивується.

Разом з даними про споживання також відображується список з трьох споживачів, які споживають найбільшу частку пального (наприклад, система
кондиціонування тощо).

Попередження в разі перевищення встановленої швидкості



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 47.

Система дозволяє встановити ліміт швидкості, у разі перевищення якого
лунає попереджувальний сигнал і з'являється наступне попередження.

Інформаційна система
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Під час наступної заправки дані автоматично видаляються.

Запам'ятовуючий пристрій
Рис. 30
Індикація запам'ятовуючого
пристрою: дисплей MAXI DOT
()/сегментний дисплей ()

Вибір запам'ятовуючого пристрою
› Виберіть відповідний параметри руху.
› Виберіть запам'ятовуючий пристрій повторним підтвердженням даних.
Обнуління

› Виберіть відповідний параметри руху.
› Оберіть бажаний запам'ятовуючий пристрій.
› Скиньте значення в обраному запам'ятовуючому пристрої та підтвердіть
(натиснувши і утримуючи кнопку).



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 47.

Наступні параметри руху зберігаються у трьох запам'ятовуючих пристроях:

› середнє споживання пального;
› пройдена відстань;
› середня швидкість;
› тривалість руху.
Вибраний запам'ятовуючий пристрій відображується на дисплеї у позиції
A » Рис. 30.
Since start () або «1» ()
Запам'ятовуючий пристрій накопичує інформацію з моменту включення і
до виключення запалювання.
Якщо подорож продовжується в межах 2 годин після вимкнення запалювання, то нові параметри надходять в розрахунок актуальної інформації
про подорож.
Якщо перерва між подорожами триває більш ніж 2 години то дані автоматично видаляються.
Long-term () або «2» ()
Запам'ятовуючий пристрій збирає дані про довільну кількість окремих подорожей загалом до 99 годин і 59 хвилин часу подорожування або 9 999
км відстані.
Якщо одне з наведених значень перевищується, індикація знову починається з нуля.
Since refuel () або «3» ()
Запам'ятовуючий пристрій збирає дані починаючи з останньої заправки палива.
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Примітка
Під час від'єднання акумуляторної батареї всі дані, збережені запам'ятовуючим пристроєм, видаляються.

Дисплей MAXI DOTДисплей



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Головне меню
Управління важелем управління
Управління багатофункціональним кермовим колесом
Пункт меню Navigation
Пункт меню Audio
Пункт меню Telephone
Пункт меню Assist systems
Індикація сторони світу
Екологічні поради

51
51
52
53
53
53
54
54
55

Дисплей MAXI DOT(далі - дисплей) являє собою інтерфейс користувача,
який, в залежності від комплектації автомобіля, передає дані інформаційно-командної системи, багатофункціонального дисплея, допоміжних систем тощо.
УВАГА
Перш за все необхідно приділяти уваги керуванню автомобілем! Як водій, ви несете повну відповідальність за експлуатацію автомобіля.



Головне меню



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 50.

Виклик головного меню
› Натисніть та утримуйте кнопку A на важелі управління » Рис. 31 на
стор. 51.

Прочитайте і дотримуйтесь

Опис управління за допомогою кнопок на важелі управління
Кнопка
A

або

› коротко натисніть кнопку

G на багатофункціональному кермовому коле-

сі » Рис. 32 на стор. 52.

на сторінці 50.

B

Дія
Коротке натиснення вгорі
або внизу
Довге натиснення вгорі
або внизу
Коротке натискання

Функція
Перемикання меню/пунктів меню
Відображення головного меню
Підтвердження пункту меню/меню

Пункти головного меню (в залежності від комплектації автомобіля)
■ Driving data » Стор. 47
■ Assist systems » Стор. 54
■ Navigation » Стор. 53
■ Audio » Стор. 53
■ Telephone » Стор. 53;
■ Vehicle » Стор. 47, Система Аuto-Check
Управління меню здійснюється за допомогою кнопок на важелі управління
» Рис. 31 на стор. 51 або багатофункціональному кермовому колесі
» Рис. 32 на стор. 52.
Примітка
Якщо на дисплеї відображуються попередження, їх треба спершу підтвердити для виклику головного меню.
■ Мову дисплею можна налаштувати в інформаційно-командній системі
» Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ Налаштування пристроїв (кнопка SETUP).
■

Управління важелем управління
Рис. 31
Кнопки: на важелі керування

Інформаційна система
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Управління багатофункціональним кермовим колесом

Кнопка/коліщатко
налаштування

Дія

Коротке натискання
C

Тривале натискання
Рис. 32 Кнопки/коліщатко налаштування: на багатофункціональному
кермовому колесі



Прочитайте і дотримуйтесь

Коротке натискання
D

на сторінці 50.

Опис управління за допомогою кнопок на багатофункціональному кермовому колесі
Кнопка/коліщатко
налаштування

Коротке натискання
Дія

Функція

E

Тривале натискання

Коротке натискання
A

Тривале натискання

Коротке натискання
B

Поверніть догори
Поворот донизу
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Тривале натискання

Управління

Увімкнення/вимкнення голосового
управління / вимкнення/увімкнення
звуку (дійсно для автомобілів без голосового управління)
Увімкнення голосового управління
SmartLink(якщо воно підтримується
підключеним пристроєм)
Вимкнення/увімкнення звуку / вимкнення/увімкнення відтворення
треку
Підвищення гучності
Зниження гучності

Коротке натискання

F

Поверніть догори

Поворот донизу

Функція

Перехід до наступної радіостанції/наступного телевізійного каналу
або до треку, що відтворюється
Швидка прокрутка треку, що відтворюється, вперед
Перехід до попередньої радіостанції/попереднього телевізійного каналу або до треку, що відтворюєтьсяa))
Швидка прокрутка треку, що відтворюється, назад
Прийняти/завершити виклик / відобразити меню Telephone (Телефон) / Відобразити список викликів /
Набраний обраний контакт
Відхилити виклик/повторити останній виклик (redial)
Підтвердження пункту меню/меню /
Повторення або уточнення останнього голосового повідомлення /
Переривання повідомлення про дорожній рух
Відобразити попередній пункт меню/трекa) / Відобразити доступний
список (наприклад, список доступних станцій, останніх місць призначення, викликів)
Відобразити наступний пункт меню/трек / Відобразити доступний
список (наприклад, список доступних станцій, останніх місць призначення, викликів)



Кнопка/коліщатко
налаштування
G

Дія

Коротке натискання
Тривале натискання

a)

Функція

Повернутись на один рівень вище у
меню
Відображення головного меню

Виконується, якщо натискати на кнопку приблизно 4 с після початку треку, що відтворюється. Якщо
натискати на кнопку приблизно 4 с після початку треку, то цей трек буде відтворюватись з початку.

Примітка
У залежності від комплектації можуть бути наявні не всі функції. Система
вказує на це за допомогою текстового повідомлення на дисплеї.

Пункт меню Navigation



Прочитайте і дотримуйтесь

Якщо обрати один з пунктів меню, то будуть відображені назви місць призначення і наступні пункти.
■ OK – запуск системи навігації
■ Cancel (Скасувати) – повернення до меню Navigation (Навігація), відображається компас/автомобіль
Якщо в обраному пункті меню Home address домашня адреса не встановлена, то з'являється повідомлення: Please enter home address to
infotainment system (Будь-ласка, введіть домашню адресу в інформаційно-командну систему).

Пункт меню Audio



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 50.

Вибір пункту меню Audio (Аудіо)
› У головному меню виберіть пункт меню Audio (Аудіо) і підтвердіть.
На дисплеї можна відобразити наступні дані.
Радіо
■ Радіостанція, що відтворюється (назва/частота)
■ Обраний діапазон частоти (напр., FM) та за наявності номер кнопки
станції (напр., FM 3), якщо станція збережена у списку пам'яті.
■ Список доступних радіостанцій (якщо можна приймати більш ніж 5 станцій)
■ Повідомлення дорожнього радіо (TP)
■ Носії даних
■ Назва треку, що відтворюється, у разі необхідності додаткової інформації про трек (наприклад, виконавець, назва альбому), якщо ця інформація зберігається на аудіоджерелі у вигляді так званого ID3-тега.

■

на сторінці 50.

Вибір пункту меню Navigation (Навігація)
› У головному меню виберіть пункт меню Navigation (Навігація) і підтвердіть.
Проведення до пункту призначення виконується
Після вибору відображуються графічні рекомендації стосовно руху, а також
інша інформація щодо маршруту та пункту призначення.
Проведення до пункту призначення не виконується
Після вибору для відображення поточного положення автомобіля відносно
до сторін світу зображується компас/автомобіль.
Під час обертання коліщатка налаштування F » Рис. 32 на стор. 52 на багатофункціональному колесі відображується меню Last destinations (Останні пункти призначення).
У меню є пункт Home address (Домашня адреса) і список останніх пунктів
призначення.

Пункт меню Telephone



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 50.

Вибір пункту меню Telephone (Телефон)
› У головному меню виберіть пункт меню Telephone (Телефон) і підтвердіть.
› Поверніть коліщатко налаштування F » Рис. 32 на стор. 52.
Відобразиться список викликів.
Якщо в списку викликів немає записів, то на дисплеї з'являється повідомлення No entries available.
Інформаційна система
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Для окремих записів в списку викликів відображаються наступні символи.
 Вхідний виклик
 Вихідний виклик
 Пропущений виклик
Вихідний виклик
■  Cancel - перервати набір
Вхідний виклик
 Answer - прийняти розмову
■  Reject - відхилити розмову
■  Ignore - відключення звуку дзвінка (опція доступна лише за відсутності
іншої розмови)

■

Поточний виклик або конференц-зв'язок
■  End call (Завершити розмову) - завершити розмову
■  Hold - утримувати виклик
■  Continue - продовжити утримуваний виклик
■  Mic. off - вимкнути мікрофон
■  Mic. on - увімкнути мікрофон
■  Private - перемкнути виклик на телефон
■ Hands-free - перемкнути виклик на пристрій
Поточний і утримуваний виклик
 Hang up - завершити поточний дзвінок
 Call wait. - переключитися до виклику, який утримується
 Conference - створити конференц-зв'язок1)
 Mic. off - вимкнути мікрофон
 Mic. on - увімкнути мікрофон
■  Private - перемкнути поточний виклик на телефон
■ Hands-free - перемкнути поточний виклик на пристрій

■
■
■
■
■

Символи на дисплеї
 Рівень зарядки телефонного акумулятора1)
 Потужність сигналу1)
 Телефон з'єднаний з пристроєм гучного зв'язку.
 Пропущені виклики (при наявності кількох пропущених викликів, поряд
з символом відображується кількість пропущених викликів)
 Мікрофон вимкнено

1)

Ця функція підтримується лише деякими мобільними телефонами.
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Пункт меню Assist systems



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 50.

Вибір пункту меню Assist systems (Асистенти)
› У головному меню виберіть пункт меню Assist systems (Асистенти) і підтвердіть.
або

› натисніть кнопку  на багатофункціональному кермовому колесі.
У пункті меню Assist systems (Асистенти) можна активувати/деактивувати
систему сканування простору в передній частині (Front Assistant), асистент
руху по смузі (Lane Assist), допомоги під час виїзду з парковки та допоміжну
систему контролю мертвих зон.

Індикація сторони світу
Рис. 33
Індикація сторони світу



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 50.

Дійсно для автомобілів з навігаційною системою, встановленою на заводі.
Якщо запалювання увімкнене, то на дисплеї відображується символ стрілки
та скорочення відповідної сторони світу (в залежності від поточного напрямку руху автомобіля) » Рис. 33.
Примітка
Індикатор сторони світу може підсвічуватися у верхній або нижній частині
екрану в залежності від інформації, показаної пізніше.

Екологічні поради



Прочитайте і дотримуйтесь

Відображення відстані та кількості днів, що залишилися до
наступного техобслуговування

на сторінці 50.

Рис. 34
Кнопка в комбінації приладів

Для досягнення найменшого споживання пального на дисплеї можуть відображатися поради щодо зменшення споживання.
Екологічні поради починаються з напису ECO-TIPP.
Наприклад, якщо кондиціонер увімкнено, а вікна відкрито, то на дисплеї
з'являється повідомлення ECO TIP Air conditioning switched on: close
windows.
Активація/деактивація» Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.

Індикація сервісного інтервала

› Увімкніть запалювання.
› Натисніть кнопку A » Рис. 34 і утримуйте натиснутою, доки на дисплеї не



› Відпустіть кнопку

відобразиться пункт меню Service (Сервісне обслуговування).
A.

Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Відображення відстані та кількості днів, що залишилися до наступного
техобслуговування
Повідомлення про сервісне обслуговування
Скидання індикації інтервалів сервісного обслуговування

55
55
56

Індикатор інтервалів сервісного обслуговування повідомляє про час та кілометраж до наступного сервісного обслуговування.
Інформацію про інтервали сервісного обслуговування див. у гарантійному
талоні.

Протягом 4 секунд на дисплеї відображуються символ  та, наприклад, наступні повідомлення про кількість кілометрів або днів до наступного сервісного обслуговування.
 Oil service … / … Inspection … / … (Заміна оливи .../...Техогляд .../...)
 OIL SERV_ IN … OR … INSPECT_ IN … OR … (ЗАМІНА ОЛИВИ ЧЕРЕЗ ...
АБО ... ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ ЧЕРЕЗ ... АБО ...)
Дані про кількість кілометрів, що залишилася до техобслуговування можуть
також відображатись в інформаційно-командній системі » Інструкція з
експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.

Повідомлення про сервісне обслуговування
Повідомлення до наступного техобслуговування
Перед наступним сервісним обслуговуванням після увімкнення запалювання на дисплеї з'являється символ  та повідомлення про кількість кілометрів або днів до наступного сервісного обслуговування.
Повідомлення до наступного техобслуговування
Якщо необхідно пройти техобслуговування, то після увімкнення запалювання на дисплеї з'являється символ  та повідомлення:
 Oil service now! (Негайно замініть оливу!)
 OIL SERVICE NOW
Інформаційна система
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або



Доступні застосунки, перелік сумісних пристроїв зв'язку, а також додаткову
інформацію про SmartGate див. на інтернет-сайтах ŠKODA.

Inspection now! (Негайно пройдіть технічний огляд!)
INSPECTION NOW

Програмне забезпечення SmartGate можна оновити за допомогою застосунку Service App.

або



Oil service and inspection now! (Негайно замініть оливу і пройдіть техогляд!)
OIL SERVICE + INSPECTION_NOW

Інформацію про доступні програми, які підтримують з'єднання SmartGate,
див. на Інтернет-сторінці ŠKODA.
УВАГА
Дотримуйтесь норм національного законодавства щодо використання
в автомобілі мобільних пристроїв зв'язку.
■ Пристрій, що підключається, та його тримач не можна встановлювати
на кришках подушок безпеки або в безпосередній зоні дії подушок безпеки.
■ Не кладіть пристрій, що підключається, на зону розкриття подушок
безпеки, на сидіння, панель приладів або в інше місце, з якого він може
впасти під час раптового гальмівного маневру, зміни напрямку руху,
аварії або зіткнення. Це може призвести до травм!
■

Скидання індикації інтервалів сервісного обслуговування
Ми радимо виконувати скидання індикації на спеціалізованому підприємстві.
Ми не радимо скидати індикацію інтервалів сервісного обслуговування самостійно. Може статися неправильне налаштування індикації інтервалів
сервісного обслуговування, що може спричинити несправності в автомобілі.
Змінний інтервал сервісного обслуговування
На автомобілях зі змінним інтервалом сервісного обслуговування після скидання індикатора заміни оливи на спеціалізованому підприємстві відображуються значення нового інтервалу сервісного обслуговування, розраховані згідно з попередніми умовами експлуатації автомобіля.
Ці значення постійно коригуються у відповідності до поточних умов експлуатації автомобіля.

Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
З'єднання з SmartGate за допомогою Wi-Fi
З'єднання з SmartGate через Wi-Fi Direct
Мережевий інтерфейс SmartGate

Примітка
Застосунки ŠKODA доступні на пристроях зв'язку з операційною системою Android версії 4.x.x і вище, а також iOS 7.x.x і вище.
■ За допомогою SmartGate можна під'єднати пристрій з двома активними
застосунками ŠKODA або два пристрої, на кожному з яких використовується
по одному застосунку ŠKODA.
■ Якщо ви забули пароль для встановлення зв'язку з SmartGate, зверніться
до спеціалізованого підприємства для повернення SmartGate до заводських налаштувань.
■

SmartGate



ОБЕРЕЖНО
ŠKODA не несе жодної відповідальності за можливі проблеми, пов'язані з
несумісністю або неправильної роботою пристроїв зв'язку чи застосунків.
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З'єднання з SmartGate за допомогою Wi-Fi



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 56.

SmartGate є системою, що передає окремі дані про параметри руху (наприклад, поживання, швидкість тощо) по Wi-Fi та Wi-Fi Direct.

Для успішного з'єднання мають бути виконані наступні умови.

Встановлені на сумісному пристрої зв'язку (наприклад, телефон, планшетний ПК) застосунки ŠKODA надають можливість обробляти передані дані.
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На підключеному пристрої включено бездротовий зв'язок.
Запалювання увімкнене.



Встановлення зв'язку
› Виконайте пошук доступних бездротових мереж на під'єднаному пристрої (див. керівництво з експлуатації під'єднаного пристрою).
› У меню знайдених мереж виберіть пункт «SmartGate_...»1) або «DIRECTSmartGate_...»1).
› Введіть пароль (на заводі у якості паролю введено ідентифікаційний номер автомобіля – введіть прописні літери).
Роз'єднання
Роз'єднайте зв'язок в один з наступних способів.
› Через розірвання з'єднання з SmartGate на під'єднаному пристрої.
› Через відключення бездротового зв'язку на під'єднаному пристрої.
› Через відключення запалювання протягом більш ніж 5 с (на автомобілях
з кнопкою стартера через зупинку двигуна та відчинення дверей водія).
Автоматичне з'єднання
Якщо пристрій зв'язку вже було раніше з'єднано зі SmartGate, з'єднання буде встановлено автоматично за наступних умов.
На підключеному пристрої включено бездротовий зв'язок.
Запалювання увімкнене.
На під'єднаному пристрої зберігається пароль, необхідний для перевірки з'єднання.





З'єднання з SmartGate через Wi-Fi Direct



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 56.

Цей вид з'єднання передбачено для пристроїв зв'язку та застосунків, які
підтримують з'єднання за допомогою Wi-Fi Direct.

Якщо ви хочете встановити з'єднання з SmartGate на іншому автомобілі, то
після запуску застосунку необхідно спершу роз'єднати попередньо встановлений зв'язок. Для цього виберіть функцію роз'єднання (наприклад,
«Disconnect»).
Роз'єднання
Роз'єднайте зв'язок в один з наступних способів.
› У застосунку обирається функція роз'єднання (наприклад, «Disconnect»).
› Через відключення зв'язку Wi-Fi Direct на під'єднаному пристрої.
› Через відключення запалювання протягом більш ніж 5 с (на автомобілях
з кнопкою стартера через зупинку двигуна та відчинення дверей водія).
Автоматичне з'єднання
Якщо пристрій зв'язку вже було раніше з'єднано зі SmartGate, то з'єднання
буде встановлено автоматично за наступних умов після запуску застосунку.

Мережевий інтерфейс SmartGate



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 56.

У мережевому інтерфейсі SmartGate можна налаштувати SmartGate, а також бездротовий зв'язок зі SmartGate.
Введіть в інтернет-браузері під'єднаного по бездротовому зв'язку пристрою наступну адресу:
HTTP://192.168.123.1
Зміни налаштувань стають помітними лише після натиснення кнопок
«Save» та «Reboot».

Встановлення зв'язку
› Увімкніть запалювання.
› Запустіть застосунок ŠKODA на під'єднаному пристрої, який підтримує
з'єднання за допомогою Wi-Fi Direct.
› У застосунку виберіть функцію з'єднання (наприклад, «Connect»), буде запущено пошук доступних пристроїв, які підтримають Wi-Fi Direct.
› У меню знайдених мереж виберіть пункт «SmartGate_...»1).
› Введіть PIN-код (на заводі у якості паролю введено останні шість цифр
ідентифікаційного номера автомобіля).

1)

В позиції ... відображаються шість останніх символів ідентифікаційного номеру автомобіля.

Інформаційна система
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Відмикання та відчинення
Відмикання та замикання



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Відмикання/замикання за допомогою дистанційного ключа
Витягнення аварійного ключа KESSY
Відмикання/замикання – KESSY
Замкнення/відімкнення автомобіля натисненням кнопки системи
замків з центральним блокуванням
Захисний блокувальний пристрій
Індивідуальні налаштування
Відчинення і зачинення дверей
Запобіжник проти відкривання дверей дітьми
Порушення роботи

59
59
60
60
61
61
62
62
62

Ваш автомобіль обладнаний системою замків із центральним управлінням.

Після замикання в залежності від комплектації автомобіля відбувається
наступне.
› Замикання автомобіля сигналізується одноразовим блиманням сигналів
повороту.
› В автомобілях, обладнаних системою протиугінної сигналізації, пролунає
звуковий сигнал.
› Двері, кришка багажника та кришка баку будуть замкнені.
› Світильник салону згасне.
› Активується захисний блокувальний пристрій.
› Контрольна лампа на дверях водія почне блимати.
› Зовнішні дзеркала складаються назад в положення для паркування.
› Активується система протиугінної сигналізації.
Якщо після замкнення автомобіля двері або кришка багажника будуть відчинені, покажчики повороту будуть блимати лише після їх зачинення.
Захист від випадкового відмикання автомобіля
Якщо ви відімкнете автомобіль і протягом наступних 45 секунд не відкриєте жодної двері або кришки багажника, автомобіль знову автоматично заблокується, а захисний блокувальний пристрій чи протиугінна сигналізація
знову увімкнуться.

Система замків із центральним управлінням надає можливість одночасно
відмикати або замикати всі двері, кришку баку та багажне відділення.
Функції системи замків із центральним управлінням можна налаштувати індивідуально » Стор. 61.
Після відмикання в залежності від комплектації автомобіля відбувається
наступне.
› Відмикання автомобіля сигналізується подвійним блиманням сигналів повороту.
› В автомобілях, обладнаних системою протиугінної сигналізації, пролунає
подвійний звуковий сигнал.
› Двері, кришка багажника та кришка баку будуть відімкнуті.
› Світильник салону загориться.
› Деактивується захисний блокувальний пристрій.
› Контрольна лампа на дверях водія припинить блимати.
› Зовнішні дзеркала складаються в положення для руху.
› Деактивується система протиугінної сигналізації.
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УВАГА
Якщо ви виходите з автомобіля, ніколи не залишайте у ньому ключ.
Сторонні особи, наприклад, діти, можуть замкнути автомобіль, увімкнути
запалювання або запустити двигун – є небезпека травми або аварії!
■ Якщо ви виходите з автомобіля, за жодних обставин не залишайте у
ньому осіб, які не є повністю самостійними, наприклад, дітей, без нагляду. Цілком імовірно, що ці люди не зможуть самостійно вийти з автомобіля або допомогти собі. Занадто високі або занадто низькі температури
становлять небезпеку для життя!
■

ОБЕРЕЖНО
У кожному з ключів містяться електронні компоненти, тому їх необхідно
захищати від вологи та сильної вібрації.
■ Тримайте канавку ключа завжди чистою. Забруднення (текстильні волокна, пил тощо) негативно впливають на функцію замків дверей та замка запалювання.
■ Якщо відчинені двері водія, автомобіль не можна замкнути.

■

Відмикання/замикання за допомогою дистанційного ключа

Рис. 35 Ключ: ключ дистанційного управління/KESSY



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 58.

Функція та опис ключа » Рис. 35
 Відмикання автомобіля
 Замкнення автомобіля
 У залежності від комплектації:
› розблокування/відімкнення кришки багажника (автомобілі з ручним
управлінням);
› відкривання/закривання кришки багажника/блокування пересування кришки багажника (автомобілі з електричною системою управління).
A Кнопка для розкладання/складання ключа
B Контрольна лампа стану батарейки
Якщо після натискання кнопки на ключі не блимає червона контрольна
лампа, то батарейка розряджена.
Розблокування/відімкнення кришки багажника для автомобілів з ручним
управлінням
Коротким натисненням кнопки з символом  розблоковується кришка.

ОБЕРЕЖНО
Функціонування пристрою дистанційного управління може значно погіршитись через накладання сигналів інших передавачів, що знаходяться поблизу автомобіля і працюють у тому ж діапазоні частот.
■ Діапазон дії ключа з дистанційним управлінням складає близько 30 м. Якщо заряд батарейки слабкий, дальність дії знизиться.
■ Якщо система замків із центральним управлінням реагує на дистанційне
управління лише на відстані менше 3 м, слід замінити батарейку
» Стор. 250.
■

Примітка
Користуйтесь пристроєм дистанційного керування лише в тому випадку, якщо автомобіль знаходиться у полі вашого зору.

Витягнення аварійного ключа KESSY

Рис. 36 Ключ KESSY



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 58.

› Витягніть фіксатор A у напрямку стрілки 1 для відімкнення » Рис. 36.
› Витягніть аварійний ключ B в напрямку стрілки 2 .

Довгим натисненням кнопки з символом  відмикається (частково відкривається) кришка.
Якщо кришку було розблоковано або відімкнено натисненням кнопки із
символом  на ключі, то після зачинення вона замикається автоматично.
Можна встановите затримку замикання » Стор. 64.

Відмикання та відчинення

59

Якщо ключ, яким було замкнено автомобіль, залишається у багажнику, то
кришка багажника відмикається (частково відкривається). Про повторне
відмикання сигналізує чотириразове блимання сигналів повороту. Кришка
багажника залишається відімкненою (частково відкритою). Решта дверей
залишаються замкненими.

Відмикання/замикання – KESSY

На дисплеї комбінації приладів відобразиться повідомлення:
 Key in vehicle (Ключ в автомобілі).
 KEY IN VEHICLE
ОБЕРЕЖНО
Рукавиці деяких видів можуть погіршувати функцію відімкнення та замкнення ручки дверей.
■ Після виходу з автомобіля автоматичне замкнення не здійснюється.

■

Рис. 37 Ручка передніх дверей



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 58.

Система KESSY (Keyless Entry Start Exit System) дозволяє здійснювати відімкнення та замкнення автомобіля без активного використання ключа
» Рис. 37.



Замкнення/відімкнення автомобіля натисненням кнопки
системи замків з центральним блокуванням
Рис. 38
Кнопка системи замків з центральним блокуванням

Відмикання
Замкнення

Під час відімкнення або замкнення ключ має знаходитись на відстані не
більше прибл. 1,5 м від ручки дверей.
Замкнення
В автомобілях із автоматичною КП перед замкненням необхідно переключити селектор до положення P.
Транспортний засіб не може бути заблокований ззовні, якщо запалювання
включене.
Після замкнення автомобіля його неможливо відімкнути за ручку дверей
протягом наступних 2 секунд. Таким чином можна перевірити, чи замкнено
автомобіль.
Захист від випадкового замкнення ключа в автомобілі
Якщо ключ, яким було замкнено автомобіль, залишається у пасажирському
салоні, то двері автомобіля автоматично відмикаються. Про повторне відмикання автомобіля сигналізує чотириразове блимання сигналів повороту.
Якщо протягом 45 секунд жодні двері не відкриваються, то автомобіль автоматично замикається.
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Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 58.

Якщо автомобіль не було замкнено ззовні, і жодні двері не відкриті, то його
можна відімкнути або замкнути за допомогою кнопки  » Рис. 38.
Про замкнення сигналізує загоряння символу  в кнопці.
Кнопка також діє із вимкненим запалюванням.
Після замикання відбувається наступне.
› Відкрити двері й кришку багажника ззовні неможливо.
› Двері можна відмикати і відкривати зсередини, потягнувши один раз за
ручку відчинення відповідних дверей.



УВАГА
В екстреному випадку замкнені з середини двері ускладнюють доступ
до салону автомобіля для надання допомоги – небезпека для життя!

Захисний блокувальний пристрій



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 58.

Щойно автомобіль замикається ззовні, відкривання дверей зсередини блокується захисним блокувальним пристроєм.
Після вимкнення запалювання про цю функцію сигналізує наступне повідомлення на дисплеї комбінації приладів.
 Check SAFELOCK! Owner's manual!
 CHECK SAFELOCK
Після замкнення автомобіля контрольна лампа в дверях часто блимає ще
приблизно 2 секунди, а потім починає блимати рівномірно через довгі інтервали.
Вимкнення
Блокувальний пристрій можна вимкнути в один з таких способів.
› Подвійним замкненням протягом 2 секунд.
› Відключенням кнопки для контролю внутрішньосалонного простору та
системи захисту проти відбуксування автомобіля » Стор. 63.
Контрольна лампа на дверях водія швидко блимає приблизно 2 секунди,
згасає та приблизно через 30 секунд починає блимати з регулярними довшими інтервалами.
Коли автомобіль замкнений і захисний блокувальний пристрій деактивований, двері можна відкрити зсередини, потягнувши один раз за ручку відповідних дверей.
Захисний блокуючий пристрій знову вмикається автоматично під час замикання автомобіля.
УВАГА
У замкнених ззовні автомобілях з увімкненим блокувальним пристроєм
не можуть залишатися люди, оскільки зсередини неможливо відчинити
ані двері, ані вікна. В екстреному випадку замкнені двері ускладнюють
доступ до салону автомобіля для надання допомоги, що небезпечно для
життя!

Індивідуальні налаштування



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 58.

Наступні функції системи замків з центральним управлінням можна налаштовувати індивідуально в інформаційно-командній системі » Інструкція з
експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR - налаштування автомобіля.
Відкривання окремих дверей
Ця функція дозволяє відімкнути двері водія і кришку паливного баку за допомогою дистанційного радіоуправління. KESSY дозволяє відмикати двері
водія і кришку паливного баку, в залежності від того, де знаходиться ключ.
Інші двері та кришка багажника залишаються замкнутими і відмикаються
лише після повторного відмикання.
Відмикання дверей з одного боку автомобіля
Ця функція дозволяє відмикати двоє дверей з боку водія та кришку паливного баку за допомогою системи дистанційного радіоуправління. KESSY дозволяє відмикати двоє дверей водія з однієї сторони автомобіля і кришку
паливного баку, в залежності від того, де знаходиться ключ. Інші двері та
кришка багажника залишаються замкнутими і відмикаються лише після повторного відмикання.
Відімкнення усіх дверей
Ця функція дозволяє відімкнути усі двері, кришку багажників і кришку паливного баку.
Автоматичне замкнення та відімкнення
Ця функція дозволяє замкнути всі двері і кришку багажника на швидкості
від 15 км/год. Кнопка на ручці кришки багажника деактивується.
Повторне автоматичне відімкнення всіх дверей і кришки багажника здійснюється після витягнення ключа запалювання або при відкритті будь-якої з
дверей. На автомобілях, оснащених системою KESSY, для цього треба відкрити одну з дверей.
Автомобіль можна також відімкнути, натиснувши кнопку системи замків з
центральним блокуванням  в центральній консолі » Стор. 60.
Акустичні сигнали при відмиканні/замиканні
Для автомобілів з протиугінною сигналізацією можна активувати/деактивувати акустичні сигнали в інформаційно-командній системі » Інструкція з
експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR - Налаштування автомобіля .
Відмикання та відчинення

61

Відчинення і зачинення дверей

Запобіжник проти відкривання дверей дітьми

Рис. 39 Ручка дверей/дверна ручка



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 58.

Відчинення ззовні
› Розблокуйте автомобіль.
› Потягніть за ручку дверей A у напрямку стрілки » Рис. 39.
Відчинення зсередини
› Потягніть двері за ручку відкривання дверей B та відштовхніть двері від
себе.
Зачинення зсередини
› Взятися за бильце C і зачинити двері.
УВАГА
■ Стежте за тим, щоб двері було правильно зачинено, інакше під час руху вони можуть зненацька відчинитися – небезпека для життя!
■ Зачиняти і замикати двері слід лише тоді, коли в зоні відчинення/зачинення немає людей – небезпека травмування!
■ Під час сильного вітру чи на схилі відкриті двері можуть закритися самі
– небезпека травмування!
■ Заборонено їздити з відчиненими дверима – це небезпечно для життя!

Рис. 40 Задні двері: увімкнення/вимкнення запобіжника проти відкривання дверей дітьми



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 58.

Запобіжник попереджає відкриття задніх дверей зсередини. Двері можна
буде відчинити лише ззовні.
Увімкнення/вимкнення запобіжника проти відкривання дверей дітьми
» Рис. 40
 Увімкнення
 Вимкнення
Запобіжник вмикається та вимикається ключем автомобіля.

Порушення роботи



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 58.

Несправність системи замків із центральним управлінням
Якщо контрольна лампа у дверях водія швидко блимає протягом приблизно 2 секунд, після чого загоряється на 30 секунд, а потім починає повільно
блимати, то необхідно звернутися за допомогою до спеціалізованого підприємства.
У разі несправності центральної системи блокування дверей ключем можна відкрити чи закрити лише двері водія. Інші двері і кришку багажника
можна відкрити чи закрити вручну.
› Відімкнення/замкнення дверей водія » Стор. 252.
› Замкнення дверей » Стор. 253.
› Відімкнення кришки багажника » Стор. 253.
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Несправність системи KESSY
Якщо на дисплеї комбінації приладів відображується наступне повідомлення, то необхідно звернутись по допомогу до спеціалізованого підприємства.
 Keyless access system faulty (Несправність системи KESSY).
 KEYLESS ACCESS SYSTEM FAULTY (НЕСПРАВНІСТЬ KEYLESS)
Розрядка батарейки ключа
Якщо напруга батарейки ключа з радіоуправлінням занадто низька, то на
дисплеї комбінації приладів з'являється повідомлення:
 Change the key battery! (Замінити батарейку ключа!)
 KEY BATTERY PLEASE CHANGE (ЗАМІНІТЬ ЕЛЕМЕНТ ЖИВЛЕННЯ КЛЮЧА)
Замініть батарейку » Стор. 250.

Вступ до теми

Відключення сигналу тривоги
Сигналізація вимикається натисканням кнопки  на ключі або запалювання.
ОБЕРЕЖНО
Для забезпечення повної ефективності сигналізації перевіряйте, чи усі двері й вікна, включно з електричним відсувним/відкидним люком, зачинені
перед тим, як залишити автомобіль.

Контроль внутрішньосалонного простору та система захисту
проти відбуксування автомобіля

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Контроль внутрішньосалонного простору та система захисту проти
відбуксування автомобіля

Коли двері водія відмикаються й відчиняються через замковий циліндр,
спрацьовує сигналізація.

Примітка
Система сигналізації має власне джерело живлення. Термін служби джерела живлення складає 5 років.

Протиугінна сигналізація



› раптове й різке падіння напруги в бортовій мережі;
› від'єднання причепа.

Рис. 41
Кнопка для контролю внутрішньосалонного простору та
системи захисту проти відбуксування автомобіля
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Система протиугінної сигналізації (надалі просто «сигналізація») сприяє підвищенню захисту від угону і спроб проникнення до автомобіля.
Сигналізація активується через 30 секунд після замкнення автомобіля. Після відімкнення автомобіля сигналізація автоматично деактивується.
Під час спроби викрадення та проникнення до автомобіля система сигналізації видає звукові та оптичні попереджувальні сигнали (надалі просто
«сигнал тривоги»).
Спрацювання сигналу тривоги
Сигналізація активізується, коли на замкненому автомобілі виконують зазначені нижче несанкціоновані дії:
› відкривання кришки капота;
› відкривання кришки багажника;
› відкривання дверей;
› повертання ключа у замку запалювання;
› буксирування автомобіля;
› рух в автомобілі;



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 63.

Контроль внутрішньосалонного простору автомобіля спрацьовує, коли у
замкненому автомобілі фіксується певний рух.
Захист від відбуксування автомобіля видає сигнал тривоги в тому випадку,
якщо фіксується нахил замкненого автомобіля.

Відмикання та відчинення

63



Вимкніть контроль внутрішньосалонного простору та систему захисту проти відбуксування автомобіля, коли існує можливість спрацювання сигналізації через рух в салоні автомобіля (наприклад, осіб або тварин), та при
транспортуванні автомобіля (наприклад, залізницею або кораблем) або при
відбуксуванні автомобіля.
Деактивація
› Вимкніть запалювання.
› Відчиніть двері водія.
› Натисніть кнопку із символом  на середній стійці кузова з боку водія
» Рис. 41.

УВАГА
Ніколи не рухайтесь із нещільно закритою або повністю відкритою
кришкою багажного відділення, оскільки до салону автомобіля можуть
потрапляти відпрацьовані гази – небезпека отруєння!
■ Обережно! Під час закривання кришки багажного відділення можна
защепити частини тіла й отримати травму!
■

Відчинення/зачинення кришки багажника

Підсвічування символу  на кнопці змінить колір з білого на помаранчевий.

› Відімкніть автомобіль протягом 30 секунд.
У разі деактивації контролю внутрішньосалонного простору та захисту від
відбуксування автомобіля також вимикається захисний блокувальний пристрій.
ОБЕРЕЖНО
Відкрита ніша для окулярів зменшує ефективність системи контролю внутрішньосалонного простору. Для того, щоб гарантувати повну функціональність контролю внутрішнього простору, перед замкненням автомобіля зачиніть відділення для окулярів.

Кришка багажника





Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 64.

На автомобілях, не оснащених системою KESSY, після відмикання кришку
багажника автомобіля можна відкрити, натиснувши кнопку на ручці над
номерним знаком.
Відкривання
› Натисніть кнопку A у напрямку стрілки 1 » Рис. 42.
› Підніміть кришку в напрямку стрілки 2 .

Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Відчинення/зачинення кришки багажника
Замкнення кришки багажника з затримкою

Рис. 42 Відчинення/зачинення кришки багажника
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Під час закривання кришки багажника ніколи не натискайте на заднє скло.

Закривання
› Візьміться за тримач B і потягніть його в напрямку стрілки 3 .

Замкнення кришки багажника з затримкою

Необхідно упевнитись у тому, що після замкнення кришки багажнику замок защепнувся.



Під час зрушення з місця або при швидкості понад 5 км/год кнопка на ручці
над номерним знаком деактивується. Після зупинки і відчинення дверей
функція відновлюється.

Якщо кришку багажника було розблоковано кнопкою із символом  на
ключі, то після зачинення вона знову замикається автоматично.
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Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 64.

Час, через який кришка багажника автоматично замкнеться після закривання, можна подовжити, звернувшись до спеціалізованого підприємства.



ОБЕРЕЖНО
Доки кришка багажника не буде автоматично заблокована існує загроза
несанкціонованого проникнення в автомобіль. Тому ми рекомендуємо закрити автомобіль натисканням кнопки із символом  на ключі.

Електрична кришка багажника



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Опис порядку управління
Регулювання верхнього положення кришки
Порушення роботи
Безконтактне відчинення кришки багажника

65
66
66
67

ОБЕРЕЖНО
Перед відчиненням або зачиненням кришки треба упевнитись у тому, що
в зоні відчинення чи зачинення відсутні предмети, які можуть перешкоджати руху (наприклад, вантаж у багажнику на даху, у причепі) – небезпека
пошкодження кришки!
■ Якщо кришка обтяжена (наприклад, через значне снігове покриття), за
певних умов відчинення кришки може зупинитись. Приберіть сніг, щоб відновити електричне управління кришкою.
■ Коли кришка самостійно зачиняється (наприклад, під вагою снігу), лунає
постійний звуковий сигнал.
■ Перед від'єднанням акумулятора кришку слід завжди закривати.
■

Опис порядку управління

Кришка багажника (надалі просто кришка) має електричне управління, а в
екстреному випадку – також ручне » Стор. 66.
Якщо під час відчинення або зачинення кришка натрапить на перешкоду,
вона зупиниться, і пролунає звуковий сигнал. Під час зачинення кришка додатково піднімається.
УВАГА
Переконайтесь у тому, що після закривання кришки замок защепнувся. Інакше кришка може раптово відчинитися під час поїздки, навіть
коли її було замкнено, що може призвести до аварії!
■ Ніколи не рухайтесь із нещільно закритою або повністю відкритою
кришкою, оскільки до салону автомобіля можуть потрапляти відпрацьовані гази, що може призвести до отруєння!
■ Обережно! Під час закривання кришки багажного відділення можна
защепити частини тіла й отримати травму!
■

Рис. 43 Управління кришкою



ОБЕРЕЖНО
Не намагайтеся закрити двері вручну під час процесу електричного закриття – є ризик пошкодження системи електричного управління кришкою.

Відмикання та відчинення
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Регулювання верхнього положення кришки



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 65.

За умов обмеженого простору для відчинення кришки (наприклад, висота
гаражу) або для комфортного управління (наприклад, через з зріст людини)
рекомендується змінити верхнє положення кришки.

Рис. 44 Кнопка для управління кришкою/кнопка на ключі



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 65.

Відкривання кришки капоту
Кришку можна відкрити в один з наступних способів.
› Натисканням на ручку A » Рис. 43.
› Натисканням кнопки C » Рис. 44.
› Натисканням кнопки з символом  на ключі (приблизно 1 с).
Закривання кришки капоту
Кришку можна закрити в один з наступних способів.
› Натисканням кнопки B » Рис. 43.
› Натисканням кнопки з символом  на ключі (приблизно 1 с). Дійсно для
автомобілів із системою KESSY. При цьому ключ має знаходитись на відстані не більше 2 м кришки.
› Натисканням на ручку A » Рис. 43.
› Коротким натисканням на кришку в напрямку закривання.
Блокування пересування кришки
Пересування кришки можна зупинити в один з наступних способів.
› Натисканням кнопки B » Рис. 43.
› Натисканням кнопки C » Рис. 44.
› Натисканням кнопки з символом  на ключі (приблизно 1 с).
› Натисканням на ручку A » Рис. 43.
Під час відкривання або закривання кришки натисненням кнопки з символом  на ключі або кнопки C » Рис. 44 лунають звукові сигнали.
Примітка
Швидка посадка в автомобіль під час відчинення або зачинення кришки
може призвести до поштовху всього автомобіля і, як наслідок, до переривання руху кришки.
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Управління

Налаштування
› Утримуйте кришку у бажаному положенні (електроприводом або вручну).
› Натисніть та утримуйте кнопку B » Рис. 43 на стор. 65 довше 3 секунд.
Про встановлення верхнього положення сповіщає звуковий сигнал.
Видалення
› Обережно підніміть кришку вручну до упору.
› Натисніть та утримуйте кнопку B » Рис. 43 на стор. 65 довше 3 секунд.
Лунає звуковий сигнал. Вихідне налаштування верхнього положення видаляється, а нове верхнє положення кришки встановлюється.
Примітка
Верхнє положення, яке досягається під час автоматичного відкривання
кришки, завжди менше за максимальне верхнє положення, яке досягається під час відкривання кришки вручну.

Порушення роботи



Прочитайте і дотримуйтесь

Приклади несправностей
Опис несправності
Кришка не відкривається
Кришка на реагує на сигнал
відчинення
Кришка залишається у найвищому положенні
Кришка відкрита, і АКБ
від'єднана

та

на сторінці 65.

Спосіб усунення
Відмикання кришки » Стор. 253
Видаліть наявні перешкоди (наприклад, сніг),
повторно відкрийте кришку » Стор. 65
Натисніть на ручку A » Рис. 43 на стор. 65 і
потягніть кришку вгору
Закрийте кришку руками


Закривання вручну
Повільно закрийте кришку до кінця. Слідкуйте за тим, щоб під час переміщення кришки до замку ви натискали посередині краю над логотипом
ŠKODA.

Безконтактне відчинення кришки багажника
Рис. 45
Відчинення кришки багажника

УВАГА
Під час відкривання кришки багажника в зоні відкривання кришки не
повинно бути людей – вони можуть отримати травму!
Примітка
Під час сильного дощу або забруднення заднього бампера за певних обставин можливе обмеження або деактивація функції безконтактного відкривання кришки багажника.

Управління вікнами



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 65.

В залежності від комплектації автомобіля можливе безконтактне відчинення кришки багажника.
Відкривання
Вимкніть запалювання.

› Станьте біля заднього бампера по центру з ключем від автомобіля.
› Різко поверніть одну ногу під заднім бампером в межах зони дії датчика в

Відчинення/зачинення вікон
Відкривання/закривання вікон у дверях переднього пасажира і в
задніх дверях
Захист від затиснення
Комфортне управління вікнами
Несправності

УВАГА
Система обладнана пристроєм проти затиснення » Стор. 69. За наявності перешкоди процес зачинення зупиниться, і вікно відсунеться назад на декілька сантиметрів. Тим не менш, зачиняйте вікна обережно,
щоб уникнути травмування!

Ліхтар стоп-сигналу в кришці багажника загориться, і кришка відкриється
автоматично.
Якщо кришка не відкриється, повторіть відкривання через кілька секунд.

Ми рекомендуємо відключати цю функцію у наступних випадках

› Монтаж багажника на даху.
› Зчеплення причепу.
› Ручна промивка автомобіля.
› Техобслуговування і ремонт у зоні відкривання кришки багажника.
Під час під'єднання приладу до розетки причепу ця функція відключається.

69
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В автомобілі передбачено можливість електричного управління вікнами у
дверях за допомогою кнопок, що розташовуються у цих дверях.

напрямку стрілки » Рис. 45.

Цю функцію можна активувати/деактивувати в інформаційно-командній
системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи,
розділ CAR – налаштування автомобіля.

68

ОБЕРЕЖНО
Якщо шибки замерзли, спершу видаліть лід » Стор. 209, Віконні шибки і
зовнішні дзеркала і лише після цього вмикайте склопідйомник, оскільки
інакше може бути пошкоджений ущільнювач вікна та механізм склопідйомника.
■ Взимку через зледеніння може виникати підвищений супротив під час зачинення вікон. Вікно під час зачинення зупиняється і на декілька сантиметрів опускається вниз. Щоб зачинити вікно, необхідно відключити пристрій

проти затиснення вікном » Стор. 69.
■

Відмикання та відчинення
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Залишаючи замкнений автомобіль, стежте за тим, щоб усі вікна були зачинені.
■ Для забезпечення справної роботи електричних склопідйомників тримайте віконні шибки в чистоті.
■ Перед від'єднанням акумулятора вікна слід завжди закривати.
■

Захист навколишнього середовища
При великій швидкості вікна можна закрити, щоб уникнути непотрібного
підвищеного споживання пального.
Примітка
Для вентиляції внутрішнього простору автомобіля під час поїздки в першу
чергу використовуйте наявну систему обігріву, кондиціонування чи вентиляції. Під час відчинення вікон до автомобіля може потрапити пил чи інший
бруд, а на певній швидкості може виникати шум від вітру.

Відчинення/зачинення вікон
Рис. 46
Кнопки склопідйомників

Під час повторного відпускання кнопки вікно одразу зупиниться.
Можна автоматично повністю відчинити вікно, коротко натиснувши на
кнопку до упору. Під час повторного натиснення кнопки вікно зупиниться.
Закривання
› Злегка потягніть відповідну кнопку за край і утримуйте, поки вікно не стане в бажане положення.
Під час повторного відпускання кнопки вікно одразу зупиниться.
Можна автоматично повністю закрити вікно, потягнувши кнопку до упору. У
разі повторного витягнення кнопки вікно зупиниться.
Деактивація/активація кнопок у задніх дверях
› Натисніть кнопку E » Рис. 46.
Якщо кнопки у задніх дверях деактивовано, то горить контрольна лампа 
у кнопці E .
Після вимкнення запалювання у вас буде можливість відчинити або зачинити вікна протягом близько 10 хвилин.
Після відкривання дверей водія чи переднього пасажира управління вікнами можна здійснювати лише за допомогою кнопки A » Рис. 46 . Для цього
натискайте або витягуйте цю кнопку протягом прибл. 2 с.
Механізм підіймання скла вікна обладнаний захистом від перегріву. Якщо
вікно відкривається й закривається часто, цей захист може перегріватися.
Це приводить до тимчасового блокування системи управління вікном.
Щойно захист від перегріву охолоне, вікном можна знову управляти.



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 67.

Управління усіма вікнами можна здійснювати з місця водія.
Кнопки склопідйомників » Рис. 46
A Передні ліві двері
B Передні праві двері
C Задні ліві двері
D Задні праві двері
E Деактивація/активація кнопок у задніх дверях
Відкривання
› Злегка натисніть відповідну кнопку й утримуйте її, поки вікно не стане в
бажане положення.

68
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УВАГА
Під час перевезення на задніх сидіннях осіб, які не є повністю самостійними, наприклад, дітей, ми рекомендуємо деактивувати кнопки у задніх
дверях, натиснувши кнопку E , з міркувань безпеки.

Відкривання/закривання вікон у дверях переднього пасажира і
в задніх дверях
Рис. 47
Кнопка склопідйомника

Якщо перешкода буде заважати закриванню протягом наступних 10 секунд, то процес закривання буде знову перервано, і вікно повернеться на
декілька сантиметрів назад.
Якщо протягом 10 секунд після другого повернення вікна назад ви спробуєте знову зачинити вікно, хоча перешкода не була усунута, процес зачинення буде зупинений. У цей час неможливо автоматично зачинити вікно. Але
пристрій проти затиснення вікном буде увімкнутий.
Пристрій проти затиснення вікном буде вимкнутий лише тоді, коли ви знову на протязі 10 секунд спробуєте зачинити вікно – тоді вікно буде зачинятися із повною потужністю!



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 67.

У дверях переднього пасажира і в задніх дверях є кнопка для відповідного
вікна.
Відкривання
› Злегка натисніть кнопку й утримуйте її, поки вікно не стане в бажане положення.
Під час повторного відпускання кнопки вікно одразу зупиниться.
Можна автоматично повністю відчинити вікно, коротко натиснувши на
кнопку до упору. Під час повторного натиснення кнопки вікно зупиниться.
Закривання
› Злегка потягніть кнопку за верхній край і утримуйте, поки вікно не стане в
бажане положення.
Під час повторного відпускання кнопки вікно одразу зупиниться.
Можна автоматично повністю закрити вікно, потягнувши кнопку до упору. У
разі повторного витягнення кнопки вікно зупиниться.

Захист від затиснення



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 67.

Система електричних склопідйомників обладнана пристроєм проти затиснення.

Якщо ви зачекаєте довше 10 секунд, пристрій проти затиснення увімкнеться знову.

Комфортне управління вікнами



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 67.

Комфортне управління вікнами дозволяє відкривати або закривати всі вікна одночасно.
Налаштування комфортного управління вікнами » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.
Комфортне управління здійснюється в один з таких способів.
Відкривання

› Утримуйте натиснутою кнопку із символом  на ключі.
› Утримуйте кнопку A » Рис. 46 на стор. 68 у положенні відчинення.
Закривання
› Утримуйте натиснутою кнопку із символом  на ключі.
› Утримуйте кнопку A » Рис. 46 на стор. 68 у положенні замкнення.
› У системі KESSY торкніться ділянки  » Рис. 37 на стор. 60 пальцями.
Передумовою правильного функціонування системи комфортного управління вікнами є працездатне автоматичне відкривання чи закривання всіх
вікон.
Відпускання ключа зупиняє рух вікон.

За наявності перешкоди процес зачинення зупиниться, і вікно відсунеться
назад на декілька сантиметрів.

Відмикання та відчинення
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Несправності



Прочитайте і дотримуйтесь

Управління
та

на сторінці 67.

Якщо клеми акумулятора було від'єднано, а потім знову під'єднано, то
електричні автоматичні склопідйомники можуть не працювати. Необхідно
активувати систему.
Процес активації
› Увімкніть запалювання.
› Потягніть за відповідний край кнопки і закрийте вікно.
› Відпустіть кнопку.
› Знову потягніть відповідну кнопку вгору і утримуйте ще приблизно 1 секунду.

Рис. 48 Управління відкидним/відсувним люком



Панорамний відкидний/відсувний люк



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Управління
Пристрій проти затиснення вікном
Комфортне управління відкидним/відсувним люком
Порушення роботи відкидного/відсувного люка
Ручне управління сонцезахисною шторкою
Електричне управління сонцезахисною шторкою
Порушення роботи сонцезахисної шторки
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Управління панорамним відкидним/відсувним люком (надалі просто «відкидний/відсувний люк») здійснюється, лише якщо увімкнуто запалювання,
а зовнішня температура становить до -20 °C.
Після вимкнення запалювання відкидним/відсувним люком можна управляти ще протягом біля 10 хвилин. Щойно двері водія або переднього пасажира відчинено, управляти відкидним/відсувним люком неможливо.
ОБЕРЕЖНО
Перед від'єднанням акумулятора відсувний/відкидний люк слід завжди закривати.

Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 70.

Управління відкидним/відсувним люком » Рис. 48
1 Поступове відкидання
2 Повне відкидання
3 Поступове закривання
4 Повне закривання
5 Поступове відкривання (відсунення)
6 Повне відкривання (відсунення)
7 Поступове закривання
8 Повне закривання
УВАГА
Для запобігання травмуванню через затиснення під час управління відкидним/відсувним люком – небезпека отримання травми!
ОБЕРЕЖНО
У випадку відчинення люку в зимовий період необхідно видалити кригу та
сніг в зоні відкидного/відсувного люка, щоб уникнути пошкодження механізму відчинення.

Пристрій проти затиснення вікном



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 70.

Відсувний/відкидний люк обладнаний пристроєм проти затиснення.

70

Управління



За наявності перешкоди процес зачинення зупиниться, і вікно відсунеться
назад на декілька сантиметрів.
Відсувний/відкидний люк без пристрою проти затискання закривається
тільки з третьої спроби. Часовий інтервал між окремими спробами закриття
не повинен перевищувати 5 с - відсувний/відкидний люк закривається з
повною силою!.

Комфортне управління відкидним/відсувним люком



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 70.

Відкидання
› Утримуйте натиснутою кнопку із символом  на ключі.
Закривання
Відкидний/відсувний люк можна зачиняти наступним чином.



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 70.

Якщо клеми акумулятора були зняті, а потім знову під'єднані, може статися,
що відкидний/відсувний люк не буде функціонувати. Необхідно активувати
відкидний/відсувний люк.
Процес активації
› Увімкніть запалювання.
› Потягніть перемикач у щілині в напрямку стрілки 1 » Рис. 49 утримуйте
його в цьому положенні.
Через 10 секунд відкидний/відсувний люк відкриється і знову закриється.

› Відпустіть регулятор.
Ручне управління сонцезахисною шторкою
Рис. 50
Управління сонцезахисною
шторкою

› Утримуйте натиснутою кнопку із символом  на ключі.
› У системі KESSY торкніться ділянки  » Рис. 37 на стор. 60 пальцями.
Якщо перервати замкнення або прибрати палець з ділянки  в системі
KESSY зачинення переривається.
УВАГА
Зачиняйте відкидний/відсувний люк з обережністю, щоб не отримати
травми!
Примітка
Відкидний/відсувний люк не відкривається за допомогою комфортного управління.

Порушення роботи відкидного/відсувного люка
Рис. 49
Управління відкидним/відсувним люком



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 70.

Сонцезахисна шторка відкидного/відсувного люка відкривається вручну
пересуванням за ручку в напрямку стрілки A , і закривається в напрямку
стрілки B » Рис. 50.
УВАГА
Для запобігання травмуванню через затиснення під час управління сонцезахисною шторкою будьте обережними під час зачинення відкидного/відсувного люка – небезпека травмування!

Відмикання та відчинення
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Електричне управління сонцезахисною шторкою
Рис. 51
Електричне управління сонцезахисною шторкою
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на сторінці 70.

Відсувну сонцезахисну шторку (надалі просто «сонцезахисна шторка»)
можна також відкривати і закривати за допомогою кнопок.
Управління сонцезахисною шторкою » Рис. 51
 Відчинення
 Зачинення
При короткому натисканні на кнопку сонцезахисна штора повністю відкривається або закривається. Рух сонцезахисної шторки можна зупинити повторним коротким натисканням будь-якої кнопки.
При натисканні і утриманні кнопки сонцезахисна штора відкривається або
закривається до потрібного положення. При відпусканні кнопки процес відкриття або закриття припиняється.
УВАГА
Для запобігання травмуванню через затиснення під час управління сонцезахисною шторкою будьте обережними під час зачинення відкидного/відсувного люка – небезпека травмування!

Порушення роботи сонцезахисної шторки
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на сторінці 70.

Якщо клеми акумулятора були зняті, а потім знову під'єднані, сонцезахисна
шторка може не функціонувати. Необхідно активувати сонцезахисну шторку.
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Процес активації

› Увімкніть запалювання.
› Натисніть і утримуйте кнопку  .
› Через 10 сек. сонцезахисна шторка розгорнеться і знову загорнеться.
› Відпустити кнопку.

Світло та видимість
Світло



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Управління роботою освітлення
Денне світло (DAY LIGHT)
Покажчики поворотів і дальнє світло
Автоматичне управління світлом фар
Ксенонові фари
Протитуманні фари
Протитуманні фари з функцією CORNER
Задні протитуманні ліхтарі
COMING HOME/LEAVING HOME
Аварійна світлова сигналізація
Паркувальний ліхтар
Подорожування за кордоном

Примітка
Фари можуть тимчасово запотівати зсередини. Якщо світло фар увімкнуто, поверхня, крізь яку воно випромінюється, через певний час звільняється від запотівання, хоча по краях скло фари може залишатися запітнілим.
Це запотівання не впливає на строк служби освітлювального обладнання.
■ За умов поганої видимості та при вимкненому світлі (за винятком денного
світла) яскравість підсвічування приладів знижується, щоб вказати водію
на необхідність своєчасного ввімкнення світла.
■ Яскравість підсвічування приладів при вимкненому світлі (за винятком
денного світла) можна налаштувати в інформаційно-командній системі
» Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR
- Налаштування автомобіля.
■
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Управління роботою освітлення
Рис. 52
Перемикач світла та регулятор
кута нахилу фар

Світло функціонує, лише коли запалювання увімкнене, якщо не задане інше.
На автомобілях із правостороннім керуванням розташування елементів управління частково відрізняється від зображеного на » Рис. 52 на стор. 73
розташування. На позначення положень органів керування використовуються ті самі символи.
Завжди тримайте скло фар чистим » Стор. 210, Скло фар.
УВАГА
Включення освітлення повинне виконуватися у відповідності до національних законодавчих вимог.
■ Автоматична система управління світлом  функціонує лише як допоміжна система, тому з водія не знімається обов'язок контролю світла і
його увімкнення згідно з умовами освітлення.
■



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 73.

Вмикання/вимикання світла
В залежності від комплектації перемикач світла A » Рис. 52 можна повернути в наступні положення.

Вимкнення світла (зовнішнє денне світло)
 Автоматичне увімкнення/вимкнення світла » Стор. 75
 Увімкнення габаритного світла або паркувальних ліхтарів » Стор. 78
 Увімкнення ближнього світла
Система регулювання кута нахилу фар 
Обертання поворотного регулятора B » Рис. 52 з положення  в  поступово регулюється кут нахилу фар, скорочуючи світловий конус.

Світло та видимість
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Положення регулятора кута нахилу фар приблизно відповідають наступним навантаженням автомобіля.
 Передні сидіння зайняті, багажник порожній

Усі сидіння автомобіля зайняті, багажник порожній

Усі сидіння автомобіля зайняті, багажник завантажений

Сидіння водія зайняте, багажник завантажений

УВАГА
Якщо денне світло увімкнене, габаритні вогні (попереду й позаду) не загоряються; також освітлення номерного знаку. Тому за умов поганої видимості завжди вмикайте ближнє світло.

Покажчики поворотів і дальнє світло

Ксенонові фари
Після увімкнення запалювання автомобіля ксенонові фари автоматично
пристосовуються до навантаження та режиму руху автомобіля. Автомобілі
з ксеноновими фарами не обладнані ручним регулятором дальності освітлення.

Рис. 53
Важіль управління: управління
покажчиками поворотів та
дальнім світлом

УВАГА
Встановлюйте регулятор дальності освітлення таким чином, щоб не засліплювати інших учасників дорожнього руху, зокрема водіїв автомобілів, що їдуть назустріч.
Примітка
■ Якщо перемикач світла встановлено у положення  або , а запалювання вимкнене, то ближнє світло автоматично вимикається1), і загоряється
габаритне світло. Габаритне світло вимикається, якщо витягнути ключ запалювання, а на автомобілях, оснащених системою KESSY, якщо виключити запалювання і відкрити двері водія.
■ Якщо у перемикачі світла виникає несправність, ближнє світло вмикається автоматично.

Денне світло (DAY LIGHT)



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 73.

Денне світло (надалі просто «функція») відповідає за освітлення ділянки
перед автомобілем.
Світло вмикається автоматично, якщо виконано наступні умови.
 Перемикач світла знаходиться у положенні  чи .
 Запалювання увімкнене.
 Функцію активовано.

1)

Не застосовується для положення , поки виконуються умови для функції COMING HOME
» Стор. 77.
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Положення важеля керування » Рис. 53
A Увімкнення правого покажчика повороту – на комбінації приладів блимає контрольна лампа 
B Увімкнення лівого покажчика повороту – на комбінації приладів блимає
контрольна лампа 
C В залежності від комплектації (підпружинене положення):
› Увімкнення дальнього світла – на комбінації приладів горить контрольна лампа 
› Активація допоміжної системи регулювання фар » Стор. 79
D В залежності від комплектації (підпружинене положення):
› Вимкнення дальнього світла/світлового сигналу (пружинне положення)
› Деактивація допоміжної системи регулювання фар/світлового сигналу (пружинне положення)
Дальнє світло вмикається лише тоді, якщо увімкнене ближнє світло.
Світловий сигнал можна увімкнути, навіть якщо вимкнене запалювання.



Після проїзду повороту чи розвертання покажчик поворотів вимикається
автоматично.
«Комфортне управління покажчиками повороту»
Якщо злегка натиснути важіль керування до точки натиснення A або B ,
то відповідний покажчик повороту тричі блимне.

Автоматичне управління світлом під час дощу
Денне світло вмикається автоматично, якщо виконані наступні умови.
 Функцію активовано.
 Перемикач світла знаходиться у положенні .
 Передні очищувачі скла увімкнені протягом більш, ніж 30 с.

Щоб припинити блимання під час «комфортного управління покажчиками
поворотів» , натисніть важіль у протилежному напрямку.

Приблизно через 4 хвилини після вимкнення очищувачів скла світло вимикається автоматично.

Комфортне «управління покажчиками повороту» можна активувати/деактивувати в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації
інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.

Автоматичне управління світлом фар під час дощу можна активувати/деактивувати в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації
інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.

УВАГА
Вмикайте дальнє світло або світловий сигнал, лише вони не засліплюють інших учасників дорожнього руху.

Автоматичне управління світлом фар
Рис. 54
Перемикач світла: положення
AUTO
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Якщо перемикач світла знаходиться в положенні  » Рис. 54, то, в залежності від комплектації, світло автоматично вмикається/вимикається у відповідності до умов освітлення або погодних умов (дощ).
Чутливість датчика, що фіксує умови освітлення, можна налаштувати в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.
Якщо перемикач світла встановлено у положення , поряд із перемикачем загоряється напис . Якщо світло вмикається автоматично, поряд з
перемикачем загоряється символ .

ОБЕРЕЖНО
Погана видимість визначається датчиком, встановленим під лобовим склом
у тримачі дзеркала заднього виду. Тому не заклеюйте датчик світла на лобовому склі наклейками чи подібними предметами, щоб не вивести функцію з ладу та не погіршити надійність її роботи.

Ксенонові фари
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Ксенонові фари (надалі просто «система») призначені для освітлення дороги в залежності від дорожніх і погодних умов.
Система автоматично адаптує світловий конус перед автомобілем відповідно до параметрів руху (наприклад, швидкості руху і навантаження автомобіля, кута повороту коліс, використання очищувачів скла, протитуманного
ліхтаря, вибраного профілю керування, даних про положення автомобіля з
інформаційно-командної навігаційної системи).
Система працює, поки вимикач освітлення знаходиться у положенні .
Система функціонує автоматично в наступних режимах.
Режим "За містом"
Розсіювання світлового конусу перед автомобілем аналогічне до ближнього світла.
Режим "Місто"
Світловий конус перед автомобілем регулюється таким чином, щоб освітлювати й прилеглі тротуари, перехрестя, пішохідні переходи і т.д. Режим
активний при швидкісті 15-50 км/год.
Світло та видимість
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Режим "Автобан"
Світловий конус перед автомобілем підбирається таким чином, щоб водій
зміг своєчасно відреагувати на перешкоду, чи іншу небезпеку. Режим активується при швидкості більше за 110 км/год.
Режим "Дощ"
Світловий конус перед автомобілем підбирається таким чином, щоб зменшити засліплення водіїв зустрічного транспорту під час дощу.

УВАГА
Про збої в системі фари будуть автоматично опущені в аварійне положення для уникнення можливого засліплення зустрічного транспорту.
Через це світловий конус перед автомобілем зменшується. Тому рухайтесь обережно та негайно зверніться до спеціалізованого підприємства.

Протитуманні фари

Цей режим активується при швидкості 50-90 км/год, коли очищувачі скла
безперервно працюють довше 2 хвилин. Деактивація режиму здійснюється протягом декількох хвилин після вимкнення очищувачів скла.

Рис. 55
Перемикач світла: Увімкнення
протитуманних фар та задніх
протитуманних фар

Режим "Туман"
Світловий конус перед автомобілем підбирається таким чином, щоб водій
не був засліплений відображенням світлового конусу від туману перед автомобілем.
Цей режим активується при швидкості 15-70 км/год, і коли протитуманних
ліхтарів увімкнені довше 10 секунд. Деактивація режиму здійснюється протягом декількох хвилин після вимкнення протитуманних ліхтарів.
Динамічне поворотне світло
Світловий конус перед автомобілем підбирається у відповідності до куту
повороту таким чином, щоб освітлювалась дорожня смуга в секторі повороту. Ця функція активується при швидкості більше 10 км/год, а також в усіх режимах системи.
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Увімкнення/вимкнення

› Поверніть перемикач світла в положення ,  або  » Рис. 55.
› Витягніть перемикач світла в положення 1 .
На панелі приладів загоряється контрольна лампа .

Режим подорожі
Якщо активовано цей режим, то перед автомобілем здійснюється автоматичне регулювання світлового конусу.

Вимкнення виконується у зворотній послідовності.

Цей режим подорожі можна активувати/деактивувати в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.



Режим економії
При активованому режимі руху Eco » Стор. 183 система знаходиться в економному режимі і регулювання світлового конусу перед автомобілем в залежномті від напрямку руху не відбувається.
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Протитуманні фари з функцією CORNER
Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 73.

Функція CORNER призначена для покращення освітлення найближчого
простору біля автомобіля під час повороту, маневрування тощо.



Ця функція автоматично вмикає протитуманну фару з відповідної сторони автомобіля, якщо виконуються наступні умови.
 Увімкнутий покажчик повороту, або якщо передні колеса сильно вивернуті1).
 Швидкість руху є нижчою за 40 км/год.
 Ближнє світло не включене.
 Протитуманні фари не включені.
Примітка
Обидві протитуманні фари вмикаються при включені передачі заднього
ходу.

Задні протитуманні ліхтарі



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 73.

Увімкнення/вимкнення

› Поверніть перемикач світла в положення  або  чи  » Рис. 55 на
стор. 76.
› Витягніть перемикач світла в положення 2 .

На панелі приладів загоряється контрольна лампа .
Вимкнення виконується у зворотній послідовності.
Якщо автомобіль не обладнаний протитуманними фарами, то протитуманний ліхтар вмикається, коли перемикач світла витягується в єдине можливе
положення.

COMING HOME/LEAVING HOME



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 73.

Функція COMING HOME забезпечує освітлення простору навколо автомобіля після вимкнення запалювання та відкривання дверей водія.
Функція LEAVING HOME забезпечує освітлення простору навколо автомобіля після відмикання автомобіля за допомогою дистанційного радіоуправління.
Ця функція вмикає світло лише в тому випадку, якщо видимість погіршено,
а перемикач світла знаходиться в положенні .
Активація/деактивація й налаштування функцій
Функції та налаштування тривалості освітлення активується/деактивується
в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.
ОБЕРЕЖНО
Погана видимість визначається датчиком, встановленим під лобовим
склом у тримачі дзеркала заднього виду. Тому не заклеюйте датчик світла
на лобовому склі наклейками чи подібними предметами, щоб не вивести
функцію з ладу та не погіршити надійність її роботи.
■ Якщо ця функція активована постійно, то навантаження на АКБ є надмірним.

■

Примітка
Під час руху з приладдям, під'єднаним до розетки причепу (наприклад, причеп, тримач для велосипеду), то це приладдя освітлюється лише протитуманною фарою. Тягово-зчіпний пристрій має бути встановлений на заводі
виробника або згодом з оригінальних аксесуарів ŠKODA.

1)

В разі виникнення невідповідностей між обома варіантами, наприклад, під час повороту передніх
коліс ліворуч і включенні покажчика правого повороту, покажчик повороту матиме вищий пріоритет.

Світло та видимість
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Аварійна світлова сигналізація
Рис. 56
Кнопка аварійної світлової сигналізації

Вмикання паркувальних ліхтарів  з однієї сторони
› Вимкніть запалювання.
› Установіть важіль управління в положення A або B до упору » Рис. 53
на стор. 74.
З правої або лівої сторони автомобіля увімкнеться паркувальний ліхтар.
Вмикання паркувальних ліхтарів  з обох боків
› Коли запалювання увімкнене, поверніть перемикач світла в положення
.
› Вимкніть запалювання.
› Замкніть автомобіль.



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 73.

Після витягування ключа запалювання та відкривання дверей водія лунає
звуковий попереджувальний сигнал.

Аварійна світлова сигналізація привертає увагу інших учасників дорожнього руху до вашого автомобіля.

Через кілька секунд або після закривання дверей водія звуковий попереджувальний сигнал зникає, а паркувальний ліхтар на згасає.

Ця функція включає усі покажчики повороту.

ОБЕРЕЖНО
У разі увімкнення паркувального ліхтаря навантаження на акумуляторну
батарею суттєво підвищується.
■ Якщо рівень заряду АКБ недостатній, паркувальний ліхтар може вимкнутись автоматично.
■ Якщо запалювання вимкнене, і з обох боків включаються паркувальні
ліхтарі, то вони не будуть виключені автоматично.
■

Увімкнення/вимкнення
› Натисніть кнопку  » Рис. 56.
Під час увімкнення контрольна лампа  в кнопці блимає одночасно з
контрольними лампами   в панелі приладів.
Аварійна світлова сигналізація можна увімкнути, навіть якщо вимкнено запалювання.
Аварійна світлова сигналізація автоматично вмикається під час спрацювання подушки безпеки.
Аварійна світлова сигналізація може вмикатись автоматично під час різких
гальмівних маневрів. Під час повторного зрушення з місця або прискорення аварійна сигналізація автоматично вимикається.
Якщо аварійна світлова сигналізація увімкнена, і вмикається покажчик повороту (наприклад, під час повороту), то аварійна світлова сигналізація тимчасово вимикається, а покажчик повороту з відповідної сторони автомобіля
продовжує блимати.

Паркувальний ліхтар



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 73.

Паркувальний ліхтар передбачений для освітлення припаркованого автомобіля.
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Подорожування за кордоном



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 73.

Під час подорожі у країнах із протилежною системою напрямку руху (лівостороннім/правостороннім рухом) фари вашого автомобіля можуть засліплювати водіїв транспортних засобів, які рухаються назустріч. Для уникнення засліплення водіїв зустрічних транспортних засобів зверніться до
спеціалізованого підприємства для налаштування фар.
Налаштування ксенонових фар можна виконати самостійно шляхом налаштування режиму подорожі в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.

У наступних випадках автоматичне регулювання світлового конуса передніх фар деактивується, система автоматично вмикає/вимикає тільки дальнє світло.
› Обраний режим руху Eco . » Стор. 183, Вибір режиму руху (Driving Mode
Selection)
› Обраний режим руху Travel mode . » Стор. 76, Режим подорожі

Допоміжна система регулювання фар



Вступ до теми
Рис. 57
Віконце камери для допоміжної системи регулювання фар

У наступному випадку деактивується Dynamic Light Assist .
› Система знаходиться в режимі дощу або туману » Стор. 75, Ксенонові фари.

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Принцип дії
Увімкнення/вимкнення
Попереджувальні повідомлення
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Допоміжна система регулювання фар (надалі просто «система») допоможе
уникнути засліплення інших учасників дорожнього руху.
Ця система автоматично вмикає/вимикає дальнє світло, а в разі необхідності регулює світловий конус передніх адаптивних фар у відповідності до дорожніх умов (інші автомобілі) та умов навколишнього середовища (наприклад, рух по освітленій місцевості).
Керування увімкненням/вимкненням або регулюванням передніх адаптивних фар здійснюється за допомогою камери » Рис. 57.
В залежності від комплектації можуть використовуватись наступні варіанти
системи.
› Light Assist
› Dynamic Light Assist
Light Assist
Ця система автоматично вмикає/вимикає дальнє світло.
Dynamic Light Assist
Система автоматично регулює форму світлового конуса передніх фар, щоб
уникнути засліплення зустрічних автомобілів і автомобілів, що рухаються
попереду, одночасно забезпечуючи максимально можливе освітлення
країв дороги.

УВАГА
Ця система використовується лише як допоміжна система, тому з водія
не знімається обов'язок контролювати дальнє чи ближнє світло і вмикати світло згідно з умовами освітлення. Ручне управління може знадобитись, наприклад, у наступних ситуаціях:
■ за умов поганої видимості, наприклад, під час туману, зливи, сильного
снігопаду;
■ під час проїзду повз погано освітлених учасників дорожнього руху, наприклад, повз велосипедистів, пішоходів;
■ під час руху у «крутому» повороті;
■ під час проїзду через населенні пункти з поганим освітленням;
■ сектор огляду камери обмежений перешкодою.
ОБЕРЕЖНО
Щоб не погіршувалось функціонування системи, не наклеюйте на лобове
скло перед камерою жодних наклейок або аналогічних предметів.

Принцип дії



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 79.

Умови функціонування
Ця система працює за наступних умов.
 Перемикач світла знаходиться у положенні .
 Система активована.
 Система увімкнена » Стор. 80, Увімкнення/вимкнення.
 Швидкість автомобіля менше 60 км/год або для окремих країн 40
км/год.
Дальнє світло автоматично вимикається, коли швидкість зменшується нижче 30 км/год.
Світло та видимість
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Систему можна активувати/деактивувати в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.

Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.



Light Assist: clean the windscreen!
WINDSCREEN PLEASE CLEAN (ОЧИСТІТЬ ЛОБОВЕ СКЛО)

Перевірте, чи нема перешкод в зоні огляду камери на лобовому склі.

Увімкнення/вимкнення
Рис. 58
Важіль управління: Допоміжна
система регулювання фар

Світильники салону



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 79.

Увімкнення
› Переведіть важіль управління в положення А (пружинне положення)
» Рис. 58.
На комбінації приладів загоряється контрольна лампа  увімкненої системи.
Вимкнення
› Якщо дальнє світло автоматично увімкнене, переведіть важіль в положення B (пружинне положення) » Рис. 58.
Контрольна лампа  згасає. Дальнє світло вимкнеться.

80
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Передній світильник салону
Задній світильник салону
Зовнішнє освітлення
Сигнальний ліхтар дверей
Освітлення посадочного простору
Світильники салону також функціонують із вимкненим запалюванням.

Коли запалювання увімкнене, світильники автоматично вимикаються приблизно через 10 хвилин.

Передній світильник салону
Рис. 59
Управління переднім світильником

› Якщо дальнє світло автоматично не увімкнене, встановіть важіль в положення A (підпружинене положення).

Контрольна лампа  згасає. Дальнє світло увімкнеться.

Попереджувальні повідомлення



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 79.

Повідомлення і вказівки відображуються на дисплеї комбінації приладів.



80

Fault: Light Assist
LIGHT ASSIST FAULT (ЗБІЙ В РОБОТІ АСИСТЕНТА УПРАВЛІННЯ ДАЛЬНІМ СВІТЛОМ)
Управління

Увімкнення/вимкнення » Рис. 59
A  Автоматичне керування
B   Задній світильник
C  Передній і задній світильники
D  Світильник з боку переднього пасажира



Автоматичне управління світильником – перемикач 
Лампа вмикаєтьсяза наявності однієї з наступних умов:
› автомобіль відмикається;
› відчиняється одна з дверей;
› витягується ключ запалювання.
Лампа вимикаєтьсяза наявності однієї з наступних умов.

› автомобіль замикається;
› вмикається запалювання.
› Приблизно через 30 секунд після зачинення всіх дверей.
Задній світильник салону
Рис. 60
Задній світильник салону: варіант 1

Варіант 2: переміщення розсіювача C » Рис. 61
 Вмикання
 Вимкнення
 Автоматичне керування1)
Варіант 3 » Рис. 61
D  Увімкнення/вимкнення
Задній світильник – варіант 1 і 3 управляється разом із переднім світильником.
› Якщо передній плафон увімкнено , автоматично вмикається й задній
плафон.
› Якщо передній світильник салону вимкнено , задній світильник салону
можна вмикати/вимикати за потребою.

Зовнішнє освітлення
Зовнішнє освітлення освітлює панель приладів, бокову обшивку дверей і
місце для ніг.
Рівень яскравості і колір освітлення регулюється в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи,
розділ CAR – налаштування автомобіля.

Сигнальний ліхтар дверей
Рис. 62
Сигнальний ліхтар передніх
дверей

Рис. 61 Задній світильник салону: варіант 2 / варіант 3
Варіант 1 » Рис. 60
A  Увімкнення/вимкнення лівої лампи для читання
B  Увімкнення/вимкнення правої лампи для читання

1)

Сигнальний ліхтар » Рис. 62 вмикається, якщо двері відкриті.
Сигнальний ліхтар вимикається, якщо двері закриті.



У цьому положенні для заднього світильника застосовуються ті ж правила, що й для переднього світильника » Стор. 80.

Світло та видимість
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На деяких автомобілях на цьому місці встановлюється лише світловий відбивач.

Обігрів лобового і заднього скла

Освітлення посадочного простору
Лампа освітлення може бути вмонтованою в нижній край зовнішнього
дзеркала заднього виду, і освітлює посадочний простір передніх дверей.
Освітлення вмикається після відімкнення автомобіля або відкривання передніх дверей, в залежності від умов навколишнього середовища та комплектації автомобіля.
Освітлення вимикається приблизно через 30 секунд після зачинення передніх дверей або увімкнення запалювання.

Видимість





Вступ до теми

УВАГА
Стежте за тим, щоб вікна автомобіля не вкривалися льодом, снігом, іншими предметами і не запотівали.

Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 82.

Обігрів застосовується для розмороження або вентиляції лобового/заднього скла.

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Обігрів лобового і заднього скла
Сонцезахисні козирки попереду
Сонцезахисна шторка
Сонцезахисна шторка у задніх дверях

Рис. 63 Кнопки обігріву лобового і заднього скла: Climatronic/система
кондиціонування повітря з ручним керуванням
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Коли увімкнено запалювання, можна активувати потужність обігріву.
Система обігріву вмикається тільки після запуску двигуна.
Кнопки обігріву в центральній консолі (в залежності від комплектації автомобіля) » Рис. 63
 Активація/деактивація обігріву заднього скла
 Активація/деактивація обігріву лобового скла
Якщо обігрів увімкнено, то у кнопці або під нею загоряється індикатор.
Приблизно через 10 хвилин система обігріву автоматично вимикається.
Якщо обігрів увімкнений, а двигун зупиняється і знову запускається протягом 10 хвилин, то обігрів вмикається.
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Примітка
Якщо напруга бортової мережі знижується, обігрів може вимкнутись автоматично » Стор. 230, Автоматичне відключення електричних споживачів.
■ Якщо у кнопці чи над нею блимає індикатор, підігрів не працює через занадто низький заряд АКБ.
■ Якщо система Climatronic визначає запотівання лобового скла, автоматично вмикається його обігрів. Цю функцію можна увімкнути/вимкнути в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.
■

УВАГА
Якщо на сонцезахисному козирку встановлені будь-які об'єкти, козирки
не можна опускати в сторону бокових вікон. Під час спрацювання подушки безпеки для голови пасажири можуть отримати травми.

Сонцезахисна шторка

Сонцезахисні козирки попереду

Рис. 65 Сонцезахисна шторка



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 82.

Сонцезахисна шторка знаходиться в корпусі на багажній полиці.
Рис. 64 Складання козирка/Розкладання козирка/Косметичне дзеркало зі світильником й тримач паркувальних талонів



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 82.

Експлуатація та опис сонцезахисного козирка » Рис. 64
1 Опускання козирка
2 Повертання козирка до дверей
A Косметичне дзеркало з кришкою (кришку можна відсунути у напрямку
стрілки)
B Світильник (автоматично вмикається під час відсунення кришки косметичного дзеркала)
C Тримач паркувальних талонів

Витягування
› Потягніть сонцезахисну шторку за ручку A » Рис. 65 у напрямку стрілки і
зачепіть за обидва магнітні тримачі B .
Згортання

› Витягніть сонцезахисну шторку за ручку

A » Рис. 65 з тримачів тримайте
її так, щоб вона згорталася повільно в корпус без пошкоджень.

Примітка
Перед відкриванням кришки багажника необов'язково згортати сонцезахисну шторку в корпус.

Світло та видимість

83

Очищувачі скла будуть залишаться в тому положенні, в якому вони знаходилися під час вимкнення запалювання.

Сонцезахисна шторка у задніх дверях

В якості зимового положення також можна використовувати сервісне положення » Стор. 254.
УВАГА
Бездоганна робота щіток очищувача скла обов'язково необхідна для
чіткої видимості та безпечного руху » Стор. 211, Щітки очищувача
скла.
■ Не використовуйте омивач скла при низьких температурах, якщо лобове скло не було попередньо нагріте. Інакше рідина для омивання скла
може примерзнути до лобового скла та ускладнити видимість попереду.
■

Рис. 66 Сонцезахисна шторка в задніх дверях



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 82.

Витягування

› Витягніть сонцезахисну шторку за ручку

A у напрямку стрілки » Рис. 66 і
зачепіть тримач B на верхньому краю дверей.

Згортання
› Витягніть сонцезахисну шторку за ручку A » Рис. 66 з тримача тримайте
її так, щоб вона згорталася повільно і без пошкоджень.

Очищувач та омивач скла



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Склоочисник і омивач скла
Система очищення фар

85
86

Очищувач та омивач скла працюють лише при увімкненому запалюванні
та зачиненій кришці капоту або багажника.
Зимове положення очищувачів лобового скла
Коли очищувачі скла знаходяться в положенні спокою, їх не можна відкинути від лобового скла. Тому ми радимо в зимовий час встановлювати очищувачі скла таким чином, щоб їх можна було легко відкинути від лобового
скла.

› Увімкніть очищувач скла.
› Вимкніть запалювання.
84
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ОБЕРЕЖНО
При низьких температурах та взимку перед вмиканням запалювання перевірте, чи не примерзли щітки очищувача скла. Якщо ви будете вмикати
очищувач скла із примерзлими щітками, це може спричинити пошкодження щіток очищувача, а також двигуна очищувача скла!
■ Обережно відділіть від скла щітки очищувача скла, які примерзли.
■ Перед подорожуванням видаляйте сніг та кригу з очищувачів скла.
■ Під час необачливого поводження з очищувачами скла існує небезпека
пошкодження лобового скла.
■ Якщо передні важелі очисника скла відкинуті, не вмикайте запалювання!
Важелі очисника скла можуть пошкодити лакофарбове покриття капоту
двигуна.
■ За наявності перешкоди на лобовому склі очищувач спробує зсунути цю
перешкоду. Після 5 спроби усунути перешкоду очищувач зупиниться, щоб
уникнути пошкодження щіток очищувача. Усуньте перешкоду та знову
увімкніть очищувач.
■

Примітка
Після кожного третього вимикання запалювання відбувається зміна положення спокою склоочищувачів лобового скла. Завдяки цьому попереджається передчасне старіння гуми щіток очищувача.
■ Форсунки омивача лобового скла обігріваються при працюючому двигуні
та зовнішній температурі нижче +10 °C.

■

При швидкості вище 2 км/год через 5 секунд після останнього руху очищувача він спрацює ще раз, щоб очистити останні краплі зі скла. Цю функцію
можна активувати/деактивувати на спеціалізованому підприємстві.

Склоочисник і омивач скла

Обприскування та очищення заднього скла 
Після відпускання важеля управління очищувачі роблять ще 2 – 3 рухи.
Важіль керування залишається в положенні 6 .

Рис. 67 Обслуговування очищувачів та омивачів скла: передніх/задніх



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 84.

Положення важеля керування
0  Очищення відключене
1  У залежності від комплектації:
› Очищення переднього скла з інтервалом
› Автоматичне очищення лобового скла під час дощу
2  Повільне очищення лобового скла
3  Швидке очищення лобового скла
4  Одноразове очищення лобового скла/сервісне положення важелів
очисника скла (підпружинене положення)
5  Обприскування й очищення лобового скла (підпружинене положення)
6  Очищувач заднього скла
7  Обприскування й очищення заднього скла (підпружинене положення)
A  У залежності від комплектації:
› Встановлення інтервалу очищення лобового скла
› Налаштування чутливості автоматичного очищення під час дощу
Якщо встановити перемикач у напрямку стрілки, то очищувачі скла будуть працювати частіше.
Обприскування й очищення лобового скла 
Після відпускання важеля управління очищувачі роблять ще 2 – 3 рухи.

Активація/деактивація автоматичного очищення лобового скла під час
дощу
Автоматичне очищення лобового скла під час дощу можна активувати/деактивувати в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування
автомобіля.
Автоматичне очищення заднього скла
Коли важіль очищувача скла знаходиться в положенні 2 чи 3 » Рис. 67, то
при швидкості понад 5 км/г од. кожні 30 секунд чи 10 секунд виконується
один процес очищування заднього скла.
Якщо функцію очищення лобового скла під час дощу активовано (важіль
керування знаходиться у положенні 1 ), ця функція виконується, лише якщо передній очищувач скла працює в постійному режимі (без перерв між
циклами очищення).
Автоматичне очищення заднього скла можна активувати/деактивувати в
інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.
УВАГА
Автоматичне очищення лобового скла під час дощу виконує лише допоміжну функцію. Водій не зобов'язаний вручну регулювати функціонування очищувачів скла в залежності від умов видимості.
Примітка
Коли важіль очищувача скла знаходиться в положенні 2 або 3 , і швидкість руху автомобіля стає меншою за 4 км/год, то швидкість очищення
знижується. Якщо швидкість автомобіля перевищує 8 км/год, то попередня
швидкість очищення відновлюється.
■ Після включення заднього ходу при увімкнутих очищувачах лобового
скла заднє скло автоматично очиститься один раз.
■

Світло та видимість
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Система очищення фар



Прочитайте і дотримуйтесь

Затемнення внутрішнього дзеркала заднього виду
та

на сторінці 84.

Очищення фар виконується завжди під час першого і після кожного десятого обприскування лобового скла.
Система очищення фар працює за наступних умов.
 Запалювання увімкнене.
 Ближнє світло не включене.
 Температура навколишнього середовища складає приблизно -12 °C –
+39 °C.
Для забезпечення належного функціонування системи в зимовий період її
необхідно регулярно очищувати від снігу й криги, наприклад, за допомогою
аерозолю для розмороження.

Дзеркала заднього виду



В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
86
87

УВАГА
■ Опуклі (вигнуті назовні) або несферичні зовнішні дзеркала збільшують
видимість. Але об'єкти в такому дзеркалі будуть здаватися меншими. Тому ці дзеркала повинні обмежено використовуватися для оцінки відстані до автомобілів позаду.
■ Для того, щоб перевірити відстань до автомобілів позаду, якщо можливо, використовуйте внутрішнім дзеркалом заднього виду.
УВАГА
Дзеркала з автоматичним затемненням містять електроліт, який може
витікати під час розбиття.
■ Електроліт, що витікає, може подразнювати шкіру, очі та органи дихання.
■ У разі потрапляння електроліту в очі або на шкіру негайно, щонайменше протягом однієї хвилини, промийте пошкоджене місце достатньою
кількістю води. У разі необхідності зверніться до лікаря.

86

Управління



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 86.

Дзеркала з ручним затемненням » Рис. 68 - 
1 Основне положення дзеркала
2 Затемнення дзеркала

Вступ до теми

Затемнення внутрішнього дзеркала заднього виду
Зовнішнє дзеркало

Рис. 68 Внутрішні дзеркала заднього вигляду: з ручним затемненням/з автоматичним затемненням

Дзеркала з автоматичним затемненням
Після запуску двигуна дзеркало » Рис. 68 -  затемнюється автоматично.
Затемнення дзеркала регулюється в залежності від падіння світла на датчики спереду і ззаду від нього.
Під час увімкнення освітлення салону або застосування передачі заднього
ходу дзеркало повернеться в основне положення (без затемнення).
Не закріплюйте зовнішні пристрої (наприклад, навігаційну систему) на лобовому склі або біля дзеркала заднього виду » .
УВАГА
Освітлений дисплей зовнішнього пристрою може порушувати функціонування внутрішнього дзеркала заднього виду з автоматичним затемненням – це може призвести до аварії.
■ Автоматичне затемнення дзеркала працює без перебоїв лише в тому
випадку, коли інші предмети не перешкоджають потраплянню світла на
датчики, наприклад, задня сонцезахисна шторка.
■

Зовнішнє дзеркало
Рис. 69
Управління зовнішніми дзеркалами

Автоматичне складання/розкладання обох корпусів дзеркала
Зовнішні дзеркала складаються в паркувальне положення після замикання
автомобіля.
Зовнішні дзеркала розкладаються в положення для руху після відмикання
автомобіля.
Автоматичне складання/розкладання обох корпусів дзеркал можна активувати/деактивувати в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування
автомобіля.



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 86.

Поворотний регулятор можна перемістити у наступні положення (в залежності від комплектації автомобіля)

Повертання дзеркала ліворуч
 Повертання дзеркала праворуч

Відключення управління дзеркалом
 Підігрів дзеркал
 Складання обох корпусів дзеркал, для відкидання встановіть поворотну
ручку в інше положення
Система обігріву дзеркал працює лише, якщо запущено двигун.
Регулювання дзеркал
Переміщенням поворотного регулятора у напрямку стрілки можна повернути поверхню дзеркала у потрібне положення » Рис. 69.
Рух поверхні дзеркала буде аналогічним переміщенню регулятора.
У разі збою електричного налаштування дзеркал була зовнішні дзеркала
можна регулювати вручну, натискаючи на край поверхні дзеркала.
Синхронне регулювання дзеркал
› Активація синхронного регулювання дзеркал в інформаційно-командній
системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи,
розділ CAR – налаштування автомобіля.
› Поверніть поворотну ручку для управління дзеркалами у положення для
регулювання дзеркала з боку сидіння водія.
› Встановіть дзеркала в бажане положення.

Дзеркала з автоматичним затемненням
Управління затемненням зовнішніх дзеркал здійснюється разом з автоматичним управлінням затемненням внутрішніх дзеркал » Стор. 86.
Функція пам'яті для дзеркал
Дійсно для автомобілів з електричним регулюванням сидіння водія.
Можна зберегти поточну установку зовнішніх дзеркал під час збереження
положення сидіння водія » Стор. 90, Функція пам'яті сидіння з електричним налаштуванням або » Стор. 90, Функція пам'яті ключа з радіоуправлінням.
Складання дзеркала переднього пасажира
Дійсно для автомобілів з електричним регулюванням сидіння водія.
Дзеркало переднього пасажира може складатися у збережене положення,
що покращує огляд краю бордюру під час руху заднім ходом.
Умови функціонування.
 Ця функція активована в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.
 Налаштування дзеркала раніше зберігалося » Стор. 90, Функція
пам'яті сидіння з електричним налаштуванням або » Стор. 90,
Функція пам'яті ключа з радіоуправлінням.
 Увімкнена передача заднього ходу.
 Поворотна ручка для управління дзеркалами розташована у положенні
для регулювання дзеркала переднього пасажира.
Дзеркало повернеться до вихідного положення, якщо регулятор буде встановлено в інше положення, або коли швидкість перевищуватиме 15 км/год. 

Світло та видимість
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УВАГА
Не торкайтесь поверхні зовнішніх дзеркал, якщо увімкнено обігрів зовнішніх дзеркал – існує ризик опіку.
ОБЕРЕЖНО
За жодних обставин не складайте й не розкладайте зовнішні дзеркала з
функцією складання  механічно. Таким чином можна пошкодити електричний привод дзеркала!
■ Якщо дзеркала відхиляються під дією зовнішніх впливів (наприклад, внаслідок зіткнення під час маневрування), то їх треба спочатку скласти за допомогою поворотної ручки, поки не буде почуто гучне клацання.
■

Сидіння і підголівники
Передні сидіння



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Ручне регулювання
Електричне регулювання
Функції комфортної експлуатації сидіння переднього пасажира
Функція пам'яті сидіння з електричним налаштуванням
Функція пам'яті ключа з радіоуправлінням
Відкидна спинка переднього пасажирського сидіння
Налаштування підлокітника

89
89
89
90
90
91
92

УВАГА
Регулюйте положення сидіння водія тільки на автомобілі, що стоїть –
небезпека аварії!
■ Будьте уважними під час настройки сидіння! Через неналежну або неконтрольовану настройку може виникнути незначне травмування.
■ Електричне регулювання передніх сидінь здійснюється навіть, якщо
запалювання вимкнене. Тому якщо ви виходите з автомобіля, за жодних обставин не залишайте у ньому осіб, які не є повністю самостійними, наприклад, дітей, без нагляду. Вони можуть отримати травми!
■ Не перевозьте на сидінні переднього пасажира предмети, не призначені для цього (наприклад, дитяче сидіння), – це може призвести до нещасного випадку!
■

Примітка
Після певного часу експлуатації в механізмі регулювання нахилу спинки
сидінь може виникати люфт.
■ Задля безпеки у пам'яті запам'ятовуючого пристрою сидіння з електричним регулюванням та в ключі дистанційного управління не можна зберегти
положення сидіння, якщо кут нахилу спинки сидіння становить більше 102°
відносно поверхні сидіння.
■ Під час кожного збереження положення сидіння з електричним регулюванням сидіння водія і зовнішніх дзеркал заднього виду поточні параметри
видаляються.
■
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Ручне регулювання
Рис. 70
Елементи управління на сидінні



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 88.

Для регулювання сидінь потягніть, натисніть або поверніть відповідний
елемент управління в напрямку, вказаному стрілками.
Елементи управління на сидінні » Рис. 70
A Регулювання сидіння у поздовжньому напрямку (після відпускання
важеля керування фіксатор повинен чутно защепнутись)
B Регулювання висоти сидіння
C Регулювання кута нахилу спинки сидіння (під час регулювання необхідно розвантажити спинку сидіння, тобто відхилитись від неї)
D Регулювання вигину поперекової опори

Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 88.

Для регулювання сидінь потягніть, натисніть відповідний елемент управління в напрямку, вказаному стрілками, або в зоні стрілок.
Елементи управління на сидінні » Рис. 71
A Регулювання поверхні сидіння
› 1 – пересування у поздовжньому напрямку
› 2 – зміна кута нахилу
› 3 – зміна висоти
B Регулювання спинки сидіння
› 4 – зміна кута нахилу
C Регулювання поперекової опори
› 5 – зміщення вигину
› 6 – зміна розміру вигину
Примітка
Якщо під час налаштування сталася перерва, то відповідний елемент управління слід натиснути знову.

Функції комфортної експлуатації сидіння переднього пасажира
Рис. 72
Елементи управління на сидінні
водія

Електричне регулювання



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 88.

Керувати сидінням водія можна навіть із задніх сидінь. Для цього треба натиснути відповідний елемент управління в напрямку стрілки.
Рис. 71 Елементи управління на сидінні

Елементи управління на сидінні » Рис. 72
A Регулювання нахилу спинки сидіння
B Регулювання сидіння у поздовжньому напрямку

Сидіння і підголівники
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Функція пам'яті сидіння з електричним налаштуванням
Рис. 73
Кнопки збереження та кнопка
налаштування

Виклик збережених налаштувань
Запалювання
Вимкнено
Увімкнено

Двері водія

Натисніть бажану кнопку збереження В » Рис. 73

Відкрито
Закрито
Відкрито
Закрито

Коротко
Довго
Довго
Довго

Зупинка поточного налаштування
› Натисніть будь-яку кнопку на сидінні водія або кнопку
станційним управлінням.



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 88.

Кнопки збереження на сидінні водія дозволяють зберігати положення сидіння водія та зовнішніх дзеркал.
Кожній з трьох кнопок пам'яті B » Рис. 73 можна призначити одне положення сидіння.
Збереження налаштувань сидіння водія та зовнішніх дзеркал для руху
вперед
› Увімкніть запалювання.
› Встановіть сидіння та обидва зовнішніх дзеркала у потрібне положення.
› Натисніть кнопку  (положення A » Рис. 73).
› Протягом 10 секунд після натискання кнопки  натисніть бажану кнопку
пам'яті B .
Про запам'ятовування сповістить звук підтвердження.
Збереження налаштування зовнішнього дзеркала для руху назад
Функція опускання дзеркала переднього пасажира активується в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR - налаштування автомобіля.

› Увімкніть запалювання.
› Натисніть бажану кнопку збереження В » Рис. 73.
› Поверніть поворотну ручку управління зовнішніми дзеркалами у положення регулювання дзеркала переднього пасажира » Стор. 87.

› Увімкніть передачу заднього ходу.
› Встановіть дзеркало переднього пасажира в бажане положення.
› Вимкніть передачу заднього ходу.
Налаштоване положення зовнішнього дзеркала буде збережено.
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на ключі з ди-

Примітка
З кожним новим запам'ятовуванням налаштувань сидінь і зовнішніх дзеркал для руху автомобіля вперед необхідно також зберігати налаштування
зовнішнього дзеркала переднього пасажира при вмиканні передачі заднього ходу.

Функція пам'яті ключа з радіоуправлінням



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 88.

В пам'яті ключа дистанційного управління можна використовувати функцію автоматичного збереження інформації для положення сидіння водія
і зовнішніх дзеркал при замкненні автомобілі (подалі просто «функція автоматичного збереження»).
Цю функцію також можна активувати/деактивувати в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR - Налаштування автомобіля.
Активуйте функцію автоматичного зберігання
› Відімкніть автомобіль за допомогою ключа дистанційного управління.
› Натисніть будь яку кнопку пам'яті B » Рис. 73 на стор. 90 та утримуйте її
натиснутою.
› Після того як сидіння стане в положення, яке збережене під цією кнопкою, натисніть одночасно кнопку  на ключі дистанційного управління
протягом 10 секунд.
Успішна активація функції автоматичного зберігання для кожного ключа
підтверджується звуковим сигналом.



Збереження налаштувань сидіння водія та зовнішніх дзеркал для руху
вперед
› Увімкніть функцію автоматичного зберігання.

Відкидна спинка переднього пасажирського сидіння
Рис. 74
Складання спинки переднього
пасажирського сидіння вперед

Якщо ця функція активована, то під час кожного замикання автомобіля в
пам'яті ключа дистанційного управління зберігається поточне положення
сидіння водія та зовнішніх дзеркал.
Після наступного відмикання автомобіля цим самим ключем сидіння водія і
зовнішні дзеркала приймають те положення, яке було збережене в пам'яті
цього ключа.
Збереження налаштування зовнішнього дзеркала для руху назад
Функція опускання дзеркала переднього пасажира активується в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR - налаштування автомобіля.

› Відімкніть автомобіль за допомогою ключа дистанційного управління.
› Увімкніть запалювання.
› Поверніть поворотну ручку управління зовнішніми дзеркалами у положення регулювання дзеркала переднього пасажира » Стор. 87.
› Увімкніть передачу заднього ходу.
› Встановіть дзеркало переднього пасажира в бажане положення.
› Вимкніть передачу заднього ходу.



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 88.

Спинку сидіння переднього пасажира можна відхилити вперед у горизонтальне положення.
Складання вперед
› Потягніть важіль у напрямку стрілки 1 » Рис. 74.
› Складіть спинку у напрямку стрілки 2 .
Фіксатор повинен чутно защепнутися.
Складання назад

Встановлене положення зовнішнього дзеркала буде збережено в пам'яті
запам'ятовуючого пристрою сидіння.

› Потягніть важіль у напрямку стрілки 1 » Рис. 74.
› Відхиліть спинку сидіння назад проти напрямку стрілки

Відключіть функцію автоматичного зберігання
› Відімкніть автомобіль за допомогою ключа дистанційного управління.
› Натисніть кнопку  (положення A » Рис. 73 на стор. 90) і утримуйте її
натиснутою.
› Після цього протягом 10 секунд одночасно натисніть кнопку  на ключі
дистанційного управління.

Фіксатор повинен чутно защепнутися.

Успішна деактивація функції автоматичного зберігання для кожного ключа
підтверджується звуковим сигналом.
Переривання поточного налаштування

› Натисніть будь-яку кнопку на сидінні водія або кнопку



на ключі з ди-

2.

УВАГА
Якщо на складеній вперед спинці сидіння перевозяться предмети, то
необхідно відключити передню подушку безпеки переднього пасажира
» Стор. 21.
■ Регулюйте спинку сидіння тільки, коли автомобіль стоїть.
■ Під час регулювання спинки сидіння слід забезпечити належну фіксацію спинки сидіння – перевірити, потягнувши спинку сидіння.
■ Якщо спинка сидіння складена вперед, то для перевезення пасажирів
дозволяється використовувати лише крайнє місце за сидінням водія.
■

станційним управлінням.

Сидіння і підголівники
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УВАГА (продовження)
Під час регулювання спинки сидіння між поверхнею сидіння і спинкою
сидіння не повинно бути частин тіла – можна отримати травму!
■ Ніколи не перевозьте наступні предмети на спинці сидіння, складеній
вперед:
■ предмети, що можуть перекривати огляд водієві;
■ предмети, що можуть заважати водію керувати автомобілем (наприклад, коли потрапляють під педалі) або падати біля водія;
■ предмети, які можуть, наприклад, травмувати пасажирів під час
сильного прискорення, зміни напрямку або гальмування.
■

Задні сидіння



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Спинки сидінь
Регулювання підлокітника
Пристрій для довгомірного багажу у спинці сидіння

92
93
94

Спинки сидінь

Налаштування підлокітника
Рис. 75
Підйом підлокітника

Рис. 76 Складання спинки сидіння вперед з салону



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 88.

Підлокітник регулюється по висоті.
Підйом

› Підніміть підлокітник у напрямку стрілки в одне з шістьох фіксованих по-

Рис. 77
Складання спинки сидіння вперед з боку багажного відділення

ложень » Рис. 75.

Відкидання вниз
› Підніміть підлокітник у напрямку стрілки до упору.
› Складіть підлокітник вниз.
За рахунок складання спинок сидінь вперед з салону чи багажника об'єм
багажного відділення можна збільшити.
Перед відкиданням спинок сидінь вперед встановіть передні сидіння таким
чином, щоб вони не були пошкоджені складеними вперед спинками сидінь.
Якщо передні сидіння відсунуті занадто далеко назад, ми радимо перед
складанням спинок сидінь демонтувати задні підголівники » Стор. 95.
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Складання вперед з боку багажного відділення
› Покладіть зовнішній ремінь безпеки за підвищеним краєм A » Рис. 76.
› Натисніть на ручку розблокування B у напрямку стрілки 1 .
› Складіть спинку у напрямку стрілки 2 .
Складання вперед з боку багажного відділення
З лівої сторони багажного відділення знаходиться важіль для розблокування лівої спинки заднього сидіння.
З правої сторони багажного відділення знаходиться важіль для розблокування правої та центральної спинки заднього сидіння.

› Потягніть важіль у напрямку стрілки » Рис. 77.
Відповідна спинка сидіння розблоковується або складається вперед.
Складання назад

› Покладіть зовнішній ремінь безпеки за підвищеним краєм A » Рис. 76.
› Потім складайте спинку сидіння назад проти напрямку стрілки 2 , поки

ОБЕРЕЖНО
Під час поводження зі спинками сидінь уникайте пошкоджень ременів
безпеки. Ремені безпеки за жодних обставин не повинні бути затиснуті відкинутими назад спинками сидіння.
■ Перед складанням спинки сидіння вперед з боку багажного відділення
перевірте, щоб на задньому сидінні не було жодних предметів. Під час
складання вперед може пошкодитись спинка сидіння або спинка з поверхнею сидіння.
■ На автомобілях з роздільною перегородкою з сітки слід розблокувати
спершу ліву, а потім праву і середню спинку заднього сидіння.
■

Регулювання підлокітника
Рис. 78
Опускання підлокітника

ручка розблокування B чутно не защепнеться – перевірте, потягнувши
спинку сидіння.
› Переконайтесь у тому, що червоний стрижень С не видно.
УВАГА
Спинки зайнятих сидінь мають бути належним чином зафіксовані.
Після складання спинок сидінь назад ремені безпеки мають бути готові до експлуатації.
■ Спинки сидінь повинні бути надійно зафіксовані, щоб під час раптового гальмування предмети з багажника не могли потрапити до пасажирського салону – є небезпека травмування.
■ Під час транспортування предметів багажу у збільшеному багажному
просторі, утвореному шляхом відкидання спинки сидіння, обов'язково
стежте за дотриманням безпеки пасажира, який сидить на іншій частині
заднього сидіння.
■
■

Для підвищення комфорту підлокітник можна опустити вниз.
Опускання/підйом
› Опустіть підлокітник у напрямку стрілки » Рис. 78.
Підйом виконується у зворотній послідовності.

Сидіння і підголівники
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Пристрій для довгомірного багажу у спинці сидіння

Підголівники



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
94
95

Регулювання висоти
Демонтаж/монтаж

УВАГА
Дотримуйтесь наступних вказівок » Стор. 9, Правильне і надійне сидяче
положення.
Рис. 79 Відкриття кришки: з салону / з багажнику

Регулювання висоти

Після складання вперед підлокітника заднього сидіння та кришки у спинці
заднього сидіння відкриється отвір, через який можна просунути мішок для
наскрізного багажу з лижами.

Рис. 80
Передній підголівник: пересування вгору та вниз

Відкривання з салону
› Опустіть вниз підлокітник заднього сидіння (не до кінця) » Рис. 78 на
стор. 93.
› Потягніть ручку A в напрямку стрілки » Рис. 79 і складіть кришку вперед.
Відкривання з боку багажного відділення
› Посуньте кнопку розблокування B у напрямку стрілки » Рис. 79 і відкиньте кришку з підлокітником вперед.
Закривання

› Відкиньте кришку та підлокітник до упору вгору, кришка повинна чутно
защепнутися.

Слідкуйте за тим, щоб підлокітник після закриття кришки завжди був зафіксований. Підлокітник зафіксовано, якщо з багажника не видно червоної ділянки над кнопкою розблокування B » Рис. 79 .
УВАГА
Пристрій для довгомірного багажу призначений виключно для транспортування лиж, які знаходяться у закріпленому належним чином мішку
для наскрізного багажу.

Рис. 81 Задній підголівник: пересування вгору/пересування вниз



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 94.

Регулювання переднього підголівника
› Натисніть запобіжник A і утримуйте його натиснутим » Рис. 80.

94

Управління



› Пересуньте підголівник у напрямку стрілки.
Регулювання заднього підголівника
› Візьміться за підголівник і посуньте його вгору у напрямку стрілки 1
» Рис. 81.
› Для того, щоб посунути підголівник вниз, натисніть на запобіжник B у
напрямку стрілки 2 і утримуйте його натиснутим.
› Натисніть на підголівник у напрямку стрілки 3 .

Обігрів і вентиляція сидінь



Вступ до теми

Демонтаж/монтаж

Рис. 83 Розташування кнопок: обігрів (і вентиляція) передніх/задніх
сидінь

Рис. 82 Задній підголівник: демонтаж/монтаж



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 94.

Можна демонтувати й встановити лише задні підголівники.
Демонтаж
› Витягніть підголівник до упору зі спинки сидіння.
› Натисніть запобіжник A у напрямку стрілки 1 » Рис. 82, одночасно пласкою викруткою шириною не більше 5 мм натисніть запобіжник в отворі
B у напрямку стрілки 2 .
› Витягніть підголівник в напрямку стрілки 3 .

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:

Монтаж
› Вставте підголівник у спинку сидіння в напрямку стрілки 4 так, щоб запобіжник защепнувся.

Передні сидіння з обігрівом
Передні сидіння з обігрівом та вентиляцією
Задні сидіння з обігрівом

ОБЕРЕЖНО
Демонтовані підголівники покладіть так, щоб вони не пошкодились і не забруднювались.

В залежності від комплектації може здійснюватись обігрів або обігрів і вентиляція передніх сидінь.

Рис. 84 Індикація обігріву (і вентиляції) передніх сидінь за допомогою
контрольних ламп

96
96
97

Крайні задні сидіння можуть лише обігріватись.

Сидіння і підголівники



95

Кнопки обігріву та вентиляції сидінь » Рис. 83
 Обігрів сидінь ліворуч
 Обігрів сидінь праворуч
 Обігрів і вентиляція сидінь ліворуч
 Обігрів і вентиляція сидінь праворуч

Якщо на відповідних сидіннях знаходяться закріплені або покладені
предмети, наприклад, дитяче сидіння, сумка тощо, не використовуйте підігрів сидіння.
■ Якщо на відповідних сидіннях закріплені додаткові захисні чохли, не вмикайте обігрів сидінь.

Індикація за допомогою контрольних ламп » Рис. 84
 Автомобілі, оснащені лише обігрівом сидінь, – обігрів сидінь включається з максимальною потужністю
 Автомобілі, оснащені обігрівом і вентиляцією сидінь, – обігрів сидінь
включається з максимальною потужністю
 Автомобілі, оснащені обігрівом і вентиляцією сидінь, – вентиляція сидінь включається на максимальному ступені вентиляції
 Автомобілі, оснащені обігрівом і вентиляцією сидінь, – обігрів сидінь
включається з вентиляцією

Примітка
Якщо напруга бортової мережі знижується, обігрів та вентиляція можуть
вимкнутись автоматично » Стор. 230, Автоматичне відключення електричних споживачів.

Обігрів або вентиляція сидінь регулюються, якщо увімкнене запалювання,
але включаються тільки після запуску двигуна.
Коли вимкненні запалювання відбувається вимкнення обігріву та вентиляції сидінь. При повторному запуску двигуна не пізніше ніж через 10 хвилин
обігрів та вентиляція сидінь знову вмикаються автоматично відповідно до
їх останніх налаштувань.
УВАГА
Якщо у вас було обмежене відчуття болю та/або температури, наприклад, через прийом медикаментів, параліч або через хронічні захворювання (наприклад, діабет), ми рекомендуємо вам повністю відмовитися
від використання обігріву сидінь. Інакше це може призвести до важковиліковних опіків. Якщо ви все ж таки бажаєте використовувати обігрів
сидінь, ми рекомендуємо при довгій подорожі періодично робити перерви, щоб тіло могло звільнитися від навантаження. Для того, щоб визначити вашу індивідуальну ситуацію, зверніться до свого лікаря.
ОБЕРЕЖНО
Для уникнення пошкоджень сидінь дотримуйтесь наступних вказівок.
■ Не слід ставати на коліна на сидінні або піддавати його іншому точковому
навантаженню.
■ Якщо відповідні сидіння зайняті людьми, які не вмикають обігрів сидіння.
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Передні сидіння з обігрівом



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 96.

Інтенсивність обігріву відображається кількістю підсвічених контрольних
ламп під кнопкою.
Управління обігрівом сидінь
› Натисніть кнопку  чи .
Обігрів сидінь вмикається з максимальною потужністю » Рис. 84 на
стор. 95 - .
Під час повторного натискання кнопки потужність обігріву буде встановлена на найнижчу до повного вимкнення.

Передні сидіння з обігрівом та вентиляцією
Рис. 85
Дисплей інформаційно-командної системи: Обігрів і вентиляція передніх сидінь включені з максимальною потужністю/ступенем вентиляції



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 96.

Потужність обігрів/ступінь вентиляції відображуються в інформаційно-командній системі через кількість освітлених функціональних клавіш або
кількість освітлених контрольних ламп під кнопкою.



В інформаційно-командній системі за допомогою функціональних клавіш
A та B » Рис. 85 можна також налаштувати, а за допомогою функціональної клавіші  вимкнути потужність обігрів/ступінь вентиляції.
Використання тільки обігріву сидінь
› Натисніть кнопку  чи .
Обігрів сидінь вмикається з максимальною потужністю » Рис. 84 на
стор. 95 - .



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 96.

Інтенсивність обігріву відображається кількістю підсвічених контрольних
ламп на кнопці.
Управління обігрівом сидінь
› Натисніть кнопку  чи .
Обігрів сидінь вмикається з максимальною потужністю » Рис. 86.

Під час повторного натискання кнопки потужність обігріву буде встановлена на найнижчу до повного вимкнення.

Під час повторного натискання кнопки потужність обігріву буде встановлена на найнижчу до повного вимкнення.

Потужність обігріву можна також налаштувати в інформаційно-командній
системі.

За допомогою функціональної клавіші  можна заблокувати і розблокувати налаштування потужності обігріву в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ Налаштування опалення і системи кондиціонування повітря. Якщо
налаштування заблоковано, то потужність обігріву можна лише знизити до
повного вимкнення.

Використання тільки вентиляції сидінь
› Натисніть кнопку  чи .
› Вимкніть вентиляцію сидінь.
› Налаштуйте ступінь вентиляції в інформаційно-командній системі за допомогою функціональних клавіш A » Рис. 85.
Для подальшого налаштування ступеню вентиляції до повного вимкнення
необхідно повторно натиснути кнопки  або .
Одночасне використання обігріву та вентиляції сидінь
› Натисніть кнопку  чи .
› Налаштуйте потужність обігріву/ступінь вентиляції в інформаційно-командній системі.
Під кнопкою загоряються контрольні лампи » Рис. 84 на стор. 95 - .
Налаштувати потужність обігріву/ступінь вентиляції за допомогою кнопок
 або  неможливо.

Задні сидіння з обігрівом
Рис. 86
Обігрів сидінь з максимальною
потужністю увімкнено

Сидіння і підголівники
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УВАГА (продовження)
У відділення для речей та тримачі для напоїв не можна класти предмети, які під час раптового гальмування автомобіля або зіткнення можуть
бути небезпечними для пасажирів.
■ Не використовуйте попільничку для складання попелу, цигарок, сигар
тощо!

Транспортування та практичне устаткування

■

Практичне устаткування



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Тримач паркувальних талонів
Відділення для речей з боку водія
Відділення для речей у дверях
Відділення для речей в передній частині центральної консолі
Тримач для напоїв
Контейнер для відходів
Відділення для речей під переднім підлокітником
Відділення для окулярів
Відділення для речей з боку водія
Відділення для речей під сидінням переднього пасажира
Гачки для одягу
Кишені для речей на зворотній стороні передніх сидінь
Кишені для речей на внутрішній стороні передніх сидінь
Відділення для зберігання парасольки
Відділення для речей в передній частині центральної консолі
Відділення в задньому підлокітнику
Знімний мішок для наскрізного багажу
USB- та AUX-входи

98
99
99
99
100
101
102
102
103
103
104
104
104
105
105
105
106
106

УВАГА
Не кладіть жодних предметів на панель приладів. Складені предмети
можуть переміщуватись або падати під час руху (прискорення, повороту
або неправильного гальмівного маневру), відволікаючи вашу увагу від
ситуації на дорозі, що може спричинити аварію!
■ Переконайтесь, що під час поїздки жодні предмети з центральної консолі або інших місць знаходження не зможуть потрапити до зони ніг водія. Так ви будете не в змозі натиснути на педаль зчеплення або акселератора. Це може призвести до аварії!
■
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Тримач паркувальних талонів
Рис. 87
Тримач паркувальних талонів



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 98.

Тримач паркувальних талонів » Рис. 87 призначений для утримування паркувальних талонів.
УВАГА
Перед початком руху обов'язково прибирайте талон, щоб він не обмежував поля зору водія.

Відділення для речей з боку водія

Рис. 88 Відкривання відділення для речей/Тримач для кредитних та
інших карток



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 98.

Відкривання
› Підніміть ручку і відкрийте відділення в напрямку стрілки » Рис. 88 - .
Закривання

› Закрийте кришку проти напрямку стрілки, щоб вона чутно зафіксувалася.
У відділенні для речей знаходиться тримач для кредитних та інших карток
» Рис. 88 - .
УВАГА
У цілях безпеки відділення для речей повинно бути завжди закрите під
час руху автомобіля.

Відділення для речей у дверях

Рис. 89 Відділення для речей: в передніх дверях / в задніх дверях



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 98.

Відділення для речей » Рис. 89
A Відділення для речей у передніх дверях
B Відділення для пляшок з максимальним об'ємом 1,5 л у передніх дверях
C Відділення для речей у задніх дверях
D Відділення для пляшок з максимальним об'ємом 1,5 л у задніх дверях
УВАГА
Відділення для речей A » Рис. 89 призначене виключно для зберігання
предметів, що не виступають. Інакше можливе обмеження зони дії бокової подушки безпеки.

Відділення для речей в передній частині центральної консолі

Рис. 90 Відділення для зберігання: відкриття/закриття

Транспортування та практичне устаткування
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Рис. 91
Ніша для телефону

ОБЕРЕЖНО
Ніша для телефону не може замінити підключення телефону до інформаційно-командної системи.
■ Захисний чохол чи чохол на мобільному телефоні, що лежить у відділенні
для зберігання, може вплинути на силу сигналу.
■ Металеві предмети, що знаходяться під телефоном, такі як монети або
ключі, можуть вплинути на силу сигналу.
■

Тримач для напоїв



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 98.

У відділенні для речей може знаходитись індукційна плита, під'єднана до
GSM-антени – ніша для телефону . » Рис. 91
Відділення для речей оснащено внутрішнім світильником, який загоряється
під час включення стоянкового та ближнього світла.
Відкривання
› Натисніть на край кришки в напрямку стрілки » Рис. 90 - .
Закривання

› Натисніть на край кришки в напрямку стрілки » Рис. 90 - .
Кришки закриється автоматично проти напрямку стрілки.

Рис. 92 Центральна консоль попереду: Відкривання тримача для напоїв/Тримач для напоїв

Ніша для телефону
Коли ви вставляєте телефон у нішу для телефону, сигнал посилюється приблизно на 20%. Як наслідок швидкість розрядження АКБ телефону й електромагнітне випромінювання в салоні автомобіля зменшуються.

› У відділення для речей покладіть мобільний телефон задньою частиною
на індукційну плиту » Рис. 91.

УВАГА
Відділення для речей не замінює попільничку і не повинне використовуватися таким чином. Інакше може виникнути пожежа!
■ У цілях безпеки відділення для речей повинно бути завжди закрите
під час руху автомобіля.

■

Рис. 93 Підлокітник заднього сидіння: Відкривання тримача для напоїв/Тримач для напоїв



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 98.

Тримач для напоїв B знаходиться попереду в центральній консолі
» Рис. 92.
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Тримач для напоїв D знаходиться в підлокітнику заднього сидіння
» Рис. 93.
Відкривання/закривання тримача для напоїв в центральній консолі
попереду
› Натисніть на край кришки A в напрямку стрілки » Рис. 92.
Закривання виконується у зворотній послідовності.
Відкривання/закривання тримача для напоїв у підлокітнику заднього
сидіння
› Візьміть кришку за отвір C » Рис. 93.
› Відкрийте кришку в напрямку стрілки.
Закривання виконується у зворотній послідовності.
УВАГА
■ Не використовуйте для напоїв посуд, що може розбитися (наприклад,
зі скла, порцеляни). Під час аварії це може привести до травм.
■ Ніколи не ставте в тримач для напоїв посудини з гарячими напоями.
Під час руху автомобіля вони можуть пролитися – небезпека опіку!
■ У тримач не можна класти предмети, які при раптовому гальмуванні
автомобіля або зіткненні можуть бути небезпечними для пасажирів.
ОБЕРЕЖНО
Не залишайте в тримачі для напоїв під час руху відкриті посудини з напоями. Під час гальмування вони можуть розлитися і пошкодити електричні
деталі або м'яку оббивку сидінь.

Контейнер для відходів

Рис. 95 Заміна мішка



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 98.

Контейнер для відходів можна вставити у відділення для речей у дверях.
Використання контейнеру для відходів
› Встановіть контейнер для відходів в передній області на краю відсіку для
зберігання.
› Натисніть на контейнер для відходів в задній частині у напрямку стрілки
1 » Рис. 94.
› У разі необхідності вставте контейнер для відходів у напрямку однієї зі
стрілок 2 .
Витягнення контейнера для відходів
› Витягніть контейнер для відходів у напрямку, протилежному напрямку
стрілки 1 » Рис. 94.
Відчинення/зачинення сонцезахисної шторки
› Підніміть кришку у напрямку стрілки 3 » Рис. 94.
Закривання виконується у зворотній послідовності.
Заміна мішка

› Зніміть контейнер для відходів з лотка.
› Відтисніть обидві засувки на рамі в напрямку стрілки 4 » Рис. 95.
› Пересуньте мішок разом з рамою у напрямку стрілки 5 .
› Зніміть мішок з рами.
› Просуньте новий мішок через раму та відверніть його у напрямку стрілки
6 через краї рами.

› Вставте мішок з рамою у корпус контейнера в напрямку стрілки
Рис. 94 Контейнер для відходів: вставка та пересування/відкривання

7 так,

щоб обидві засувки чутно защепнулись.

Транспортування та практичне устаткування
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УВАГА
За жодних обставин не використовуйте контейнер для відходів у якості
попільнички. Це може призвести до пожежі!
Примітка
Ми рекомендуємо використовувати мішок розміром 20 х 30 см.

Відділення для речей під переднім підлокітником

Зачинення відділення для речей
› Підніміть підлокітник у напрямку стрілки 1 до упору » Рис. 96.
› Опустіть підлокітник проти напрямку стрілки 1 .
Відділення для планшетного ПК
› Потягніть за петлю A в напрямку стрілки » Рис. 97.
› Покладіть планшетний ПК до відділення кабелем вгору або вбік.
Регулювання доступу повітря
Повернувши поворотний перемикач в напрямку стрілки 2 до упору, можна відрегулювати доступ повітря » Рис. 96.
 Відкривання
 Закривання
Якщо доступ повітря до відділення для речей відкрито, а систему кондиціонування повітря увімкнено, то повітря надходить до відділення з температурою, що відповідає налаштуванням системи кондиціонування, в залежності від умов навколишнього середовища.

Рис. 96 Відчинення відділення для речей/регулювання доступу повітря
Рис. 97
Відкривання відділення для
планшетного ПК

Якщо доступ повітря до відділення для речей відкрито, а систему кондиціонування повітря вимкнено, до відділення для речей потрапить всмоктане
повітря з вулиці або з салону.
Примітка
Якщо подача повітря до відділення для речей не використовується, ми радимо закривати доступ повітря.

Відділення для окулярів
Рис. 98
Відкривання відділення для
окулярів



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 98.

Відділення для речей оснащено внутрішнім світильником, який загоряється
під час включення стоянкового та ближнього світла.
Відкривання відділення для речей
› Підніміть підлокітник в напрямку стрілки 1 » Рис. 96.
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Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 98.

Максимальне дозволене навантаження на нішу для окулярів складає 250 г.



Відкривання
› Натисніть кнопку A » Рис. 98.

Кришка закривається у напрямку стрілки 1 .

Кришка зачиняється у напрямку стрілки.
Закривання

› Поверніть кришку відділення для окулярів проти напрямку стрілки
» Рис. 98, поки вона чутно не защепнеться.

УВАГА
Це відділення можна відкривати тільки для того, щоб скласти або витягнути окуляри. В інших випадках його слід тримати закритим, інакше
можливе обмеження видимості або травми!
ОБЕРЕЖНО
Не кладіть до відділення для окулярів теплочутливі предмети – за високих
температур навколишнього середовища вони можуть пошкодитись.
■ Відділення слід закривати перед тим, як залишити і замкнути автомобіль
– існує небезпека перешкоджання роботі протиугінної сигналізації.
■

Відділення для речей з боку водія

Закривання
› Поверніть кришку в напрямку стрілки 2 , поки вона чутно не защепнеться.
Регулювання доступу повітря
Повернувши поворотний перемикач в напрямку стрілки B до упору, можна відрегулювати доступ повітря » Рис. 99.
 Відкривання
 Закривання
Коли доступ повітря відкрито, і кондиціонер увімкнений, охолоджене повітря буде спрямовуватися до відділення для речей.
Якщо доступ повітря до відділення для речей відкрито, а систему кондиціонування повітря вимкнено, до відділення для речей потрапить всмоктане
повітря з вулиці або з салону.
УВАГА
У цілях безпеки відділення для речей повинно бути завжди закрите під
час руху автомобіля.
Примітка
Якщо подача повітря до відділення для речей не використовується, ми радимо закривати доступ повітря.

Відділення для речей під сидінням переднього пасажира
Рис. 100
Відкривання відділення для
речей
Рис. 99 Відкривання відділення для речей/закривання відділення для
речей та регулювання доступу повітря



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 98.

У відділенні для речей знаходиться тримач для ручок.
Відділення для речей оснащене світильником, який загоряється під час його відкривання і гасне під час закривання.
Відкривання
› Натисніть кнопку A » Рис. 99.



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 98.

Максимальне дозволене навантаження на відділення для речей складає 1,5

кг.
Транспортування та практичне устаткування
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Відкривання
› Потягніть ручку в напрямку стрілки 1 » Рис. 100.
› Відкрийте відділення у напрямку стрілки 2 .

Кишені для речей на зворотній стороні передніх сидінь
Рис. 102
Кишені

Закривання
› Потягніть ручку в напрямку стрілки 1 і закрийте відділення проти напрямку стрілки 2 .
› Не відпускайте ручку, поки відділення не закриється.

Гачки для одягу
Рис. 101
Гачки для одягу



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 98.

Кишені » Рис. 102 передбачені для зберігання, наприклад, мап, газет тощо.
ОБЕРЕЖНО
Не кладіть до кишень великі предмети, наприклад, пляшки або предмети з
гострими краями – так можна пошкодити кишені і чохли сидіння.



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 98.

Кишені для речей на внутрішній стороні передніх сидінь
Рис. 103
Кишені

Гачки для одягу знаходяться на поперечині дверей та на ручці панелі даху
над кожною із задніх дверей » Рис. 101.
Максимальне дозволене навантаження на відповідний гачок складає 2 кг.
УВАГА
Не залишайте в кишенях одягу, повішеного на гачок, важкі предмети
та предмети з гострими краями.
■ Не вішайте одяг на плічка, існує небезпека обмеження дії подушки
безпеки для голови.
■ Стежте за тим, щоб повішений одяг не перекривав заднього виду.
■



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 98.

В залежності від комплектації автомобіля кишені знаходяться на внутрішній стороні передніх сидінь або тільки на внутрішній стороні сидіння водія
» Рис. 103.
Кишені використовуються для зберігання дрібних і легких об'єктів, таких як
мобільні телефони тощо.
Максимальне дозволене навантаження на кишені складає 150 г.

104 Управління



УВАГА
Не перевищуйте максимально дозволене навантаження на кишені.
Важчі предмети фіксуються недостатньо надійно, що може призвести
до травмування!
ОБЕРЕЖНО
Не кладіть до кишень великі предмети, наприклад, пляшки або предмети з
гострими краями – так можна пошкодити кишені і чохли сидіння.

Відділення для зберігання парасольки
Рис. 104
Відділення для парасольки



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 98.

У задній частині центральної консолі, в залежності від комплектації автомобіля, знаходиться відкрите відділення для зберігання A і відділення для
речей з можливістю закривання B » Рис. 105.
Відділення B оснащене внутрішнім світильником, який загоряється під час
включення стоянкового та ближнього світла.
Відкривання/закривання відділення B
› Потягніть за верхню частину поглиблення і відкрийте відділення в напрямку стрілки » Рис. 105.
Закривання виконується у зворотній послідовності.
УВАГА
Відділення для речей не замінюють попільничку і не повинні використовуватися таким чином – небезпека пожежі!

Відділення в задньому підлокітнику



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 98.

Відділення в передніх дверях » Рис. 104 можна застосовувати для зберігання парасольки.
Примітка
Парасольку можна придбати серед оригінальних аксесуарів ŠKODA.

Відділення для речей в передній частині центральної консолі
Рис. 105
Відкрите відділення для речей,
відкривання відділення для
речей з можливістю закривання

Рис. 106 Відкривання відділення для речей/Внутрішній простір відділення



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 98.

У відділенні для речей знаходиться тримач для напоїв B , відділення для
тримача мультимедійних пристроїв C та тримач для ручок D » Рис. 106.
Відкривання/закривання

› Візьміть кришку за отвір A » Рис. 106.
› Підніміть кришку у напрямку стрілки до упору.
Закривання виконується у зворотній послідовності.
Транспортування та практичне устаткування
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УВАГА (продовження)
Слідкуйте за тим, щоб затяжна стрічка A охоплювала всі лижі перед
кріпленнями (дивіться також зображення на мішку для наскрізних речей).
■ Загальна вага лиж, що транспортуються, не повинна перевищувати 24
кг.

Знімний мішок для наскрізного багажу

■

ОБЕРЕЖНО
Ніколи не складайте і не завантажуйте наскрізний мішок вологим – існує
ризик пошкодження наскрізного мішку.
■ Наскрізний мішок призначений для транспортування не більше, ніж чотирьох пар лиж.
■ Лижі слід класти до наскрізного мішка загнутими верхівками вперед, а
палки піками назад.
■

Рис. 107 Натягування стрічки/закріплення мішка для наскрізного багажу



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 98.

Знімний наскрізний мішок (далі просто «наскрізний мішок») призначений
виключно для транспортування лиж.

USB- та AUX-входи

Перевезення наскрізного мішку з лижами
› Відкрийте кришку багажника.
› Опустіть вниз задній підлокітник і кришку у спинці сидіння » Стор. 94.
› Встановіть порожній мішок для наскрізного багажу таким чином, щоб кінець із замком-блискавкою знаходився у багажнику.
› Засуньте лижі з боку багажника до наскрізного мішка » .
› Закрийте мішок.
Закріплення наскрізного мішку з лижами
› Затягніть стяжну стрічку A навколо лиж перед кріпленнями » Рис. 107.
› Нахиліть спинку сидіння трохи вперед.
› Протягніть фіксувальну стрічку B через отвір у спинці сидіння навколо
верхньої частини спинки.
› Потім складіть спинку сидіння назад, щоб запобіжна кнопка клацнула перевірте, потягнувши за спинку сидіння.
› Вставте фіксувальну стрічку B в замок C , щоб він гучно защепнувся.
УВАГА
Після завантаження лиж мішок для наскрізного багажу повинен бути
зафіксований фіксувальною стрічкою В » Рис. 107.
■ Затяжна стрічка A повинна міцно охоплювати лижі.
■
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Рис. 108 Місце втановлення USB-входів в передній/задній частині
центральної консолі



Рис. 109
Місце втановлення AUX-входу



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 98.

USB-вхід розташований у відділенні для речей у передній частині центральної консолі. Він позначений символом  . » Рис. 108
AUX-вхід розташований в кишені в передній частині центральної консолі
» Рис. 109.
Подальша інформація » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи.

Електричні розетки і підкурювач



УВАГА
Під час застосування розеток 12 В треба дотримуватись наступних указівок.
■ Розетки також працюють із вимкненим запалюванням. Тому якщо ви
виходите з автомобіля, за жодних обставин не залишайте у ньому осіб,
які не є повністю самостійними, наприклад, дітей, без нагляду.
■ Використання розеток та електричних приладів не за призначенням
може спричинити пожежу, опіки та інші тяжкі травми.
ОБЕРЕЖНО
Під час застосування розеток 12 В треба дотримуватись наступних указівок.
■ Розетки можна використовувати лише для підключення схвалених електричних аксесуарів із загальною споживаною потужністю до 120 Вт. Інакше
електричну систему автомобіля може бути пошкоджено.
■ Якщо двигун не запущено, а споживачі електроенергії увімкнено, то акумулятор автомобіля розряджається!
■ Щоб запобігти пошкодженням через коливання напруги, перед вмиканням/вимиканням запалювання і перед запуском двигуна вимикайте пристрої, які під'єднанні до розеток.

Розетка 12 В в передній частині центральної консолі

Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Розетка 12 В в передній частині центральної консолі
Розетка 12 В в задній частині центральної консолі
Розетка 12 В у багажному відділенні
Розетка 230 В
Підкурювач

107
108
108
108
110

УВАГА
Вказівки щодо приладів, під'єднаних до розеток.
■ Під час руху всі пристрої слід надійно закріпити, щоб у випадку раптового гальмування або аварії вони не вилетіли салон – небезпека для
життя!
■ Під час експлуатації пристрої можуть нагріватись – небезпека травмування чи займання! Якщо прилад сильно нагрівся, одразу вимкніть його
і витягніть його штепсель з розетки.

Рис. 110 Відкривання відділення для речей/кришка розетки 12 В



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 107.

Використання
› Відкрийте відділення для речей, натиснувши на край кришки в напрямку
стрілки » Рис. 110.
› Зніміть кришку розетки.
› Вставте в розетку штекер споживача електроенергії.
Транспортування та практичне устаткування
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Розетка 12 В в задній частині центральної консолі

Розетка 12 В у багажному відділенні
Рис. 113
Кришка розетки 12 В

Рис. 111 Відкривання кришки/розетка 12 В



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 107.

Використання
› Відкрийте кришку розетки » Рис. 113.
› Вставте в розетку штекер споживача електроенергії.

Розетка 230 В

Рис. 112 Відкривання відділення для речей/кришка розетки 12 В



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 107.

Використання
› Зніміть кришку в напрямку стрілки » Рис. 111.
Або

› Відкривання відділення для речей у напрямку стрілки » Рис. 112.
› Зніміть кришку розетки 12 В » Рис. 112.
› Вставте в розетку штекер споживача електроенергії.

Рис. 114 Відкривання розетки 230 В/розетка 230 В



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 107.

Розетка 230 В (надалі просто «розетка») призначена для підключення
схвалених відповідних електричних аксесуарів двополюсної штепсельної
вилки 230 В із загальною споживаною потужністю до 150 Вт.
Розетка знаходиться у задній частині центральної консолі » Рис. 114.
Використання
› Зніміть кришку в напрямку стрілки » Рис. 114.
› Вставте в розетку штекер споживача електроенергії.
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Під час вставлення штепселя до розетки її запобіжник розблоковується, і
розетка активується.
Розетка працює за наступних умов
› Двигун запущено.
› У режимі зупинки на автомобілях із системою START-STOP.
› Ще приблизно через 10 хвилин після зупинки двигуна, поки споживач
під'єднаний до розетки.
Контрольна лампа
Індикація контрольної
лампи
Горить зеленим
Блимає зеленим
Блимає червоним

УВАГА (продовження)
Система блокування розетки від дітей при використанні адаптерів та
подовжувальних кабелів, які знаходяться під напругою, розблоковується – небезпека травмування!
■ Не дозволяється встромляти в контакти розетки будь які предмети, які
проводять струм, наприклад, голки – небезпека для життя!

■

ОБЕРЕЖНО
Розетку можна використовувати лише для підключення схвалених відповідних електричних аксесуарів із двополюсною штепсельною вилкою 230
В та загальною споживаною потужністю до 150 Вт.
■ Для забезпечення щільності контакту штепсельну вилку електричного
пристрою слід вставляти в розетку до упору.
■ Якщо штепсельна вилка електричного пристрою вставлена в розетку не
повністю, то система блокування від дітей може розблокуватися і розетка
активується. Однак електричний прилад працює без напруги.
■ Для використання функції, за якої розетка залишається активованою ще
протягом близько 10 хвилин після зупинки двигуна, споживач має бути
під'єднаний до розетки ще перед зупинкою двигуна.
■ Не можна під'єднувати до розетки лампи з неоновими трубками – небезпека пошкодження лампи.
■ Під час під'єднання блоку живлення деяких пристроїв (наприклад, ноутбуки) в розетці утворюється дуже великий імпульс струму, через що вона автоматично деактивується. У цьому випадку слід відокремити блок живлення споживача електроенергії і спочатку під'єднати до розетки блок живлення, а потім до нього споживач електроенергії.
■ Під'єднанні пристрої можуть працювати інакше, ніж в разі підключення
до стандартної електричної мережі.
■

Значення
Розетка активована
Розетка залишилась активованою після зупинки двигуна, її можна використовувати ще протягом приблизно 10 хвилин.
Розетка тимчасово деактивована.

Автоматичне відключення розетки може відбуватись, наприклад, з наступних причин.
› Перевищення сили струму.
› Низький рівень заряду АКБ автомобіля.
› Висока температура розетки.
Якщо умови для деактивації відсутні, розетка може активуватись автоматично. Під'єднанні увімкнуті пристрої знову активуються » .
Якщо розетка не активується автоматично, то під'єднані пристрої треба
від'єднати від неї і під'єднати знову через деякий час.
УВАГА
Неправильне використання може спричинити важкі травми або пожежу. Тому якщо ви виходите з автомобіля, за жодних обставин не залишайте у ньому осіб, які не є повністю самостійними, наприклад, дітей,
без нагляду.
■ Не перехиляйте над розеткою рідини – небезпека для життя! Якщо в
розетку потрапить волога, то перед подальшим її використанням розетку слід повністю висушити.
■

Транспортування та практичне устаткування
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› Закрийте відділення для речей, натиснувши на край кришки в напрямку

Підкурювач

стрілки » Рис. 115.

Кришки закриється автоматично проти напрямку стрілки.
Або

› Закрийте відділення для речей проти напрямку стрілки» Рис. 116.
УВАГА
Підкурювач також працює із вимкненим запалюванням. Тому якщо ви
виходите з автомобіля, за жодних обставин не залишайте у ньому осіб,
які не є повністю самостійними, наприклад, дітей, без нагляду. Вони можуть використати підкурювач і отримати опіки, спричинити пожежу або
пошкодити салон.
■ Будьте обережні під час використання підкурювача! Неправильне використання може привести до опіків.
■

Рис. 115 Центральна консоль попереду: Відкривання відділення для
речей/підкурювач

Примітка
Розетка підкурювача може додатково використовуватись як гніздо 12 В.

Попільничка



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Рис. 116 Центральна консоль позаду: Відкривання відділення для речей/підкурювач



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 107.

Використання
› Відкрийте відділення для речей, натиснувши на край кришки в напрямку
стрілки » Рис. 115.
Або

› Відкривання відділення для речей у напрямку стрілки » Рис. 116.
› Вставте підкурювач до упору.
› Зачекайте, доки підкурювач вистрибне назовні.
› Одразу витягніть розжарений підкурювач і скористайтесь ним.
› Вставте підкурювач до розетки.
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Попільничка
Знімна попільничка

111
111

Попільнички можна використовувати для складання попелу, цигарок, сигар
тощо » .
УВАГА
Ніколи не залишайте в попільничці займисті предмети – це може спричинити пожежу!

Кришки закриється автоматично проти напрямку стрілки.

Попільничка

Виймання/встановлення вставки до попільнички позаду
B поглиблення і відкрийте відділення для
речей до упору в напрямку стрілки 3 » Рис. 118.
› Візьміть вставку до попільнички у зоні C і вийміть її у напрямку стрілки
4.

› Потягніть за верхню частину

Встановлення попільнички виконується у зворотній послідовності.

› Закрийте відділення для речей проти напрямку стрілки

3.

Знімна попільничка
Рис. 117 Центральна консоль попереду: відкривання відділення для
речей/виймання попільнички

Рис. 119
Виймання попільнички


Рис. 118 Центральна консоль позаду: відкривання відділення для речей/виймання попільнички



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 110.

Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 110.

Виймання/встановлення
Під час виймання попільнички не тримайтесь за кришку.

› Попільничка виймається в напрямку стрілки » Рис. 119.
Встановлення виконується у зворотній послідовності.

Попільнички оснащено внутрішнім світильником, який загоряється під час
включення габаритного світла.
Виймання/встановлення попільнички попереду
› Відкрийте відділення для речей, натиснувши на край кришки в напрямку
стрілки 1 » Рис. 117.
› Візьміть попільничку в зоні A і вийміть її у напрямку стрілки 2 .
Встановлення попільнички виконується у зворотній послідовності.

› Закрийте відділення для речей, натиснувши на край кришки в напрямку
стрілки 1 .

Транспортування та практичне устаткування
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Збільшення тримача
› Підійміть частину A у напрямку стрілки 3 » Рис. 121.

Тримач мультимедійних пристроїв



Вступ до теми

Тримач розблокується.

› Підійміть частину

B у напрямку стрілки 4 в бажане положення.

Зменшення тримача
› Підійміть частину A у напрямку стрілки 3 » Рис. 121.
Тримач розблокується.

› Натисніть на частину

B проти напрямку стрілки 4 .

ОБЕРЕЖНО
За жодних обставин не перевищуйте максимально допустиме навантаження на тримач – це може призвести до пошкодження або обмеження функціонування.

Рис. 120 Переміщення та обертання тримача

Встановлення за підголівниками

Рис. 121
Збільшення тримача

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Встановлення за підголівниками
Встановлення у відділенні для речей у підлокітнику заднього сидіння

112
113

У тримачі мультимедійних пристроїв (надалі просто «тримач») можна закріпити різноманітні зовнішні пристрої (наприклад, планшетний ПК, смартфон
тощо).
Тримач можна перевернути на 30° у напрямку стрілки 1 і повернути на
360° у напрямку стрілки 2 » Рис. 120.
Максимальне дозволене навантаження на тримач складає 750 г.
Для вставки більших пристроїв необхідно змінити розмір тримача (мін. розмір становить 122 мм, а максимальний – 195 мм).
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Рис. 122 Встановлення адаптера на напрямних штангах підголівниках/встановлення тримача



Встановлення у відділенні для речей у підлокітнику заднього
сидіння

Рис. 123 Демонтаж тримача/зняття адаптера з напрямних штанг підголівників



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 112.

Тримач можна встановити на напрямних штангах передніх підголівників.
Монтаж
› Встановіть «вигнутий» адаптер на напрямні штанги підголівників
» Рис. 122.
› Закріпіть адаптер у напрямку стрілки 1 .
› Закріпіть тримач у напрямку стрілки 2 в адаптері.
Демонтаж

› Потягніть запобіжну пластину A в напрямку стрілки 3 » Рис. 123.
› Витягніть тримач в напрямку стрілки 4 з тримача.
› Натисніть на адаптер і зніміть його в напрямку стрілки 5 з напрямних
штанг підголівників.

Рис. 124 Відкривання відділення для речей/Простір для тримача/Демонтаж тримача



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 112.

Тримач можна встановити у відділенні для речей у підлокітнику заднього
сидіння.
Монтаж
› Візьміть кришку відділення для речей за отвір A » Рис. 124.
› Відкрийте кришку в напрямку стрілки.
› Вставте тримач у простір B до упору.
Демонтаж
› Потягніть запобіжну пластину C в напрямку стрілки » Рис. 124.
› Витягніть тримач з відділення для речей.
› Закрийте кришку відділення для речей проти напрямку стрілки, поки вона
чутно не защепнеться.

Багажне відділення і транспортування вантажу



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Елементи кріплення
Сітки для кріплення
Відкидні гачки
Закріплення підлогового покриття багажника
Двостороннє підлогове покриття
Транспортування та практичне устаткування

115
115
116
116
116 

113

Багажна сітка
Багажна полиця
Багажна полиця, що згортається
Полиця, що згортається - автоматичне згортання
Багатофункціональна ніша
Бокові ніші і відділення для речей
Елементи Cargo
Відділення для речей під покриттям підлоги багажника
Знімний світильник
Автомобілі класу N1

117
117
118
119
119
120
121
121
122
123

Під час транспортування вантажу необхідно дотримуватись наступних
вказівок
› Під час транспортування важких вантажів динамічні властивості автомобіля змінюються внаслідок зміщення центру тяжіння. Тому необхідно відповідним чином адаптувати швидкість та манеру керування автомобілем.
› Вантаж треба зберігати в багажному відділенні. Для запобігання його переміщенню, вантаж слід закріпити відповідними ременями на кільцях для
кріпленнях або сітками кріплення.
› Вантаж слід розподіляти якомога рівномірніше.
› Важкі предмети кладіть якомога дальше вперед.
› Вантаж повинен бути розміщений таким чином, щоб під час різких маневрів, руху чи гальмування предмети не виштовхувались вперед і не створювали небезпеку травмування!
› Тиск накачування шин встановлюється відповідно до навантаження.
› Під час транспортування вантажу у збільшеному багажному просторі,
утвореному шляхом відкидання спинки заднього сидіння, обов'язково
стежте за дотриманням безпеки пасажира, який сидить на іншій частині
заднього сидіння.
У випадку аварії навіть маленькі та легкі предмети набувають такої кінетичної енергії, що можуть спричинити серйозні травми.
Величина кінетичної енергії залежить від швидкості руху та від ваги предмета.
Наведемо наступний приклад. Предмет вагою 4,5 кг набуває під час фронтального зіткнення на швидкості 50 км/г од. сили, що відповідає вазі, яка у
20 разів перевищує його фактичну вагу. Це означає, що вага предмету
«збільшиться» приблизно до 90 кг.
Ліхтар багажного відділення
Ліхтар вмикається, якщо кришка багажника відкрита.
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Ліхтар вимикається, якщо кришка багажника закрита.
Коли кришка багажника відчинена а запалювання вимкнене, ліхтар автоматично згасає приблизно через 10 хвилин.
Освітлення багажного відділення знімним світильником » Стор. 122.
УВАГА
За жодних обставин не перевищуйте максимально допустиме навантаження відповідних елементів кріплення, сіток, гачків тощо. Важчі
предмети можуть фіксуватися недостатньо надійно, що може призвести
до травмування!
■ Якщо вантаж будуть закріплено невідповідними чи пошкодженими
елементами кріплення, у випадку гальмівних маневрів або аварій можуть виникнути травми.
■ Незакріплений вантаж в результаті раптового маневру чи під час аварії можуть вилетіти в салон і травмувати пасажирів чи інших учасників
дорожнього руху.
■ Незакріплений вантаж може впасти на подушку безпеки, яка спрацювала, і травмувати пасажирів – небезпека для життя!
■

ОБЕРЕЖНО
За жодних обставин не перевищуйте максимально допустиме навантаження відповідних елементів кріплення, сіток, гачків тощо – їх може бути
пошкоджено.
■ Переконайтеся, щоб об'єкти з гострими краями, що транспортуються, не
пошкодили нитки наступних пристроїв.
■ Обігрів заднього скла.
■ Заднє вікно з вбудованою антеною.
■ Вбудована антена у задніх бокових шибках.

■

Елементи кріплення

Сітки для кріплення

Рис. 125 Елементи кріплення: варіант 1 / варіант 2



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 114.

Елементи кріплення розташовуються з обох боків багажного відділення.
Максимальне дозволене статичне навантаження на кожне окреме кріпильне вушко B » Рис. 125 складає 350 кг.
Огляд елементів кріплення » Рис. 125
A Елементи кріплення лише для кріплення сітки
B Кільця для кріплення предметів багажу і сітки кріплення

Рис. 126 Приклади закріплення сіток/Закріплення поздовжньої кишені



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 114.

Приклади закріплення сітки » Рис. 126
A Поперечна кишеня
B Сітка на підлозі
C Поздовжня кишеня
Максимальне дозволене навантаження на відповідні сітки для кріплення
складає 1,5 кг.
На автомобілях зі змінною підлогою сітки можна прикріпити лише тоді, коли змінна підлога знаходиться в нижньому положенні » Стор. 123.
ОБЕРЕЖНО
Не кладіть в сітки предмети з гострими кутами – це може пошкодити сітку.

Транспортування та практичне устаткування

115



Відкидні гачки

Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 114.

Варіанти кріплення покриття підлоги » Рис. 128
 За допомогою петлі до гачка на багажній полиці
 За допомогою гачка до рамки кришки багажника
Для варіанту 1 діє наступне.
Гачок на багажній полиці призначений виключно для кріплення покриття
підлоги багажника.
Покриття підлоги можна закріпити на цьому гачку лише при відкритій
кришці багажника.
Рис. 127 Складання гачків: варіант 1 / варіант 2



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 114.

З обох сторін багажника знаходяться відкидні гачки для кріплення невеликих предметів багажу, наприклад, сумок тощо .
Максимальне дозволене навантаження на гачок складає 7,5 кг.
Складання гачка
› Візьміть гачок у зоні стрілок » Рис. 127.
› Опустіть гачок у напрямку стрілки 1 .

Закріплення підлогового покриття багажника

ОБЕРЕЖНО
Для варіанту 1 діють наступні вказівки.
■ Не вішайте жодних предметів на гачок на багажній полиці – він може
пошкодитись.
■ Перед тим як закрити кришку багажника, перевірте, чи не закріплене підлогове покриття багажника на гачку – гачок може бути пошкоджено.
ОБЕРЕЖНО
Для варіанту 2 покриття підлоги багажника можна прикріпити лише тоді,
коли змінна підлога знаходиться зібраною у верхньому положенні
» Рис. 145 на стор. 124.

Двостороннє підлогове покриття



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 114.

Двостороннє підлогове покриття можна розташувати в багажному відділенні.
Одна сторона покриття виготовлена із тканини, а інша – з матеріалу, який
можна мити (проста в обслуговуванні).
Сторона, що миється, підходить для перевезення мокрих або брудних
предметів.
Рис. 128 Кріплення покриття підлоги багажника: варіант 1 / варіант 2
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Примітка
Для зручності тримайтесь за петлю покриття, перегортаючи його.

Багажна сітка

Рис. 131
Багажна полиця схована за задніми сидіннями

Рис. 129
Багажна сітка




Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 114.

Сітка з нижнього боку багажної полиці » Рис. 129 призначена для перевезення легких і м'яких предметів.
Максимально допустиме навантаження на сітку складає 1,5 кг.
ОБЕРЕЖНО
Не кладіть до сітки предмети із гострими кутами – її можна пошкодити.

Багажна полиця

Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 114.

Якщо стяжні стрічки A » Рис. 130 зачеплено за кришку, під час відкривання кришки багажна полиця (надалі просто «полиця») підіймається разом з
нею.
Для перевезення негабаритного вантажу полицю можна витягнути з автомобіля, а в разі необхідності скласти її за задніми сидіннями » Рис. 131.
Виймання
› З обох боків кришки багажника зачепіть петлі кріплення A в напрямку
стрілки 1 » Рис. 130.
› Утримуйте підняту полицю.
› З обох боків натисніть на нижню сторону багажної полиці в зоні отвору
C.
› Витягніть полицю в напрямку стрілки 2 .
Монтаж
› Встановіть кріплення B полиці через отвір C в боковій обшивці
» Рис. 130.
› Вставте спочатку переднє, а потім заднє кріплення B .
› З обох боків натисніть на верхню сторону багажної полиці в зоні отвору
C.

Рис. 130 Виймання багажної полиці

Кріплення B мають защепнутися в отворі C з обох боків багажного відділення.

› З обох боків кришки багажника зачепіть петлі кріплення

A.

УВАГА
На полицю не можна класти жодних предметів. Вона може становити
небезпеку для пасажирів під час раптового гальмування або зіткнення.

Транспортування та практичне устаткування
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ОБЕРЕЖНО
Під час зачинення кришки багажника через невідповідне використання
може виникнути перекошення та пошкодження полиці або бокової обшивки. Дотримуйтесь наступних вказівок.
■ Кріплення B » Рис. 130 на полиці повинні бути зафіксовані в отворі на
боковій обшивці C .
■ Багаж не повинен перевищувати рівень полиці.
■ Кришка у піднятому положенні не повинна стати навкоси в ущільненні,
розташованому по периметру кришки багажника.
■ В просторі між кришкою у піднятому положенні та спинкою заднього
сидіння не повинні знаходитися предмети.
■ За жодних обставин не складайте підняту полицю вперед до задніх сидінь – полиця і кришка багажника можуть пошкодитись.

■

Багажна полиця, що згортається

Рис. 133 Зняття бічної полиці зліва / зберігання полиці, що згортається



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 114.

Витягування
› Взяти полицю за ручку A » Рис. 132 і витягнути в напрямку стрілки 1 до
упору, щоб вона чутно защепнулася.
Згортання
› Натискати на полицю в зоні ручки A » Рис. 132 в напрямку стрілки 2 .
Полиця розгортається автоматично у проміжне положення В .
При повторному натисненні на полицю у зоні ручки A в напрямку стрілки
3 полиця згорнеться повністю.
Виймання/встановлення
Повністю згорнуту багажну полицю можна витягнути.

› Натисніть з боку поперечної штанги в напрямку стрілки

4 » Рис. 132 і ви-

тягніть полицю в напрямку стрілки 5 .

Встановлення виконується у зворотній послідовності.
Зберігання
Якщо автомобіль обладнаний змінною підлогою, то зняту багажну полицю,
що згортається, можна зберігати в заглибленнях у боковому облицюванні
багажного відділення.
Рис. 132 Полиця, що згортається: витягування/згортання/проміжне
положення/видалення

› Підняти змінну підлогу у верхнє положення » Стор. 124.
› Відкриття бічних відділень з обох сторін багажника та витягнення
» Рис. 136 на стор. 120 - .

› Зніміть бічну полицю зліва в напрямку стрілки 1 » Рис. 133 .
› Вставте полицю, що згортається, у заглиблення в напрямку стрілки
› Помістіть полицю, що згортається, в напрямку стрілки 3 . »
118
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2 .


› Знову вставте бічну полицю зліва проти напрямку стрілки
› Закрийте бічні відділення з обох сторін багажника.
› Опустити змінну підлогу в вниз » Стор. 123.

1 .

Багатофункціональна ніша

УВАГА
На полицю, що згортається, не можна класти жодних предметів. Вона
може становити небезпеку для пасажирів під час раптового гальмування або зіткнення.
ОБЕРЕЖНО
Якщо ви хочете одночасно зберігати багажну полицю, що згортається, і багатофункціональну кишеню, то задня частина багажної полиці повинна перекриватибагатофункціональну кишеню.

Полиця, що згортається - автоматичне згортання



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 114.

Автоматичне згортання полиці, що згортається (надалі просто "функція"),
полегшує доступ до багажника.
При активованій функції під час відкриття багажника відбувається автоматичне згортання полиці, що згортається, у проміжне положення B
» Рис. 132 на стор. 118.

Рис. 134 Багатофункціональна кишеня: витягнення/встановлення/вставка/виймання

Цю функцію можна увімкнути/вимкнути в інформаційно-командній системі
» Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR
– налаштування автомобіля.

Рис. 135 Зняття бічної полиці зліва / зберігання багатофункціональної
кишені



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 114.

Багатофункціональна кишеня (далі - просто "кишеня") передбачена для
зберігання одягу та легких речей без гострих країв.
Транспортування та практичне устаткування
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Максимальне дозволене навантаження на багатофункціональну кишеню
складає 3 кг.
Витягнення і встановлення
› Опустіть передні гачки з обох сторін багажного відділення у напрямку
стрілки 1 вниз » Рис. 134.
› Візьміть двома руками задню планку A і витягніть кишеню в напрямку
стрілки 2 .
› Надіньте задню планку на обидва гачки в напрямку стрілки 3 до упору.

ОБЕРЕЖНО
Якщо ви хочете одночасно зберігати багажну полицю, що згортається, і багатофункціональну кишеню, то задня частина багажної полиці повинна перекриватибагатофункціональну кишеню.

Бокові ніші і відділення для речей

Втягування
› Зняти задню планку з гачків в напрямку стрілки 4 . » Рис. 134
› Пересуньте кишеню в напрямку стрілки 5 .
› Прикласти задню планку до передньої і притисніть з обох кінців B .
› Складіть передні гачки з обох боків багажника проти напрямку стрілки
1 .
Виймання/встановлення
 Вийміть багажну полицю, що згортається.

› Витягніть з кріплень кишеню в напрямку стрілки

6 . » Рис. 134

Встановлення виконується у зворотній послідовності.

› Кінець планки, позначений як   , встановлюється в праве кріплення, а кінець планки, позначений як   , в ліве кріплення. Стрілки повинні бути направлені вперед.

Рис. 136 Виймання бокової ніші для речей/Відкривання бокового відділення для речей



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 114.

З обох боків багажника, в залежності від комплектації автомобіля, розташовуються бокові наші для речей » Рис. 136 -  або відділення для речей,
що закриваються » Рис. 136 - .

Зберігання
Якщо автомобіль обладнаний змінною підлогою, то зняту кишеню можна
зберігати в заглибленнях у боковому облицюванні багажного відділення.

Простір за нішею та у відділенні можна використовувати для зберігання
малогабаритних предметів загальною вагою до 2,5 кг.

› Підняти змінну підлогу у верхнє положення » Стор. 124.
› Відкрийте бічні відділення з обох сторін багажника » Рис. 136 на

Виймання/встановлення бокової ніші для речей
› Витягніть нішу у напрямку стрілки » Рис. 136 - .

стор. 120 - .

Встановлення виконується у зворотній послідовності.

ки 2 .

Відкривання бокової ніші для речей
› Потягніть ручку в напрямку стрілки 1 » Рис. 136 - .
› Відкрийте відділення у напрямку стрілки 2 .

› Зніміть бічну полицю зліва в напрямку стрілки 1 » Рис. 135 .
› Вставте кишеню у заглиблення в бічному облицюванні в напрямку стріл› Помістіть кишеню в напрямку стрілки 3 . »
› Знову вставте бічну полицю зліва проти напрямку стрілки
› Закрийте бічні відділення з обох сторін багажника.
› Опустити змінну підлогу в вниз » Стор. 123.

120 Управління

1 .

Відділення можна витягнути.
Закривання бокової ніші для речей
› Закрийте відділення проти напрямку стрілки 2 » Рис. 136 - .



ОБЕРЕЖНО
Під час використання бокової ніші для речей слідкуйте за тим, щоб не
пошкодити нішу чи обшивку багажника.
■ Застосовуйте бокові відділення, що закриваються, виключно для зберігання дрібних предметів, які не виступають. Інакше відділення можна пошкодити.
■

Елементи Cargo

Відділення для речей під покриттям підлоги багажника

Рис. 137 Зняття елементів Cargo: варіант 1 / варіант 2

Рис. 138 Зняття елементів Cargo: варіант 3 / приклад кріплення вантажу за допомогою елементів Cargo



Прочитайте і дотримуйтесь

Застосування елементів Cargo
› Відкрийте відділення для речей » Рис. 136 на стор. 120 - .
› Витягніть вантажніелементи в напрямку стрілки » Рис. 137 або » Рис. 138 .
› Закріпіть вантажніелементи за допомогою застібки на липучці якомога
ближче до задніх сидінь на покритті підлоги багажника » Рис. 138 -  або
на тканинному боці двостороннього підлогового покриття.

та

на сторінці 114.

Елементи Cargo, в залежності від комплектації, знаходяться з обох боків багажника на бокових нішах для речей або лише в одному з відділень для
речей, що закриваються.
Елемент Cargo призначений для закріплення вантажів загальною вагою до
8 кг.

Рис. 139 Варіант 1: підняття підлогового покриття / відділення для
речей

Рис. 140 Варіант 2: підняття підлогового покриття / відділення для
речей



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 114.

В автомобілях без аваріного колеса відділення для речей B » Рис. 139 та
» Рис. 140 розташовані під покриттям підлоги багажника.

Транспортування та практичне устаткування
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Кожне відділення для речей B призначене для зберігання предметів загальною вагою до 15 кг.

Знімний світильник

Транспортування вантажу - варіант 1
› Підняти покриття підлоги в напрямку стрілки » Рис. 139.
› Закріпіть підлогове покриття за допомогою петлі A на гачку багажної полиці або складіть його в напрямку стрілку.
› Зберігайте вантаж у відділеннях для речей.
› Зніміть підлогове покриття з гачка або складіть його в напрямку стрілки.

Рис. 141
Знімний світильник

Під час транспортування високих предметів у відділеннях B підлогове покриття слід розкласти вперед, тобто його потрібно зняти з гачка на багажній полиці.
Транспортування вантажу - варіант 2
› Розділити багажник за допомогою змінної підлоги » Стор. 124.
› Підняти покриття підлоги в напрямку стрілки » Рис. 140.
› Зачепіть гачок C за верхній край змінної підлоги.
› Зберігайте вантаж у відділеннях для речей.
› Відчепіть гачок C і складіть підлогове покриття назад проти напрямку
стрілки.
При транспортуванні високих об'єктів у відділеннях В гак C має бути причепленим до верхнього краю змінної підлоги.
ОБЕРЕЖНО
Для уникнення пошкоджень відділень для речей дотримуйтесь наступних
вказівок.
■ Не зберігайте в відділеннях для речей предметів з гострими краями.
■ Не піддавайте відділення для речей точковому навантаженню.
■ Обережно складіть предмети до відділень для речей.
■ Перед тим як закрити кришку багажника, перевірте, чи не закріплене підлогове покриття багажника за допомогою петлі на гачку A » Рис. 139 – гачок може бути пошкоджено.
■ Перед тим як закрити кришку багажника, перевірте, чи не б'ється вантаж,
який ви перевозите ,об багажну полицю. Інакше полицю може бути пошкоджено.
■

Рис. 142 Знімний світильник: зняття / встановлення



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 114.

Знімний світильник (надалі просто «світильник») розташований на лівому
боці багажника.
Світильник призначений для освітлення багажника або використовується у
якості переносного світильника.
Світильник обладнаний магнітами. Завдяки цьому після витягнення з автомобіля його можна закріпити, наприклад, на кузові автомобіля.
Опис світильника » Рис. 141
A Кнопка управління світильником
B Частина, що світить, коли світильник знаходиться у тримачі
C Частина, що світить, коли світильник знаходиться не в тримачі
Світильник, вставлений до тримача
Світильник вмикається, якщо кришка багажника відкрита.
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Світильник вимикається, якщо кришка багажника закрита.

Змінна підлога багажника

Виймання з тримача
› Візьміть світильник у зоні D і виверніть його у напрямку стрілки 1
» Рис. 142.



В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:

Використання витягненого світильника
› Натисніть кнопку A » Рис. 141 - світильник загориться.
› Натисніть кнопку A ще раз – світло гасне.

Положення змінної підлоги
Складання змінної підлоги
Розділення багажного відділення

Встановлення світильника в тримач
› Вимкніть світильник » .
› Спочатку вставте світильник задньою частиною E » Рис. 142 до тримача,
а потім натисніть на нього в напрямку стрілки 2 таким чином, щоб він
чутно защепнувся.
Зарядка світильника
Світильник живиться від трьох нікель-металгідридних акумуляторних батарейок AAA.

Вступ до теми
123
124
124

Максимальне дозволене навантаження на змінну підлогу складає 75 кг. Для
транспортування важких речей змінну підлогу слід переставити в нижнє
положення » Рис. 144 на стор. 123.

Положення змінної підлоги

Акумулятори заряджаються під час роботи двигуна. Повне зарядження
акумулятора триває приблизно 3 години.
Замініть акумулятори » Стор. 251.
ОБЕРЕЖНО
Якщо ви не вимкнете світильник і не вставите його правильно до тримача, то світлодіоди в його передній частині C » Рис. 141 вимкнуться автоматично.
■ Якщо ви неправильно вставите світильник до тримача, то під час відкривання багажника він не світитиметься, а акумулятор не заряджатиметься.
■ Світильник не є водонепроникним, тому його необхідно захищати від потрапляння вологи.
■

Рис. 143 Встановлення змінної підлоги у верхнє положення/Змінна
підлога у верхньому положенні

Автомобілі класу N1



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 114.

В автомобілях класу N1, не обладнаних захисною решіткою, для кріплення
багажу слід використовувати набір для кріплення, що відповідає стандарту
EN 12195 (1–4).
Для безпечної експлуатації автомобіля важливе значення має належна робота електроустаткування. Прослідкуйте, щоб не пошкодити його в процесі
регулювання, а також під час навантаження й розвантаження багажника.

Рис. 144 Встановлення змінної підлоги у нижнє положення/Змінна
підлога у нижньому положенні

Транспортування та практичне устаткування
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Змінна підлога переставляється в верхнє або в нижнє положення.

Розділення багажного відділення

Встановлення у верхнє положення
› Взяти задню частину змінної підлоги за ручку A » Рис. 143 .
› Припідняти змінну підлогу прибл. на 20 см, потягнути на себе і підняти в
напрямку стрілки 1 на висоту багажної полиці, щоб вона чутно клацнула.

Рис. 146
Розділення багажника за допомогою змінної підлоги

Після чутного клацання змінну підлогу можна зберігати в верхньому положенні, для чого притиснути її вперед.
Простір під змінною підлогою може використовуватись для зберігання
предметів, наприклад, демонтованої багажної полиці, що згортається
» Стор. 118, багатофункціональної кишені » Стор. 119 тощо.
Встановлення у нижнє положення
› Перевірити, чи немає в просторі нижче змінної підлоги яких-небудь предметів.
› Взяти задню частину змінної підлоги за ручку A » Рис. 144 .
› Підняти змінну підлогу прибл. на 10 см в напрямку стрілки 2 і потягнути
назад в напрямку стрілки 3 .
Змінна підлога опуститься самостійно в нижнє положення, в якому її можна
зберігати, притиснувши вперед.

Складання змінної підлоги

Багажне відділення можна розділити за допомогою змінної підлоги в її
нижньому чи верхньому положенні.

› Підняти задню частину змінної підлоги за ручку A » Рис. 146 .
› Вставити задній край змінної підлоги в пази В в напрямку стрілки.
В пазах В змінна підлога фіксується від зсуву.

Роздільна перегородка із сітки



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Застосування роздільної перегородки із сітки
Знімання/встановлення корпусу роздільної перегородки з сітки

125
125

Роздільну перегородку з сітки можна витягувати позаду задніх чи передніх
сидінь.
У даному підрозділі розглядається процес витягнення та згортання роздільної перегородки з сітки позаду задніх сидінь.
Рис. 145 Складання змінної підлоги/Складена змінна підлога у верхньому положенні
Змінна підлога складається в нижньому або в верхньому положенні.

› Взяти задню частину змінної підлоги за ручку

A » Рис. 145 і підняти в напрямку стрілки 1 .
› Скласти змінну підлогу рухом в напрямку стрілки 2 .

124 Управління

Витягування і згортання роздільної перегородки з сітки позаду передніх
сидінь виконується аналогічно до витягування і згортання перегородки за
задніми сидіннями. Перед витягуванням роздільної перегородки з сітки необхідно скласти передні сидіння вперед. Після згортання роздільної перегородки з сітки необхідно скласти передні сидіння назад » Стор. 92.

Застосування роздільної перегородки із сітки

› Скласти частину багажної полиці, яка згортається

A назад проти напрям-

ку стрілки » Рис. 147.

Згортання роздільної перегородки із сітки за задніми сидіннями
› Відкинути частину багажної полиці, яка згортається A в напрямку стрілки
» Рис. 147.
› Потягніть поперечну штангу спочатку з однієї, а потім з другої сторони назад і зніміть з кріплень E » Рис. 148 .
› Поперечну штангу C . тримайте таким чином, щоб роздільна перегородка з сітки могла повільно та без пошкоджень згорнутися в корпус D .
› Скласти частину багажної полиці, яка згортається A назад проти напрямку стрілки » Рис. 147.
Рис. 147 Складання частини багажної полиці, яка згортається/Важіль
розблокування

ОБЕРЕЖНО
Якщо при витягуванні з корпусу роздільна перегородка з сітки заблокується, то натисніть на важіль розблокування B в напрямку стрілки » Рис. 147.

Знімання/встановлення корпусу роздільної перегородки з сітки
Рис. 149
Демонтаж корпусу роздільної
перегородки з сітки

Рис. 148 Правильно закріплена роздільна перегородка із сітки за задніми сидіннями у витягнутому положенні
Витягнення роздільної перегородки із сітки за задніми сидіннями
› Відкинути частину багажної полиці, яка згортається A в напрямку стрілки
» Рис. 147.
› Витягнути роздільну перегородку з сітки за верхню поперечну штангу C
з корпусу D . » Рис. 148
› Вставте поперечну штангу в одне з кріплень E і притисніть вперед.
› Аналогічним чином вставте в затискач E поперечну штангу з іншої сторони автомобіля.
› Переконайтеся в тому, що поперечна штанга міцно вставлена в обох кріпленнях E .

Демонтаж

› Відкиньте вперед задні сидіння » Стор. 92.
› Відкрийте задні праві двері » Стор. 62.
› Посунувши корпус роздільної перегородки з сітки

A в напрямку стрілки
1 , зніміть його з кріплень на спинках заднього сидіння в напрямку стрілки 2 . » Рис. 149

Монтаж

› Встановіть прорізи корпусу роздільної перегородки з сітки в кріплення на
спинках задніх сидінь.

› Зсуньте корпус роздільної перегородки до упору проти напрямку стрілки
1 » Рис. 149 .

› Відкинути задні сидіння в початкове положення » Стор. 92.
Транспортування та практичне устаткування
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Багажник на даху



Точки кріплення поздовжніх релінгів

Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Точки кріплення поздовжніх релінгів
Навантаження на дах

126
126

УВАГА
Під час транспортування вантажу необхідно дотримуватись наступних
вказівок.
■ Вантаж в багажнику на даху повинен бути постійно надійно закріпленим – небезпека нещасного випадку!
■ Завжди належним чином фіксуйте багаж придатними і непошкодженими пасами або стяжними стрічками.
■ Рівномірно розподіляйте багаж на багажнику.
■ Під час транспортування важких предметів чи предметів великих розмірів у багажнику через зміщення центру тяжіння можуть змінитися динамічні властивості автомобіля. Пристосовуйте манеру водіння і швидкість до поточних обставин.
■ Уникайте різкого і раптового прискорення та гальмування.
■ Не можна перевищувати дозволене навантаження на дах, допустимі
навантаження на осі та загальну допустиму вагу автомобіля – це може
призвести до аварії!
ОБЕРЕЖНО
■ На автомобілях з відсувним/відкидним люком слідкуйте за тим, щоб відсувний/відкидний люк під час відсування не вдаряв по багажу.
■ Необхідно слідкувати за тим, щоб кришка багажника під час відкривання
не вдаряла по багажу на даху.
■ Через встановлення багажника на даху з багажем, що на ньому перевозиться, змінюється висота автомобіля. Порівнюйте висоту автомобіля з існуючою висотою проїзду, наприклад, під шляхопроводами і гаражними воротами.
■ Завжди слідкуйте за тим, щоб антена на даху не торкалася багажу, що перевозиться.
Примітка
Ми радимо використовувати багажник на даху з оригінальних аксесуарів
компанії ŠKODA.
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Рис. 150 Точки кріплення



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 126.

Точки кріплення знаходиться по обидва боки автомобіля.
Розташування точок кріплення » Рис. 150
A Передні точки кріплення
B Задні точки кріплення
Монтаж і демонтаж поздовжніх релінгів виконується згідно з керівництвом,
що входить у комплект поставки.

Навантаження на дах



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 126.

За жодних обставин не перевищуйте максимально допустиме навантаження на дах, включно з вагою опорної системи 100 кг.
Під час використання системи опори багажника із пониженою витривалістю ви не зможете використати допустиме навантаження. Необхідно завжди дотримуватись максимальної вантажопідйомності опорної системи.

УВАГА
Для безпеки руху важливо, щоб усі віконні шибки були вільними від
льоду, снігу та конденсату. Щоб не допустити запотіння скла, вентилятор повинен постійно працювати.
■ Якщо система охолодження увімкнена, з дефлекторів за певних умов
може надходити повітря температурою біля 5 °C.

Опалення та вентиляція

■

Опалення, система кондиціонування повітря з ручним
управлінням, Climatronic



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Опалення й система кондиціонування повітря з ручним управлінням
Climatronic (автоматичний кондиціонер)
Climatronic – автоматичний режим
Режим рециркуляції
Вентиляційні отвори

127
128
130
130
131

Системи опалення та кондиціювання повітря призначені для вентиляції та
обігріву салону автомобіля. Окрім того, система кондиціювання повітря
призначена для охолодження та висушування салону автомобіля.
Ефективність обігріву залежить від температури охолоджувальної рідини;
тому повна потужність обігріву досягається, коли двигун працює.

ОБЕРЕЖНО
Для забезпечення бездоганної роботи обігріву та охолоджування необхідно очищувати повітряні уловлювачі перед лобовим склом від льоду, снігу або листя.
■ Після вмикання охолодження з випарника кондиціонеру може крапати
конденсат і утворювати під автомобілем калюжі. У цьому випадку мова не
йде про негерметичність!
■ У разі перевищення температури охолоджувальної рідини система охолодження вимикається для забезпечення охолодження двигуна.
■

Опалення й система кондиціонування повітря з ручним
управлінням

Система охолодження працює, лише коли виконані наступні умови.
 Увімкнено систему охолодження.
 Двигун запущено.
 Зовнішня температура вища за +2 ℃.
 Увімкнено вентилятор.
Якщо систему охолодження увімкнено, температура і вологість в автомобілі знижуються. У холодну пору року можна запобігти запотіванню шибок,
увімкнувши систему охолодження.
Для збільшення ефекту охолодження можна на короткий час увімкнути режим рециркуляції повітря » Стор. 130.

Рис. 151 Елементи управління системою опалення



Охорона здоров'я
Для зменшення ризиків для здоров'я (наприклад, застуда) виконуйте наступні вказівки з експлуатації системи охолодження.
› Різниця між температурою у салоні і зовнішньою температурою не повинна перевищувати приблизно 5 °C.
› Приблизно за 10 хвилин до завершення поїздки треба виключати систему
охолодження.
› Один раз на рік необхідно виконувати дезінфекцію ручної системи кондиціювання або Climatronic на спеціалізованому підприємстві.
Опалення та вентиляція

127

 Вмикання/вимикання режиму рециркуляції » Стор. 130
 Управління підігрівом правого переднього сидіння » Стор. 95
Примітка
Коли регулятор розподілу повітря повертається в положення , то система охолодження вмикається.
■ Після увімкнення контрольна лампа під кнопкою  » Рис. 152 загоряється, навіть якщо не виконані всі передумови для функціонування системи
охолодження. Про готовність системи охолодження до роботи сповістить
загоряння контрольної лампи під кнопкою.
■ Під час експлуатації системи кондиціювання з ручним управлінням за
певних обставин можуть збільшуватись оберти двигуна для забезпечення
комфортного тепла.
■

Рис. 152 Елементи управління системою кондиціонування повітря з
ручним управлінням
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Окремі функції можна налаштувати або увімкнути обертанням поворотного регулятора або натисканням відповідної кнопки. При увімкненій функції
під кнопкою горить контрольна лампа.
Функції окремих елементів управління » Рис. 151 і » Рис. 152
A Налаштування температури
›  Зниження температури
›  Підвищення температури
B Налаштування частоти обертання вентилятора (ступінь 0: вентилятор
вимкнутий, ступінь 6: максимальна швидкість обертання)
C Налаштування напрямку подачі повітря » Стор. 131
›  Повітряний потік на шибки
›  Повітряний потік на верхню частину тіла
›  Подача повітряного потоку до зони ніг і на тіло (у зону ніг скеровується тепліше повітря, ніж на тіло)
›  Повітряний потік в простір для ніг
›  Подача повітряного потоку на шибки і в зону ніг
D У залежності від комплектації:
›  Увімкнення/вимкнення стоянкового обігріву та вентиляції
» Стор. 133
›  Вмикання/вимикання обігріву лобового скла » Стор. 82
 Управління підігрівом лівого переднього сидіння » Стор. 95
 Вмикання/вимикання системи охолодження
 Вмикання/вимикання обігріву заднього скла » Стор. 82
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Climatronic (автоматичний кондиціонер)

Рис. 153 Елементи управління попереду



Рис. 154
Елементи управління позаду
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В автоматичному режимі система Climatronic забезпечує оптимальне налаштування температури повітря, що подається, режимів вентилятора та
розподілення повітря.
Окремі функції можна налаштувати або увімкнути обертанням поворотного регулятора або натисканням відповідної кнопки. Коли функція увімкнена, на кнопці або під кнопкою горить контрольна лампа.
Деякими функціями можна управляти в інформаційно-командній системі
» Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ Налаштування опалення та системи кондиціонування повітря,
Функції окремих елементів управління » Рис. 153 і » Рис. 154
A Налаштування температури для лівої сторони (у разі необхідності для
всього салону автомобіля)1)
›  Зниження температури
›  Підвищення температури
B Датчик температури в салоні
C Налаштування частоти обертання вентилятора (налаштування відображується за кількістю контрольних ламп у поворотному регуляторі,
що горять)
› Обертання ліворуч: зменшення частоти обертання до повного вимкнення Climatronic
› Обертання праворуч: збільшення частоти обертання

1)
2)

Налаштування температури для правої сторони (у разі необхідності для
всього салону автомобіля)2)
›  Зниження температури
›  Підвищення температури
E Індикація встановленої температури для лівої сторони
F Індикація встановленої температури для правої сторони
G У залежності від комплектації:
›  Увімкнення/вимкнення стоянкового обігріву та вентиляції
» Стор. 133
›  Увімкнення/вимкнення функції залишкового тепла – після виключення запалювання залишкова теплова енергія двигуна використовується для обігріву салону автомобіля ще протягом близько 30
хвилин »
H Регулювання температури ззаду – за допомогою функціональної клавіші  елементи управління можна заблокувати в інформаційнокомандній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ Налаштування системи опалення й кондиціонування повітря.
›  Зниження температури
›  Підвищення температури
I Відображення встановленої температури ззаду
 Управління обігрівом/обігрівом та вентиляцією лівого переднього сидіння » Стор. 95
 Подача повітряного потоку на шибки
 Подача повітряного потоку на верхню частину тіла
 Подача повітряного потоку на місце для ніг
 Вмикання/вимикання режиму рециркуляції » Стор. 130
 Управління обігрівом/обігрівом та вентиляцією правого переднього
сидіння » Стор. 95
 Увімкнення/вимкнення інтенсивного розмороження або вентиляції
лобового скла
 Вмикання/вимикання обігріву заднього скла » Стор. 82
 Вмикання/вимикання обігріву лобового скла » Стор. 82
 Вмикання системи Climatronic за допомогою інформаційно-командної
системи» Інструкція з експлуатації інформаційно-командної систе
ми
D

Стосується автомобілів з лівостороннім керуванням.
Стосується автомобілів з правостороннім керуванням.

Опалення та вентиляція
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 Синхронізація температури в усьому салоні автомобіля згідно з налаштуванням температури на сидінні водія
 Вмикання автоматичного режиму » Стор. 130
 Вмикання/вимикання системи охолодження
Налаштування температури
Температуру можна відрегулювати на панелі управління Climatronic або в
інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ Налаштування системи опалення й кондиціонування повітря.
Температуру можна встановити в діапазоні +16 °C – +29,5 °C. У цьому діапазоні температура регулюється автоматично.
Якщо на індикаторі температури загоряється  , то система Climatronic працює з максимальною потужністю охолодження (встановлено температуру
нижче +16 °C).
Якщо на індикаторі температури загоряється  , то система Climatronic працює з максимальною потужністю нагрівання (встановлено температуру
вище +29,5 °C).
В обох крайніх положеннях здійснюється автоматичне регулювання температури.

■
■

УВАГА
Не вимикайте систему Climatronic на довший час, ніж необхідно.
Щойно віконні шибки запотіють, вмикайте систему Climatronic.

ОБЕРЕЖНО
■ Функція залишкового тепла  може вмикатись лише при вимкнутому
запаленні.
■ Функція залишкового тепла  вимикається приблизно через 30 хвилин
або, якщо заряд АКБ автомобіля занадто низький.
■ Не закривайте датчик температури в салоні B » Рис. 153, це негативно
впливає на роботу системи Climatronic.

Примітка
Під час експлуатації системи Climatronic за певних обставин можуть збільшуватись оберти двигуна для забезпечення комфортного тепла.
■ Під час увімкнення  вмикається подача повітряного потоку на шибки
. Після вимкнення  подача повітряного потоку на шибки не вимикається.
■ Якщо натиснути кнопку  і утримувати її натиснутою,  автоматично
увімкнеться.

■

Climatronic – автоматичний режим
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Автоматичний режим призначений для того, щоб підтримувати температуру постійною та видаляти вологу на віконних шибках зі сторони салону.
Автоматичний режим можна вимкнути натисканням будь-якої кнопки розподілення повітря або підвищення чи зниження частоти обертання вентилятора. Однак, регулювання температури не перерветься.
Режими роботи
Автоматичний режим працює на трьох рівнях – слабкий, середній, інтенсивний.
Налаштування окремих режимів роботи » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ Налаштування опалення та системи кондиціонування повітря.
Після вмикання автоматичного режиму система Climatronic буде працювати в режимі, що обирався останнім.
Поточний режим роботи буде відображатись на дисплеї інформаційно-командної системи.
Примітка
За замовчуванням система Climatronic налаштована на середній режим роботи.

Режим рециркуляції
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Режим рециркуляції повітря запобігає потраплянню забрудненого повітря
до салону автомобіля.
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У режимі рециркуляції повітря відводиться з салону автомобілю і знову
надходить в салон.
Увімкнення/вимкнення
› Натисніть кнопку з символом .
Якщо режим рециркуляції увімкнено, то під кнопкою горить контрольна
лампа.
Система опалення і кондиціювання з ручним управлінням
Якщо режим рециркуляції увімкнено, а регулятор розподілу повітря встановлено в положення  , то режим рециркуляції вимикається. При повторному натисненні кнопки з символом  режим рециркуляції можна знову
вмикати і в цьому положенні.
Якщо повернути регулятор розподілу повітря ліворуч, коли  увімкнено,
то режим рециркуляції увімкнеться.

ОБЕРЕЖНО
Ми рекомендуємо не курити в автомобілі під час роботи у режимі рециркуляції. Дим, що відсмоктується з салону, осідає на випарнику кондиціонеру.
Під час роботи кондиціонеру це приводить до тривалого стійкого запаху,
який можна подолати тільки за умови великих зусиль та витрат (заміна випарника).
Примітка
Автоматичне увімкнення/вимкнення режиму рециркуляції системи
Climatronic працює, лише коли зовнішня температура перевищує приблизно 2 °C.

Вентиляційні отвори

Climatronic
Система Climatronic обладнана датчиком якості повітря, що визначає концентрацію шкідливих речовин у повітрі, яке всмоктується.
Якщо датчик якості повітря вимірює значне підвищення концентрації шкідливих речовин, автоматично вмикається режим рециркуляції.
Коли концентрація шкідливих речовин падає до нормального рівня, то режим рециркуляції автоматично вимикається.
Автоматичне увімкнення/вимкнення режиму рециркуляції можна активувати або деактивувати в інформаційно-командній системі » Інструкція з
експлуатації інформаційно-командної системи, розділ Налаштування
системи опалення й кондиціонування повітря.

Рис. 155 Передні дефлектори



Якщо режим рециркуляції увімкнено, і натискається кнопка , то режим
рециркуляції вимикається.
Залежно від умов вологості в салоні автомобіля може також відбуватися
автоматичне вимкнення режиму рециркуляції повітря.
УВАГА
За жодних обставин не вмикайте режим рециркуляції надовго, позаяк у
такому випадку до салону не надходить свіже повітря. Повітря, що «використовується» може втомити водія та пасажирів, знизити увагу або
привести до запотіння шибок. Збільшується ризик аварії. Щойно віконні
шибки запітніють, вимкніть режим рециркуляції повітря.

Опалення та вентиляція
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Налаштування напрямку поАктивні дефлектори » Рис. 155 і » Рис. 156
дачі повітря




Рис. 156 Задні дефлектори
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У дефлекторів 3, 4 » Рис. 155 та 6 » Рис. 156 можна змінювати напрямок повітряного потоку. Крім того, кожен дефлектор можна окремо відкривати і
закривати.
Зміна напрямку потоку повітря
› Для зміни висоти подачі повітря нахиляйте горизонтальні пластини вгору
або вниз за допомогою пересувного регулятора A » Рис. 155 або
» Рис. 156.
› Для регулювання бокового напрямку подачі повітря повертайте вертикальні пластини ліворуч або праворуч за допомогою пересувного регулятора A » Рис. 155 або » Рис. 156.
Відкривання
› Поверніть регулятор B » Рис. 155 або » Рис. 156 вгору.
Закривання
› Поверніть регулятор B » Рис. 155 або » Рис. 156 вниз.
В залежності від налаштування розподілу повітря на панелі управління системи опалення, системи кондиціонування повітря з ручним управлінням
або Climatronic працюють наступні дефлектори.
Налаштування напрямку поАктивні дефлектори » Рис. 155 і » Рис. 156
дачі повітря
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1, 2, 4
1, 2, 4, 5, 7

3, 4, 6
4, 5, 7
3, 4, 5, 6, 7

ОБЕРЕЖНО
Для того, щоб система обігріву, система кондиціювання з ручним управлінням та Climatronic працювала бездоганно, не дозволяється накривати
будь-якими предметами дефлектори.

Додатковий обігрівач (стояночний обігрів та вентиляція)



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Вмикання/вимикання
Пристрій дистанційного управління
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134

Функціональні умови для додаткового обігрівача (стояночний обігрів та
вентиляція)
 Акумуляторна батарея має достатній рівень заряду.
 Запас пального достатній (на комбінації приладів не горить контрольна
лампа  ).
Стояночний обігрів
Стояночний обігрів можна використовувати як під час стоянки, коли двигун
вимкнено, для попереднього нагрівання салону автомобіля, так і під час руху (наприклад, коли двигун прогрівається).
Стояночний обігрівач нагріває охолоджувальну рідину, спалюючи паливо з
паливного баку автомобіля. Вона нагріває повітря, яке постачається в салон (якщо вентилятор увімкнено).
Стояночний обігрівач виконує також попередній розігрів двигуна.



Стояночна вентиляція
Стояночна вентиляція забезпечує доступ свіжого повітря до салону автомобіля, коли двигун вимкнено, при цьому внутрішня температура значним
чином знижується (наприклад, якщо автомобіль припарковано на сонці).
УВАГА
Не дозволяється використовувати додатковий обігрів (стояночний обігрів та вентиляцію) (надалі просто «стояночний обігрів») у закритих приміщеннях (наприклад, у гаражах) – небезпека отруєння!
■ Не дозволяється використовувати стояночний обігрівач під час заправки – небезпека займання.
■ Випускна труба стояночного обігрівача знаходиться на нижній частині
кузову автомобілю. Якщо ви хочете використовувати стояночний обігрівач, за жодних обставин не зупиняйте автомобіль у тих місцях, в яких
відпрацьовані гази можуть контактувати з легкозаймистими матеріалами, наприклад, сухою травою, підліском, листям, розлитим паливом тощо – небезпека пожежі.

Вмикання/вимикання

■

ОБЕРЕЖНО
Уникайте забивання або блокування випускної труби стояночного обігріву, що знаходиться в нижній частині кузову автомобілю.
■ Під час роботи стояночного обігрівача акумуляторна батарея автомобіля
розряджається.
■ Для забезпечення бездоганної роботи стояночного обігрівача впускний
повітряний отвір перед лобовим склом необхідно очищувати від льоду, снігу або листя.
■

Примітка
■ Стояночний обігрів вмикає вентилятор лише тоді, коли температура охолоджувальної рідини досягнула 50 °C.
■ За низьких зовнішніх температур в зоні моторного відсіку може виникати
водяна пара. Це звичайний ефект, який не становить небезпеки.
■ Для того, щоб після увімкнення стояночного обігрівача тепле повітря могло потрапляти до салону автомобіля, встановіть звичайну, комфортну для
вас температуру, увімкніть вентилятор та залиште дефлектори відкритими.
Рекомендується встановлювати повітряний потік в положення  або .

Рис. 157 Кнопка прямого включення/виключення додаткового обігріву (стояночний обігрів та вентиляція) на панелі управління системи
Climatronic/системи кондиціювання з ручним управлінням



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 133.

Додатковий обігрів (стояночний обігрів та вентиляцію) (надалі просто
«стояночний обігрів») можна увімкнути або вимкнути наступним чином.
Вмикання

› Вручну кнопкою із символом  на панелі управління Climatronic або системи кондиціонування з ручним управлінням » Рис. 157.

› Вручну кнопкою із символом  на пристрої дистанційного радіоуправління.

› За допомогою автоматично встановленого і попередньо активованого
таймера в інформаційно-командній системі.

› Автоматично відповідно до умов навколишнього середовища »

.

Вимкнення
› Вручну кнопкою із символом  на панелі управління Climatronic або системи кондиціонування з ручним управлінням » Рис. 157.
› Вручну кнопкою із символом  на пристрої дистанційного радіоуправління.
› За допомогою автоматично встановленого і попередньо активованого
таймера в інформаційно-командній системі.
› Автоматично під час загоряння контрольної лампи  комбінації приладів.
› Автоматично відповідно до умов навколишнього середовища » .
Після вимикання стояночний обігрів ще подовжує короткий час працювати,
щоб використати паливо, яке залишилося в системі стояночного обігріву. 

Опалення та вентиляція
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Після вимкнення насос охолоджувальної рідини продовжує працювати
деякий час.
Програмування стояночного обігріву в інформаційно-командній системі
Для автомобілів з Climatronic: на панелі управління Climatronic натисніть
кнопку  →  .
Для автомобілів з ручною системою кондиціонування: ів інформаційно-командній системі натисніть кнопку  →  .
Якщо активовано автоматичне увімкнення, то після вимикання запалювання приблизно на 10 секунд на кнопці з символом  загоряється контрольна
лампа » Рис. 157.
ОБЕРЕЖНО
Автоматичне увімкнення та вимкнення стояночного обігріву для швидкого
нагрівання салону автомобіля можна деактивувати в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ Налаштування системи опалення й кондиціонування повітря.

Пристрій дистанційного управління
Рис. 158
Пристрій дистанційного управління



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 133.

За допомогою пристрою дистанційного управління можна увімкнути або
вимкнути додатковий обігрів (стояночний обігрів та вентиляцію).
Принцип дії та опис пристрою дистанційного управління » Рис. 158
A Контрольна лампа
B Антена
 Вмикання стояночного обігріву
 Вимикання стояночного обігріву

134 Управління

Для вмикання або вимикання додаткового обігріву (стояночного обігріву та
вентиляції) пристрій дистанційного управління слід тримати перпендикулярно, антеною B » Рис. 158 вгору. При цьому антену не можна закривати
пальцями або поверхнею руки.
Стояночний обігрівач можна надійно вмикати або вимикати за допомогою
пристрою дистанційного управління, лише коли відстань між пристроєм дистанційного управління та автомобілем складає не менше 2 м.
Після натискання кнопки контрольна лампа на пристрої дистанційного
управління надає користувачеві різну інформацію.
Індикація контрольної лампи A
» Рис. 158

Значення

Стояночний обігрівач було увімкнено.
Стояночний обігрівач було вимкнеГорить 2 секунди червоним світлом.
но.
Повільно блимає зеленим світлом 2 Сигнал увімкнення не був прийнясекунди.
тий.
Стояночний обігрівач дезактивований, наприклад, через те, що бак
Часто блимає зеленим світлом 2 семайже порожній, або виникла покунди.
милка у роботі стояночного обігрівача.
Сигнал вимкнення не був прийняБлимає 2 секунди червоним світлом.
тий.
Батарейка розряджена, але сигнал
2 секунди горить оранжевим світувімкнення або вимкнення був прилом, потім зеленим або червоним.
йнятий.
2 секунди горить оранжевим світБатарейка майже розряджена і сиглом, потім блимає зеленим або чер- нал увімкнення або вимкнення не
воним.
був прийнятий.
Батарея розряджена, і сигнал увімБлимає 5 секунд оранжевим світкнення або вимкнення не був прилом.
йнятий.
Горить 2 секунди зеленим світлом.

Замініть батарейку » Стор. 251.



ОБЕРЕЖНО
У пристрої дистанційного управління знаходяться електронні частини, тому захищайте його від вологи, сильних вібрацій та прямого сонячного випромінювання.
■ Якщо батарейку повністю заряджено, дальність дії пристрою дистанційного управління становить кількасот метрів. Перешкоди між пристроєм дистанційного управління та автомобілем, погані погодні умови та розряджена батарейка можуть значно знижувати дальність дії.
■

Опалення та вентиляція
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УВАГА
За жодних обставин не запускайте двигун у замкненому просторі (наприклад, у гаражах) – є ризик отруєння та небезпека для життя!
■ Не забувайте жодних предметів (наприклад, ганчірок або інструментів) у моторному відсіку. Існує небезпека пожежі і пошкодження двигуна.
■ Ніколи не накривайте двигун додатковими матеріалами для утеплення
(наприклад, ковдрою) – небезпека пожежі!

Рух

■

Зрушення з місця та рух
Запуск та зупинка двигуна за допомогою ключа



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Електронний іммобілайзер
Замкнення/відімкнення замку блокування кермового валу
Увімкнення/вимкнення запалювання та запуск двигуна
Зупинка двигуна

136
137
137
137

Вставивши ключ запалювання до замку запалювання, можна увімкнути/вимкнути запалювання та запустити/зупинити двигун.
УВАГА
■ Під час руху із зупиненим двигуном запалювання має бути постійно
увімкненим » Стор. 137, Увімкнення/вимкнення запалювання та запуск двигуна.
■ Вимкнене запалювання може спричинити блокування кермового управління » Стор. 137 – є небезпека аварії!
■ Витягуйте ключ запалювання з замку запалювання лише після зупинки автомобіля » Стор. 144, Паркування. Інакше кермового управління
може бути заблоковане – є небезпека аварії!
■ Якщо ви виходите з автомобіля, ніколи не залишайте у ньому ключ.
Сторонні особи, наприклад, діти, можуть замкнути автомобіль, увімкнути
запалювання або запустити двигун – є небезпека отримання травми,
аварії або пошкодження!
■ Не залишайте автомобіль без догляду, якщо двигун запущений. Це
може, наприклад, призвести до аварії, пошкодження або крадіжки!
■ Ніколи не вимикайте двигун, доки не зупинився автомобіль – це може
спричинити аварію!

ОБЕРЕЖНО
Запускайте двигун лише в тому випадку, коли двигун та автомобіль стоять, – є небезпека пошкодження стартера та двигуна!
■ Не запускайте двигун за допомогою буксирування автомобіля, – це може
пошкодити двигун! В якості допомоги для запуску можна скористатися акумулятором іншого автомобіля » Стор. 246.
■

Примітка
Не нагрівайте двигун, який зупинено, до робочої температури. Якщо можливо, починайте рух одразу після запуску двигуна. У такий спосіб двигун буде швидше нагріто до робочої температури.

Електронний іммобілайзер



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 136.

За допомогою електронного іммобілайзера ускладнюється крадіжка або
несанкціоноване використання вашого автомобіля.
У головці ключа запалювання знаходиться електронний чіп. За його допомогою електронний іммобілайзер деактивується під час вставлення ключа
до замку запалювання.
Щойно ви витягнете ключ запалювання із замку запалювання, автоматично активується електронний протиугінний пристрій.
Якщо для запуску використовується не санкціонований ключ, то двигун не
запуститься.
На дисплеї комбінації приладів відобразиться повідомлення:
 Immobilizer active (Активований імобілайзер).
 IMMOBILIZER ACTIVE (АКТИВОВАНИЙ ІМОБІЛАЙЗЕР)

136 Рух

Замкнення/відімкнення замку блокування кермового валу



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 136.

Завдяки блокуванню кермового управління крадіжка вашого автомобіля
буде ускладнене.

› Поверніть ключ в положення

1 .

Вмикається запалювання.
Порядок дій під час запуску двигуна

› Увімкніть стоянкове гальмо.
› В автомобілях з механічною коробкою передач встановіть важіль пере-

› Вставте ключ запалювання до замка запалювання.
› Увімкніть запалювання » Стор. 137.

микання передач в нейтральне положення, натисніть педаль зчеплення й
утримуйте її, поки не двигун не буде запущено.
› На автомобілях з автоматичною коробкою передач переставте селектор
в положення P або N, натисніть педаль гальма і утримуйте її, поки двигун
не запуститься.
› Поверніть ключ до упору в положення 3 – почнеться процес запуску (не
натискати на педаль газу).
› Відпустіть ключ, двигун запускається автоматично.

Замок блокування кермового валу відмикається.

При відпущенні ключ повертається назад в положення 2 .

Якщо увімкнути запалювання неможливо, трохи поверніть кермове колесо
ліворуч і праворуч для розблокування замка блокування кермового валу.

Якщо двигун не запускається протягом 10 с, повернути ключ в положення
1 . Повторіть процес запуску приблизно через півхвилини.

Замкнення
› Витягнути ключ запалювання.
› Поверніть кермове колесо ліворуч або праворуч, доки замок блокування
кермового валу чутно не защепнеться.
Відмикання

Увімкнення/вимкнення запалювання та запуск двигуна
Рис. 159
Положення автомобільного ключа в замку запалювання

На автомобілях з дизельними двигунами під час запуску загоряється
контрольна лампа передпускового розігріву . Щойно контрольна лампа
згасне, двигун буде запущено.
Примітка
Після запуску холодного двигуна протягом певного часу можна чути сильний шум. Це звичайний ефект, який не становить небезпеки.
■ Під час попереднього розігріву двигуна не слід вмикати великі електричні
споживачі - інакше акумулятор автомобілю буде зайво навантажуватися.

■

Зупинка двигуна



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 136.

Положення автомобільного ключа в замку запалювання » Рис. 159
1 Запалювання вимкнене, двигун зупинений
2 Запалювання увімкнуте
3 Запуск двигуна
Вмикання/вимикання запалювання
› Поверніть ключ в положення 2 .



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 136.

› Зупиніть автомобіль » Стор. 144, Паркування.
› Поверніть поворотний регулятор в положення

1 » Рис. 159 на стор. 137.

Двигун і запалювання вимкнуться одночасно.
На автомобілях з автоматичною КП ключ запалювання можна витягувати,
лише коли важіль керування коробкою передач стоїть в положенні P.

Вмикається запалювання.

Зрушення з місця та рух

137



УВАГА
Якщо ви виходите з автомобіля, ніколи не залишайте у ньому ключ.
Сторонні особи, наприклад, діти, можуть замкнути автомобіль, увімкнути
запалювання або запустити двигун – є небезпека отримання травми,
аварії або пошкодження!
■ Не залишайте автомобіль без догляду, якщо двигун запущений. Це
може призвести до аварії, крадіжки тощо.
■ Ніколи не вимикайте двигун, доки не зупинився автомобіль – це може
спричинити аварію!

ОБЕРЕЖНО
Після тривалого високого навантаження на двигун після закінчення подорожі не слід одразу вимикати двигун, а дайте йому попрацювати біля 1 хвилини на холостих обертах. Таким чином можна уникнути накопичення тепла на вимкненому двигуні.

■

Примітка
Після вимкнення запалювання вентилятор радіатора може ще працювати
біля 10 хвилин (навіть якщо його роботу буде перервано).

Запуск і зупинка двигуна натисканням кнопки



УВАГА
За жодних обставин не запускайте двигун у замкненому просторі (наприклад, у гаражах) – є ризик отруєння та небезпека для життя!

Вступ до теми
Рис. 160
Кнопка стартера (  )

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Замкнення/відімкнення замку блокування кермового валу
Увімкнення/вимкнення запалювання
Запуск двигуна
Вимкнення двигуна
Проблеми із запуском двигуна

138
139
139
139
140

За допомогою кнопки стартера можна увімкнути/вимкнути запалювання та
запустити/зупинити двигун » Рис. 160.
Для розблокування кермового управління, увімкнення запалювання, запуску двигуна і для того, щоб почати рух, необхідно, щоб ключ знаходився в
автомобілі.

ОБЕРЕЖНО
Система може розпізнати дійсний ключ, навіть якщо його забули, наприклад, на даху автомобіля. Ключ можна втратити або пошкодити.
■ Запускайте двигун лише в тому випадку, коли двигун та автомобіль стоять, – є небезпека пошкодження стартера та двигуна!
■ Не запускайте двигун за допомогою буксирування автомобіля, – це може
пошкодити двигун! В якості допомоги для запуску можна скористатися акумулятором іншого автомобіля » Стор. 246.
■

Примітка
Не нагрівайте двигун, який зупинено, до робочої температури. Якщо можливо, починайте рух одразу після запуску двигуна. У такий спосіб двигун буде швидше нагріто до робочої температури.
■ Система KESSY обладнана захистом він випадкової зупинки двигуна під
час подорожі, тобто двигун може бути зупинений лише в екстреному випадку » Стор. 139.
■

Замкнення/відімкнення замку блокування кермового валу



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 138.

Завдяки блокуванню кермового управління крадіжка вашого автомобіля
буде ускладнене.
Замкнення
› Вимкніть двигун.
› Відчиніть двері водія.

138 Рух

та



Замок блокування кермового валу автоматично замикається.
Якщо відкрити двері водія і після цього вимкнути запалювання, то замок
блокування кермового валу буде автоматично замкнено лише після замкнення автомобіля.
Відмикання
› Відкрийте двері водія і сядьте в автомобіль.
› Зачиніть двері водія.
Кермове керування автоматично розблокується.
За певних обставин (наприклад, після виключення запалювання і відкриття
дверей водія), кермове управління буде розблоковано лише, якщо запалювання увімкнено, або двигун запущено.
УВАГА
За жодних обставин не зрушуйте автомобіль з місця, коли замок блокування кермового валу замкнений, – це може призвести до аварії!

Увімкнення/вимкнення запалювання



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 138.

› Натисніть кнопку » Рис. 160 на стор. 138 та швидко відпустіть її.
Запалювання вмикається або вимикається.
В автомобілях з механічною КП для увімкнення або вимкнення запалювання не слід натискати педаль зчеплення. Інакше система спробує запустити двигун.
В автомобілях із автоматичною КП для вимкнення запалювання не слід натискати педаль гальма. Інакше система спробує запустити двигун.
Одразу після того, як процес виїзду з парковки буде завершений, пролунає
звуковий сигнал, і на дисплеї комбінації приладів відобразиться наступне
повідомлення:
 Запалювання увімкнене.
 IGNITION STILL ON (ЗАПАЛЮВАННЯ ЩЕ ВКЛЮЧЕНЕ)
Під час виходу з автомобіля завжди вимикайте запалювання.

Запуск двигуна



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 138.

Порядок дій під час запуску двигуна
› Увімкніть стоянкове гальмо.
› В автомобілях з механічною коробкою передач встановіть важіль перемикання передач в нейтральне положення, натисніть педаль зчеплення й
утримуйте її, поки не двигун не буде запущено.
› На автомобілях з автоматичною коробкою передач переставте селектор
в положення P або N, натисніть педаль гальма і утримуйте її, поки двигун
не запуститься.
› Натисніть на кнопку » Рис. 160 на стор. 138 і швидко відпустіть її – двигун
запуститься.
В автомобілях з дизельними двигунами після натискання кнопки загоряється контрольна лампа передпускового розігріву . Щойно контрольна
лампа згасне, двигун буде запущено.
Примітка
Після запуску холодного двигуна протягом певного часу можна чути сильний шум. Це звичайний ефект, який не становить небезпеки.
■ Під час попереднього розігріву двигуна не слід вмикати великі електричні
споживачі - інакше акумулятор автомобілю буде зайво навантажуватися.

■

Вимкнення двигуна



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 138.

Зупинка
› Зупиніть автомобіль » Стор. 144, Паркування.
› Натисніть кнопку » Рис. 160 на стор. 138 та швидко відпустіть її.
Двигун і запалювання вимкнуться одночасно.
Аварійне вимкнення
Якщо необхідно, у виняткових випадках двигун можна вимкнути навіть під
час руху автомобіля.

› Натисніть кнопку » Рис. 160 на стор. 138 і утримуйте її більше 1 секунди
або натисніть її двічі протягом 1 секунди.

Після аварійного вимкнення двигуна замок блокування кермового валу залишається відімкненим.

Зрушення з місця та рух

139



ОБЕРЕЖНО
Після тривалого високого навантаження на двигун після закінчення подорожі не слід одразу вимикати двигун, а дайте йому попрацювати біля 1 хвилини на холостих обертах. Таким чином можна уникнути накопичення тепла на вимкненому двигуні.

Збій в системі
Якщо на дисплеї комбінації приладів з'являється наступне повідомлення,
то в системі виявлено несправність.
 Keyless access system faulty. (Несправність системи KESSY.)
 KEYLESS ACCESS SYSTEM FAULTY (НЕСПРАВНІСТЬ KEYLESS)

Примітка
Після вимкнення запалювання вентилятор радіатора може ще працювати
біля 10 хвилин (навіть якщо його роботу буде перервано).

Здійснюється спроба запуску двигуна шляхом натискання кнопки з подальшим утримуванням ключа біля кнопки » Рис. 161.

Проблеми із запуском двигуна
Рис. 161
Запуск двигуна – утримуйте
ключ біля кнопки

ОБЕРЕЖНО
Ключ можна перевірити лише в тому випадку, якщо він знаходиться в автомобілі. Тому завжди необхідно пам'ятати, де знаходиться ключ.
Примітка
Під час запуску ключ треба повернути тильною стороною до кнопки
» Рис. 161.
■ Якщо двигун не запускається, зверніться до спеціалізованого підприємства по допомогу.
■

Система START-STOP




Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 138.

Не можна перевірити ключ в автомобілі
Якщо ключ в автомобілі перевірити не можна, то запустити двигун натисненням кнопки неможливо.
На дисплеї комбінації приладів відобразиться одне з наступних повідомлень:
 Key not detected. Owner's manual!
 Key not found. (Ключ не знайдено)
 NO KEY (НЕМАЄ КЛЮЧА)
Це може бути з наступних причин:

› Батарейка у ключі майже повністю розряджена.
› У ключі є несправність.
› Наявний збій передачі сигналу від системи на ключ (сильне електромагнітне поле).

Здійснюється спроба запуску двигуна шляхом натискання кнопки з подальшим утримуванням ключа біля кнопки » Рис. 161.

140 Рух

Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Принцип дії
Деактивація/активація системи вручну
Вказівки

141
141
142

Система START-STOP(надалі просто «система») заощаджує паливо і зменшує викиди шкідливих речовин і CO2.
Якщо система встановлює, що під час зупинки (наприклад, на світлофорі)
запуск двигуна не потрібний, то зупиняє двигун і запускає його повторно
при зрушенні з місця.

Принцип дії
Рис. 162
Індикація на дисплеї

Якщо двигун вимикається автоматично, і система встановлює, що запуск
двигуна є обов'язковим, наприклад, після повторного натискання педалі
гальма, то система ініціює автоматичний запуск.
Індикація інформаційно-командної системи
Інформація про актуальний стан системи може відображатися на дисплеї
інформаційно-командної системи » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.
Примітка
Наприклад, якщо автомобіль протягом тривалого часу стоїть на вулиці
при мінусовій температурі або під прямими сонячними променями, то може пройти кілька годин поки внутрішня температура акумуляторної батареї
досягне значень, потрібних для справної експлуатації системи.
■ Якщо на автомобілі з двигуном, який вимикається автоматично, на більш
ніж 30 секунд зняти пасок безпеки водія або відкрити двері водія, то двигун
доведеться запускати вручну.
■ Якщо автомобіль з автоматичною КП рухається на малій швидкості (наприклад, у заторі) і зупиняється після легкого натискання педалі гальма, то
двигун автоматично не зупиняється. Двигун автоматично зупиняється під
час сильного натискання на педаль гальма.
■ На автомобілях з автоматичним КП автоматичне вимкнення двигуна не
виконується, якщо система розпізнає маневр автомобіля за допомогою кута повороту керованих коліс.
■

Для вимкнення двигуна в залежності від системи під час зупинки мають виконуватись наступні умови.
 На автомобілях з механічною КП селектор передач необхідно встановити у нейтральне положення, і не натискати педаль зчеплення.
 На автомобілях з автоматичною КП необхідно натиснути педаль гальма.
 Двері водія зачинені.
 Водій пристебнутий ременем безпеки.
 Кришка капоту зачинена.
 З моменту останньої зупинки швидкість автомобіля становила більше 4
км/год.
Водій не може впливати на деякі додаткові умови для функціонування системи і розпізнавати їх. Тому у тих ситуаціях, які з точки зору водія є ідентичними, система може реагувати по-різному.

Деактивація/активація системи вручну
Рис. 163
Кнопка для системи STARTSTOP

Інформація про те, чи виконуються умови для автоматичного вимкнення
двигуна, відображається на дисплеї » Рис. 162.
 Двигун автоматично вимикається.
 Двигун не вимикається під час зупинки (умови для автоматичного вимкнення двигуна не виконується).
Причини запуску двигуна
Запуск двигуна може бути обов'язковим з наступних причин.
› Не було досягнуто температуру двигуна для справної роботи системи.
› Акумуляторна батарея має недостатній рівень заряду.
› Зависоке споживання струму.
› Висока потужність кондиціонування повітря або обігріву (висока частота
обертання вентилятора, значна різниця між номінальною і дійсною температурою у салоні).

Деактивація/активація

› Натисніть кнопку з символом  » Рис. 163.
Якщо систему деактивовано, на кнопці горить контрольна лампа.

Зрушення з місця та рух



141

Примітка
Якщо система з автоматичним вимкненням двигуна деактивується, то виконується автоматичний запуск.
■ Якщо систему деактивовано, й обрано режим руху Eco (Еко), то система
активується автоматично » Стор. 183, Вибір режиму руху (Driving Mode
Selection).
■

Вказівки

ОБЕРЕЖНО
Ніколи не тримайте ногу на педалі гальма трохи натискаючи на неї без необхідності гальмування. Це веде до перегріву гальма і, тим самим, до довшого шляху гальмування та до більшого зношення.

Вказівки відображаються на дисплеї комбінації приладів.
 Start the engine manually! (Запустіть двигун вручну!)
 START MANUALLY (ЗАПУСТІТЬ ДВИГУН ВРУЧНУ)
Якщо, наприклад, ремінь безпеки водія не застебнутий, то двигун треба запускати вручну.
В автомобілях, оснащених кнопкою стартера, першим натисканням кнопки
стартера вимикається запалювання, а другим – процес запуску.



Error: start-stop system
START STOP ERROR (ПОМИЛКА СТАРТ-СТОП)

У системі має місце несправність. Скористайтеся допомогою найближчого
спеціалізованого підприємства.

Гальмування й паркування



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Інформація про гальма
Електричне стоянкове гальмо
Паркування

142
143
144

УВАГА
■ Якщо двигун увімкнений, необхідно докладати більше зусилля для
гальмування – небезпека аварії!
■ Під час гальмування на автомобілі з механічною КПП, увімкнутою передачею та на низьких обертах двигуна, слід натискати на педаль зчеплення. Інакше функціонування посилювача гальмівного зусилля може
обмежуватися, що може призвести до аварії!

142 Рух

УВАГА (продовження)
Якщо ви виходите з автомобіля, за жодних обставин не залишайте у
ньому без нагляду осіб, які можуть, наприклад, відпустити педаль гальма. Автомобіль може почати рухатись, що може призвести до аварії!
■ Враховуйте поради стосовно нових гальмівних накладок » Стор. 149,
Нові гальмівні накладки.
■

Інформація про гальма



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 142.

Зношення
Зношення гальмівних накладок в значній мірі залежить від умов експлуатації та стилю водіння.
Гальмівні накладки швидше зношуються під час руху у місті та поїздок на
короткі відстані або використання спортивної манери водіння.
За таких ускладнених умов експлуатації товщину гальмівних накладок слід
перевіряти також між термінами сервісного обслуговування на спеціалізованому підприємстві ŠKODA.
Вологість або сіль для посипання доріг
Ефективність гальмування може знижуватись через вологі або вкриті льодом, взимку, або покриті шаром солі гальмівні диски і гальмівні колодки.
Гальма очищуються і висушуються під час кількаразового гальмування
» .
Корозія
На корозію гальмівних дисків та забруднення накладок впливає довге простоювання автомобілю і мале використання. Гальма можна очистити кількаразовим гальмуванням » .
Довгий або крутий схил
Перед проходженням великої відстані з довгим або крутим ухилом зменшіть швидкість й увімкніть наступну знижену передачу. Через це буде використовуватись гальмівний ефект двигуна і гальма будуть розвантажені.
Якщо необхідно буде загальмувати, то це слід виконувати з інтервалами.



Індикація аварійного гальмування
Якщо ви гальмуєте до повної зупинки і блок управління гальмівної системи
оцінює ситуацію для учасників руху позаду вас як загрозливу, то стоп-сигнал загоряється автоматично.

Електричне стоянкове гальмо
Рис. 164
Кнопка увімкнення стоянкового
гальма

Після зниження швидкості нижче 10 км/год або при зупинці автомобіля
блимання стоп-сигналу припиняється, і вмикається аварійна сигналізація.
Під час наступного прискорення або зрушення з місця аварійна сигналізація автоматично вимикається.
Несправності в гальмівній системі
Якщо ви помічаєте, що шлях гальмування раптово збільшився, а педаль
гальма треба натискати далі, то гальмівна система може бути несправною.
Негайно зверніться до спеціалізованого підприємства та відповідним чином змініть свій режим руху, оскільки ви не знаєте точний обсяг пошкоджень.
Низький рівень гальмівної рідини
Якщо рівень гальмівної рідини занадто низький, то в гальмівній системі можуть виникати збої. Рівень гальмівної рідини контролюється електронікою
» Стор. 37,  Гальмівна система.
Підсилювач гальмівного зусилля
Підсилювач гальмівного зусилля посилює тиск, з яким ви тиснете на педаль
гальма. Підсилювач гальмівного зусилля працює лише при працюючому
двигуні.
УВАГА
Гальмування з причини осушення та очищення гальмівних дисків виконуйте лише тоді, коли це дозволяють транспортні умови. Інші учасники
дорожнього руху не повинні постраждати.

Рис. 165 Застосування стоянкового гальма



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 142.

Електричне стоянкове гальмо (надалі просто «стоянкове гальмо») замінює
ручне гальмо. Воно запобігає неумисному руху автомобіля під час зупинки і
паркування.
Це стоянкове гальмо можна використовувати, коли запалювання увімкнене або вимкнене.
Увімкнення
› Потягніть кнопку з символом  в напрямку стрілки 1 та » Рис. 165 утримуйте її, поки символ  у кнопці і контрольна лампа  на комбінації приладів не загоряться.
Відключення вручну
› Коли запалювання увімкнено, натисніть педаль гальма й одночасно
кнопку з символом  у напрямку стрілки 2 » Рис. 165.

Зрушення з місця та рух
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› Коли двигун запущено, натисніть педаль гальма або акселератора і кноп-

УВАГА
Функцію екстреного гальмування можна використовувати лише в екстреному випадку, якщо автомобіль не зупиняється натисканням педалі
гальма.
■ Під час зупинки і стоянки стоянкове гальмо має бути увімкнене завжди. Інакше автомобіль може зрушити з місця і спричинити аварію!
■ Не вставляйте жодних предметів до спеціального прорізу для пальця
перед кнопкою увімкнення стоянкового гальма. Вставлений предмет
може потрапити під кнопку і перешкоджати управлінню стоянковим
гальмом!

ку з символом  у напрямку стрілки 2 .

■

Символ  у кнопці і контрольна лампа  згаснуть.
Автоматичне відключення
Стоянкове гальмо вимикається при зрушенні з місця, якщо двері водія закриті, а пасок водія пристебнутий.
Якщо під час зрушення з місця автомобіль починає самостійно скочуватись
зі схилу, натисніть педаль акселератора або увімкніть стоянкове гальмо.
Відключення стоянкового гальма може бути неможливим, якщо перед зрушенням з місця потягнути кнопку з символом  в напрямку стрілки 1 і утримувати її » Рис. 165. Стоянкове гальмо вимикається лише після відпускання кнопки.
Функція екстреного гальмування
Якщо під час руху автомобіля має місце збій педалі гальма, або якщо педаль заблоковано ,то стоянкове гальмо можна використати у якості аварійного » .

› Потягніть кнопку з символом  у напрямку стрілки

1 і » Рис. 165 утри-

муйте (одночасно лунає звуковий сигнал).

Функція екстреного гальмування активується, й автомобіль почне сильно
гальмувати.
Процес гальмування переривається після відпускання кнопки або натискання педалі.
Зупинка на схилі
Якщо стоянкове гальмо вмикається під час зупинки на крутому схилі, то на
дисплеї комбінації приладів може з'явитись наступне повідомлення.
 Parking brake: grad. too steep. Owner's manual!
 GRADIENT TOO STEEP (НАДТО ВЕЛИКИЙ НАХИЛ)
Зупиніться на рівній дорозі або на схилі з меншим кутом нахилу.

Примітка
Якщо АКБ розряджена, то відпустити стоянкове гальмо неможливо. Спочатку під'єднайте автомобіль до джерела живлення, наприклад, АКБ іншого
автомобіля » Стор. 246, Допомога із запуску двигуна, а потім вимкніть
стоянкове гальмо.
■ Шуми під час увімкнення та вимкнення стоянкового гальма є нормальним
явищем і не становлять небезпеку.
■

Паркування



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 142.

Знайдіть для зупинки й паркування автомобіля місце з відповідною опорною поверхнею » .
Виконуйте дії під час паркування лише у заданій послідовності.

› Зупиніть автомобіль, натисніть і утримуйте педаль гальма.
› Увімкніть стоянкове гальмо.
› В автомобілях з автоматичною коробкою передач переведіть селектор у
положення P .

› Вимкніть двигун.
› В автомобілях з механічною коробкою передач увімкніть 1 передачу або
передачу заднього ходу .

› Відпустіть педаль гальма.

144 Рух



УВАГА
Частини системи відпрацьованих газів можуть дуже сильно нагріватись.
Тому за жодних обставин не зупиняйте автомобіль у тих місцях, в яких
на днище автомобіля можуть потрапляти легкозаймисті матеріали, наприклад, суха трава, підлісок, листя, розлите паливо тощо. Це може призвести до пожежі або важких травм!

Перемикання передач вручну та педалі



УВАГА
Ніколи не вмикайте передачу заднього ходу під час руху – це може
спричинити аварію або пошкодження!
ОБЕРЕЖНО
Не тримайте під час руху руку на важелі перемикання передач, якщо ви
не перемикаєте передачу. Тиск руки може привести до надмірного зношення механізму перемикання.
■ Якщо автомобіль зупинився на ухилі, не слід намагатися утримувати автомобіль на місці за допомогою педалі зчеплення або акселератора – це може призвести до пошкодження компонентів зчеплення.
■

Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
145
145

Ручне перемикання передач
Педалі

Коли задню передачу увімкнено, а запалювання увімкнено, загоряється
ліхтар заднього ходу.

Педалі

Ручне перемикання передач

Ніщо не повинно перешкоджати управлінню педалями!
Рис. 166
Схема переключення

У просторі для ніг водія повинен знаходитись лише один килимок, який кріпиться до відповідних точок кріплення.
Використовувати лише килимки з оригінального приладдя ŠKODA, які
кріпляться у відповідних точках кріплення.
УВАГА
Біля ніг водія не повинно бути зайвих предметів – небезпека перешкоджання управлінню педалями або його обмеження!

На важелі перемикання передач зображено окремі положення передач
» Рис. 166.

Автоматична КП

Дотримуйтесь порад під час перемикання передач » Стор. 47.



Під час перемикання передач завжди повністю натискайте педаль зчеплення. Таким чином ви уникнете підвищеного зношення зчеплення.
Увімкнення передачі заднього ходу
› Зупиніть автомобіль.
› Повністю натисніть на педаль зчеплення.
› Переведіть важіль перемикання передач у положення холостого ходу і
натисніть вниз.
› Повністю поверніть важіль перемикання передач ліворуч, а потім вперед
у положення R.» Рис. 166

Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Режими управління селектором
Блокування селектора
Ручне перемикання передач (Tiptronic)
Зрушення з місця та рух

146
147
147
148

Автоматична коробка передач здійснює автоматичне перемикання передач.

Зрушення з місця та рух

145



Режими роботи автоматичної коробки передач налаштовуються водієм за
допомогою селектора.
УВАГА
Не натискайте на педаль акселератора, якщо перед зрушенням з місця за допомогою селектора встановлюється режим руху вперед. Це може спричинити аварію!
■ Під час руху не дозволяється встановлювати важіль перемикання передач в положення R або P – небезпека аварії!
■ Якщо автомобіль у вибраному режимі D, S, R або Tiptronic не повинен
зрушити з місця на оборотах холостого ходу двигуна, то його треба захистити від відкочування за допомогою педалі гальма, стоянкового
гальма або функції Auto Hold. На холостих обертах двигуна передача
тягового зусилля припиняється не повністю - автомобіль повзе.
■ Виходячи з автомобіля, завжди встановлюйте режим P за допомогою
селектора. Інакше автомобіль може почати рухатись, що може призвести до аварії.

Режими управління селектором
Рис. 167
Селектор/показання на дисплеї

■

ОБЕРЕЖНО
Якщо під час руху важіль керування коробкою передач випадково було
переставлено в положення N , слід зменшити газ і дочекатися, коли двигун
перейде на холості оберти, до того, як важіль керування коробкою передач
можна буде переставити в положення руху вперед.
■ Якщо зовнішня температура менша за -10 °C, то під час запуску двигуна
селектор повинен завжди знаходитись у положенні P .
■ Якщо автомобіль зупинився на ухилі, не слід намагатися утримувати його
на місці за допомогою натискання педалі акселератора – таким чином
можна пошкодити коробку передач.
■

Примітка
Після вимикання запалювання ключ запалювання можна витягнути, лише
коли селектор стоїть у режимі Р.



Прочитайте і дотримуйтесь
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на сторінці 146.

Якщо запалювання увімкнене, на дисплеї » Рис. 167відображається режим
КПП, а також увімкнена передача.
За допомогою селектора можна вмикати наступні режими » Рис. 167.
P – режим паркування
У цьому режимі ведучі колеса механічно заблоковані.

Режим паркування дозволяється вмикати лише при стоячому автомобілі .
R – передача заднього ходу
Передачу заднього ходу можна вмикати лише, коли автомобіль стоїть, а
двигун працює на холостих обертах.
N – нейтральне положення (положення холостих обертів)
У цьому режимі передача тягового зусилля на ведучі колеса переривається.
D / S – режим руху вперед (звичайна програма)/режим руху вперед
(спортивна програма)
Зміна режимів відбувається шляхом переведення селектора в підпружинене положення  » Рис. 167.

У режимі D або S передачі руху вперед перемикаються автоматично, в залежності від навантаження на двигун, натискання на педаль газу, швидкості руху та від обраного режиму руху.
У режимі S передні передачі автоматично перемикаються на вищу/нижчу
передачу на більш високих обертах двигуна, ніж у режимі D .
Якщо двигун запущено, і обрано режим руху Sport » Стор. 183, Вибір режиму руху (Driving Mode Selection), то коробка передач автоматично переходить в режим S.

146 Рух



E – режим для економічного руху
Якщо обрано режим руху Eco або Individual (привод – Eco) » Стор. 183, а
селектор встановлено у положення D/S, то коробка передач автоматично
переходить у режим E. Селектором цей режим увімкнути неможливо.
У режимі Е передачі для руху вперед автоматично перемикаються на вищу/нижчу передачу на більш низьких обертах двигуна ніж в режимі D.

Блокування селектора
Рис. 168
Кнопка блокування

Дефект блокіратора селектора
Якщо вийшов з ладу блокіратор селектора чи відключилося його електроживлення (наприклад, через розряджений акумулятор, згорілий запобіжник), то селектор неможливо буде звичайним способом вивести з режиму P
і автомобіль не зможе рухатись. Необхідно виконати аварійне розблокування селектора » Стор. 253.
Примітка
Якщо необхідно перевести селектор з режиму P у режим D/S або навпаки,
селектор слід пересунути ривком. Завдяки цьому вдається уникнути несанкціонованого запуску режиму R або N .

Ручне перемикання передач (Tiptronic)



Прочитайте і дотримуйтесь
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У режимі P і N заблокований, щоб унеможливити помилкове увімкнення
режим руху вперед і щоб автомобіль внаслідок цього не зрушив з місця.
Селектор блокується лише на автомобілі, що не рухається і на швидкості до
5 км/год.

Рис. 169 Селектор/багатофункціональне кермове колесо

Про блокування селектора сигналізує загоряння контрольної лампи .



Швидке перемикання через режим N (наприклад, R після D/S) не блокує селектор. Завдяки цьому можна, наприклад, розгойдувати автомобіль, що застрягнув в сніжному заметі. Якщо педаль гальма не натиснуто, а селектор
більше 2 с знаходиться у режимі N, то він блокується.

Програма Tiptronic дозволяє перемикати передачі селектором або на багатофункціональному кермі. Цей режим можна обирати як під час руху автомобіля, так і на нерухомому автомобілі.

Виведення важеля керування автоматичною КП з режиму P або N
› Натисніть педаль гальма, одночасно натискаючи кнопку блокування у напрямку стрілки 1 » Рис. 168 .
Якщо ви хочете перевести селектор з режиму N у D/S , натисніть на педаль
гальма.

Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 146.

Увімкнена передача відображається на дисплеї » Рис. 167 на стор. 146 .
Дотримуйтесь порад під час перемикання передач » Стор. 47.
Перехід на ручне перемикання
› Пересуньте важіль керування автоматичною КП передач з положення
D/S праворуч, для автомобілів з розташуванням керма справа – ліворуч.
Під час переходу на ручне перемикання під час руху автомобіля зберігаєть
ся поточна передача.

Зрушення з місця та рух
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Переключення на вищу передачу
› Пересуньте селектор вперед + » Рис. 169 .
› Коротко потягнути праву кулісу перемикання

+

» Рис. 169 до керма.

Переключення на нижчу передачу
› Пересунути селектор назад - » Рис. 169 .
› Коротко потягнути кулісу перемикання - » Рис. 169 до керма.
Тимчасове перемикання в ручний режим в положенні D/S
- / + до керма » Рис. 169.

› Коротко потягніть одну з куліс перемикання

Якщо протягом більш ніж 1 хвилини не натискати жодну з куліс для перемикання - / + , то ручне перемикання вимкнеться. Тимчасовий перехід на
ручне перемикання передач можна також вимкнути самостійно, притискаючи кулісу + до керма довше 1 секунди.
Примітка
■ Ручне перемикання передач може знадобитись, напр. при русі вниз з гори. Завдяки перемиканню на нижчу передачу зменшується гальмівне навантаження та зношення гальма » Стор. 142.
■ Під час розгону коробка передач автоматично вмикається на підвищену
передачу перед досягненням максимально дозволеного числа обертів двигуна.
■ Якщо ви обираєте нижчу передачу, то автоматика перемикає на нижчу
передачу, коли двигун вже не може перевищити максимально дозволену
частоту обертання.

Зрушення з місця та рух
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Зрушення з місця
› Запустіть двигун.
› Натисніть і утримуйте педаль гальма.
› Натисніть кнопку блокування у напрямку стрілки 1 » Рис. 168 на
стор. 147 і утримуйте її натисненою.
› Переведіть селектор у бажаний режим » Стор. 146 і відпустіть кнопку блокування.
› Відпустіть педаль гальма і натиснути на акселератор.

Зупинка (під час руху)
› Натисніть педаль гальма і зупиніть автомобіль.
› Натисніть педаль гальма і утримуйте доки не можна буде подовжувати
рух.
У разі тимчасової зупинки, наприклад, на перехресті, не потрібно вмикати
селектор в режим N .
Функція Kick-down
Функція Kick-down дозволяє досягати під час руху максимального прискорення автомобіля.
Якщо педаль акселератора натиснута до кінця, то при будь якій програмі
руху вперед активується функція Kick-down.
В залежності від швидкості руху та обертів двигуна коробка передач перемикається на одну або на декілька передач вниз, і автомобіль починає прискорюватись.
Перемикання на вищу передачу виконується, коли досягнуто максимально
задане число обертів двигуна.
Рух в режимі Е на нейтральній передачі (котіння)
› Переведіть селектор у положення D/S.
› Виберіть режим руху Eco або Individual (привод – Eco) » Стор. 183, Вибір
режиму руху (Driving Mode Selection).
› Знімайте ногу з педалі акселератора (швидкість вище, ніж 20 км / год).
Автомобіль буде рухатись без ефекту гальмування двигуном.
Передача увімкнеться автоматично, якщо коротко натиснути на педаль акселератора або гальма чи притиснути до керма ліву кулісу перемикання » Стор. 147, Ручне перемикання передач (Tiptronic).
Ця функція доступна при буксируванні причепа або в інший підключений
до аксесуарів для причепа.
Launch-control1)
Функція Launch-control дозволяє при зрушенні з місця досягати в режимі S
або Tiptronic максимального прискорення автомобіля.

› Відключіть ASR » Стор. 152, Гальмівні системи і системи підтримки
курсової сталості.

› Відключіть систему START-STOPP » Стор. 141, Деактивація/активація системи вручну.

1)

Ця функція працює лише у певних двигунах.
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› Натисніть лівою ногою педаль гальма і утримуйте натиснутою.
› Правою ногою до кінця натисніть на педаль акселератора.
› Відпустіть педаль гальма.

Нові гальмівні накладки
Нові гальмівні накладки повинні «притертися», оскільки спочатку вони не
можуть забезпечити оптимальну ефективність гальмування.

Автомобіль зрушить з місця з максимальним прискоренням.

Тому протягом перших 200 км рухайтесь особливо обережно.

› Знову активуйте систему ASR та START-STOPP щойно буде досягнуто

Поради щодо економічного руху

максимальну швидкість.

Для досягнення максимально низького споживання палива виконуйте наступні вказівки.

УВАГА
Стрімке прискорення, особливо на слизькій дорозі, може привести до
втрати контролю над автомобілем – небезпека аварії!

Передбачуваний рух
Уникайте надмірного прискорення та гальмування.
Заощадливе і своєчасне перемикання передач
Дотримуйтесь порад з перемикання передач » Стор. 47.

Відведення і економічна їзда



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Припрацювання
Поради щодо економічного руху
Функція DriveGreen
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Споживання палива, навантаження на навколишнє середовище та зношення автомобіля залежать від способу руху, стану дорожнього полотна,
погодних умов тощо.

Припрацювання
Припрацювання двигуна
На перших 1 500 кілометрах необхідно обкатати двигун. Протягом цього
часу манера водіння визначає якість процесу припрацювання.
На перших 1000 кілометрів ми радимо не перевищувати 3/4 від максимально допустимої частоти обертання двигуна, не їхати на повному газі
або з причепом.
Під час проходження 1 000 – 1 500 кілометрів можна збільшити навантаження на двигун до максимально допустимої частоти обертання.
Нові шини
Нові шини потрібно спочатку «обкатати», тому що спочатку вони не мають
оптимального зчеплення з дорогою.
Тому протягом перших 500 км рухайтесь особливо обережно.

Уникнення повного газу і високої швидкості руху
Якщо ви використовуєте максимально можливу швидкість автомобіля лише на 3/4, витрата пального зменшується на половину.
Скорочення холостого ходу
На автомобілях, оснащених системою START-STOP, здійснюється автоматичне скорочення холостого ходу двигуна. Якщо на автомобілях, не оснащених системою START-STOP двигун зупинено, наприклад, під час очікування у заторі, вже через 30 – 40 с обсяг палива, що заощаджується, перевищує обсяг палива, необхідний для повторного запуску двигуна.
Утримання від РУХУ на короткі відстані
Під час руху на короткі відстані, менше прибл. 4 км, двигун може не нагріватися до робочої температури. Поки двигун не нагріється до робочої температури, споживання палива буде значно вищим за споживання палива
двигуном, нагрітим до робочої температури.
Слідкуйте за правильним тиском в шинах
Подальша інформація » Стор. 232.
Уникнення зайвого баласту
На 100 кг ваги споживання палива збільшується приблизно на 0,3 л/100 км.
Через підвищений опір повітря автомобіль, що рухається з ненавантаженим багажником на даху на швидкості 100 – 120 км/год приблизно на макс.
10 % палива більше, ніж звичайно.
Збереження струму
Вмикайте електричні споживачі (наприклад, підігрів сидіння, вікон, дзеркал
тощо) лише на той час, коли це необхідно.
Зрушення з місця та рух
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В інформаційно-командній системі відображується до трьох споживачів з
найбільшою на поточний момент часткою споживання палива » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.
Дбайливе поводження із системою охолодження
У режимі охолодження компресор кондиціонеру використовує потужність
двигуна і тим самим впливає на споживання палива.
Якщо салон автомобілю під час стоянки сильно нагрівся під дією сонячного
випромінювання, рекомендується ненадовго відкрити вікна або двері, щоб
випустити гаряче повітря.
Якщо вікна відкриті, то систему охолодження включати не можна.

Функція DriveGreen
Рис. 170
Індикація на дисплеї інформаційно-командної системи

B «Зелений лист»
Край листка, виділений зеленим кольором, із затримкою в кілька секунд показує поточну економічність руху. Чим економічнішим є рух вашого автомобіля, тим інтенсивнішим є зелений колір краю листка. В іншому випадку
лист не забарвлюється зеленим або може повністю зникнути.
C Графічний огляд оцінки
Відображається оцінка економічності водіння за останні 3 або 1,5 хвилини
(в залежності від типу інформаційно-командної системи) у вигляді графіка з
кроком 5 секунд. Поточний стан відображується ліворуч і поступово пересувається праворуч. Чим вище і зеленіше індикатор, тим економічнішим є
рух.
D Точкова індикація оцінки
У функціональній клавіші в діапазоні 0 – 100 точок відображується економічність руху від моменту зрушення з місця. Чим більше значення, що відображується на екрані, тим економічнішим є рух.

Під час натискання функціональної клавіші на екрані з'являється докладний огляд оцінки економічності руху за останні 30 хвилин.
Якщо з моменту зрушення з місця автомобіль рухається менше 30 хвилин,
то до огляду оцінки додається попередня подорож (індикаторні смуги виділяються темно-зеленим кольором).

Функція DriveGreen (надалі просто "DriveGreen") оцінює економічніть водіння на основі інформації щодо манери водіння. Також вона пропонує корисні поради для зниження витрати палива.
DriveGreen можна відобразити в інформаційно-командній системі наступним чином.

› Натисніть

 в інформаційно-командній системі, а потім послідовно
функціональні клавіші , DriveGreen .

A Індикатор плавності керування
Якщо ви керуєте автомобілем плавно, то цей індикатор знаходиться біля
зеленої крапки. Під час прискорення або гальмування він зміщується вниз
або вгору.
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E Середнє споживання пального
У функціональній клавіші відображується середнє споживання палива від
початку подорожі.

Під час натискання функціональної клавіші на екрані з'являється докладний огляд середнього споживання палива за останні 30 хвилин.
Якщо з моменту зрушення з місця автомобіль рухається менше 30 хвилин,
то до огляду середнього споживання палива додається попередня подорож (індикаторні смуги виділяються темно-зеленим кольором).
F Символи на дисплеї
На дисплеї можуть з'являтись наступні чотири символи, які сигналізують
про поточну манеру керування.
 Екологічне керування
 Поточна швидкість негативно впливає на споживання палива.
 Автомобіль рухається неплавно, слід бути обережнішим.
 Рекомендована передача.



Рекомендації щодо скорочення споживання палива
У разі натискання «листка» на дисплеї з'являються корисні поради щодо
скорочення споживання палива. Ці поради можуть бути корисні для підвищення економічності руху.
Примітка
При скиданні параметрів руху «від початку подорожі» дані про середнє
споживання пального Е та оцінка керування D також скидаються.
■ При зміні одиниці індикації споживання пального в деяких типах інформаційно-командних систем відбувається скидання середнього значення
споживання пального E .

■

Подолання водних перешкод

Уникнення пошкодження автомобіля



ОБЕРЕЖНО
Слідкуйте за кліренсом автомобіля! Переїжджаючи предмети, вищі за кліренс, автомобіль може отримати пошкодження.
■ Предмети, затиснуті під днищем автомобіля, необхідно прибирати якомога швидше. Ці предмети можуть пошкодити паливну, гальмівну системи,
ущільнення та інші компоненти автомобіля.
■ Під час руху по незнайомій місцевості їдьте обережно, уникаючи раптових перешкод, таких як вибоїни, каміння, пні тощо.
■ Дізнайтесь про ті відтинки ґрунтової дороги, які погано видно, і з'ясуйте,
чи можна проїхати ними без ризику.
■

Рис. 171
Максимально допустимий рівень води під час подолання
водних перешкод

Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Вказівки щодо руху
Подолання водних перешкод
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У цьому розділі інструкції наведено важливу інформацію щодо уникнення
пошкоджень автомобіля під час руху.

Вказівки щодо руху

Для уникнення пошкоджень автомобіля під час подолання водних перешкод (наприклад, затоплених вулиць), дотримуйтесь наступного.

Можна їздити лише по таких дорогах і у такій місцевості, які відповідають
параметрам автомобіля » Стор. 263, Технічні дані та вашим навичкам водія.

› Перед подоланням водної перешкоди визначте глибину води.

Водій завжди особисто відповідає за прийняття рішення щодо відповідності характеристик автомобіля руху у певній місцевості.

› Рухайтесь зі швидкістю перехожого.

УВАГА
■ Манеру водіння слід завжди пристосовувати до умов місцевості та погодних умов. За висока швидкість або неправильний маневр можуть
спричинити пошкодження автомобіля та важкі травми.
■ Такі займисті предмети, наприклад, сухе листя або гілки, що налипають під автомобілем, можуть зайнятися при контакті із гарячими деталями автомобіля, а це, у свою чергу, може призвести до пожежі!

Рівень води повинен доходити лише до ребра лонжерону » Рис. 171.
При високій швидкості перед автомобілем може утворитися хвиля, що може спричинити потрапляння води до системи впуску повітря двигуна або
до інших частин автомобіля.

› Ніколи не зупиняйтесь посеред води, не рухайтесь заднім ходом і не вимикайте двигун.

ОБЕРЕЖНО
Якщо вода проникає у впускну систему двигуна, існує загроза серйозного
пошкодження деталей двигуна!
■ При подоланні водних перешкод можна сильно пошкодити окремі частини автомобіля, напр. ходову частину, електрику або коробку передач.

■

Зрушення з місця та рух
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Зустрічні автомобілі утворюють хвилі, що можуть призвести до перевищення допустимої висоти води для автомобіля.
■ Під водою можуть знаходитися вибоїни, бруд, каміння або подібні перешкоди, що можуть ускладнити або унеможливити подолання водних перешкод.
■ Не рухайтесь по солоній воді, сіль може спричинити корозію. Частини автомобіля, що контактували із сіллю, необхідно одразу промити прісною водою.
■

Допоміжні системи
Гальмівні системи і системи підтримки курсової сталості



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Система підтримки курсової сталості (ESC)
Протиблокувальна система (ABS)
Система підтримки курсової сталості (ASR)
Система електронного блокування диференціалу (EDS та XDS)
Активний посилювач кермового приводу (DSR)
Система допомоги при гальмуванні (HBA)
Система допомоги під час зрушення з місця на підйомі (HHC)
Система аварійного гальмування, яка попереджає численні зіткнення
(MCB)
Система стабілізації зчепленого автомобіля (TSA)
Функція Auto Hold
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У цій главі описано функції гальмівних систем і систем підтримки курсової
сталості. Індикацію несправностей див. у главі » Стор. 35, Контрольні лампи.
Гальмівні системи і системи підтримки курсової сталості автоматично активуються під час кожного увімкнення запалювання, якщо не вказано інше.
УВАГА
Нестача пального може спричинити нерегулярну роботу двигуна або
привести до його зупинки. Гальмівні системи і системи підтримки курсової сталості можуть припинити роботу, що, в свою чергу, може призвести до аварії!
■ Підвищений рівень безпеки через використання гальмівних систем і
систем підтримки курсової сталості на повинен спонукати вас йти на ризик – це може спричинити аварію!
■ Завжди адаптуйте швидкість і манеру водіння до умов видимості, дорожніх, погодних та транспортних умов.

■
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Система підтримки курсової сталості (ESC)
Рис. 172
Кнопка системи ESC:

У разі деактивації на комбінації приладів гасне контрольна лампа  і на
дисплей виводиться наступне повідомлення.
 Stabilisation control (ESC) activated (Систему підтримки курсової сталості (ESC) активовано).
 ESC ON (ESC УВІМК)

Протиблокувальна система (ABS)



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 152.

Система ABS перешкоджає блокуванню коліс під час гальмування. Таким
чином вона підтримує контроль водія над автомобілем.



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 152.

Система ESC підвищує курсову сталість у швидкісно-динамічних ситуаціях,
наприклад, на початку прискорення автомобіля.
ESC контролює відповідність необхідного напрямку руху поточному напрямку руху автомобіля. У разі виявлення відхилення (наприклад, надмірний поворот кермового колеса) система ESC автоматично пригальмовує окремі колеса для підтримки необхідного напрямку руху.
Під час втручання системи на комбінації приладів блимає контрольна лампа .
Активація/деактивація режиму ESC Sport
Активація ESC Sport дозволяє спортивну манеру керування. За дещо надмірної чи недостатньої повертальності автомобіля втручання ESC не відбувається і система ASR обмежена настільки, що можливе прокручування коліс приводного моста.

Втручання системи ABS помітно через педаль гальма, що пульсує та
пов'язаний з цим додатковий шум.
Під час втручання системи ABS не слід гальмувати з інтервалами або зменшувати тиск на педаль гальма.

Система підтримки курсової сталості (ASR)



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 152.

Система ASR запобігає прокручуванню коліс приводного мосту. У разі прокручування коліс система ASR зменшує приводне зусилля, що ними передається. Таким чином, наприклад, полегшується рух по дорожньому полотну зі зниженим зчепленням.
Під час втручання системи ASR на комбінації приладів блимає контрольна
лампа .

Режим ESC Sport можна активувати або деактивувати в один з наступних
способів.
› Тривале натискання кнопки із символом  для активації і коротке натискання кнопки для деактивації » Рис. 172.
› В інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.

Деактивація/активація антипробуксовувальної системи (ASR)
Систему ASR можна активувати або деактивувати в один з наступних способів в залежності від комплектації.
› В інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.
› Коротке натиснення на кнопку з символом  » Рис. 172 на стор. 153.

У разі активації на комбінації приладів загоряється контрольна лампа  і на
дисплей виводиться наступне повідомлення.
 ESC sport: directional stabil. restricted.
 ESC SPORT

У разі деактивації на комбінації приладів загоряється контрольна лампа  і
на дисплей виводиться наступне повідомлення.
 Traction control (ASR) deactivated (Антипробуксовочна система (ASR)
деактивована).
 ASR OFF (ASR ВИМК)

Допоміжні системи
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У разі активації на комбінації приладів гасне контрольна лампа  і на дисплей виводиться наступне повідомлення.
 Traction control (ASR) activated. (Антипробуксовувальну систему (ASR)
активовано).
 ASR ON (ASR УВІМК)
Зазвичай система ASR повинна бути завжди активованою. Деактивувати
систему має сенс, наприклад, у таких ситуаціях:
› під час руху із ланцюгами протиковзання;
› під час руху по глибокому снігу або сипучому ґрунту;
› під час «розгойдування» застряглого автомобіля.

Система електронного блокування диференціалу (EDS та XDS)



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 152.

EDS
Електронне блокування диференціала (EDS) запобігає прокручуванню відповідного колеса приводного моста. У разі необхідності EDS пригальмовує
колесо, що прокручується, і передає приводне зусилля на інше приводне
колесо. Таким чином полегшується рух автомобіля по дорожніх покриттях з
різним зчепленням під окремими колесами приводного моста.
Для того, щоб гальма колеса, що гальмується, не занадто нагрівалися, система EDS автоматично вимикається. Одразу після охолодження гальма
EDS знову автоматично активується.
XDS
Функція XDS - це вдосконалена система електронного блокування диференціалу. Функція XDS реагує не на буксування, а на відставання внутрішнього колеса веденої осі при швидкому повороті.
Вона перешкоджає пробуксовуванню завдяки автоматичному перехопленню гальмування врівноваженого колеса, відносно повороту. Таким чином
покращується тягове зусилля, й автомобіль може довше їхати по бажаній
колії.
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Активний посилювач кермового приводу (DSR)



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 152.

Система DSR надає водію у критичних ситуаціях рекомендацію щодо того,
як стабілізувати автомобіль. Система DSR активується під час сильного
гальмування на різних поверхнях дорожнього полотна з правої та лівої сторони автомобіля.

Система допомоги при гальмуванні (HBA)



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 152.

Система HBA посилює ефективність гальмування і допомагає скорочувати
гальмівний шлях.
Система допомоги при гальмуванні спрацьовує при швидкому натисненні
на педаль гальмування. Для досягнення самого короткого гальмівного
шляху необхідно міцно натискати педаль гальма доки автомобіль не зупиниться.
Після відпускання педалі гальма функціонування системи HBA автоматично вимикається.

Система допомоги під час зрушення з місця на підйомі (HHC)



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 152.

Система HHC дозволяє під час зрушення з місця на підйомі переставляти
ногу з педалі гальма на педаль акселератора, якщо автомобіль самостійно
скочується вниз.
Система утримує тиск гальмування отриманий під час натискання на педаль гальма ще біля 2 секунд після відпускання педалі гальма.
Система допомоги під час зрушення з місця на підйомі активна на підйомі
від прибл. 5 %, якщо двері водія зачинені. Система HHC завжди активна
тільки під час зрушення з місця вперед або назад на підйомах.

Система аварійного гальмування, яка попереджає численні
зіткнення (MCB)



Прочитайте і дотримуйтесь

Функція Auto Hold
Рис. 173
Кнопка функції Auto Hold

на сторінці 152.

Система MCB допомагає знизити швидкість і забезпечити курсову сталість
руху автомобіля після зіткнення за рахунок автоматичного гальмування.
Таким чином зменшується вірогідність подальшого зіткнення через неконтрольований рух автомобіля.
Автоматичне гальмування може здійснюватись лише в тому випадку, якщо
виконуються наступні основні умови.
 Відбулося фронтальне, бокове і заднє зіткнення певної сили.
 Швидкість руху під час зіткнення перевищувала прибл. 10 км/год.
 Гальма, ESC та інші необхідні електричні пристрої не вийшли з ладу після зіткнення.
 Водій не натиснув на педаль акселератора.

Система стабілізації зчепленого автомобіля (TSA)



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 152.

Система стабілізації зчепленого автомобіля (TSA) забезпечує курсову сталість зчепленого автомобіля, якщо має місце розгойдування причепа і, як
наслідок, усього автомобіля.
Система TSA пригальмовує окремі колеса тягача для амортизації коливань
усього зчепленого автомобіля.
Для правильної роботи функції TSA необхідні наступні основні умови:
 Зчіпний пристрій постачається у заводському виконанні або з оригінальних аксесуарів ŠKODA.
 Причеп має електричне з'єднання з автомобілем через розетку причепа.
 Система ASR активована.
 Швидкість перевищує 60 км/год
Подальша інформація » Стор. 197, Тягово-зчіпний пристрій і причеп.



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 152.

Функція Auto Hold (надалі просто «система») запобігає випадковому відкочуванню автомобіля під час зупинки. Під час зупинки на світлофорі, наприклад, немає потреби натискати педаль гальма або застосовувати стоянкове
гальмо.
Для активації, деактивації і правильної роботи системи мають виконуватись наступні основні умови.
 Двері водія зачинені.
 Двигун працює (або автоматично вимикається системою START-STOP).
 На автомобілях, оснащених автоматичною КП, селектор передач не
встановлено в положення N (у цьому режимі система недоступна).
Зупинка і рушення з місця
Під час зупинка ця система захищає автомобіль від відкочування. На панелі
приладів загоряється контрольна лампа . Педаль гальма можна відпустити.
Перед зрушенням з місця гальма автомобіля відпущені. Контрольна лампа
 на комбінації приладів гасне.
Якщо під час зрушення з місця автомобіль починає самостійно скочуватись
зі схилу, натисніть педаль акселератора або увімкніть стоянкове гальмо.
Якщо автомобіль захищено цією системою, а двері водія відкриваються чи
вимикається запалювання, то автомобіль захищається від випадкового руху за допомогою стоянкового гальма.
У цьому випадку контрольна лампа  на комбінації приладів гасне, а
контрольна лампа  загоряється.

Допоміжні системи
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Активація/деактивація
Для активації або деактивації системи треба натиснути кнопку з символом
 » Рис. 173.

УВАГА
Ця система є виключно допоміжною. За основне керування автомобілем несе відповідальність водій.
■ Особи або об'єкти, що рухаються, можуть не фіксуватись датчиками
системи.
■ Поверхні деяких предметів та частини одягу за певних умов можуть
перешкоджати відбиттю сигналів системи. Через це такі предмети або
особи можуть не фіксуватись датчиками системи.
■ Зовнішні джерела шуму можуть впливати на потужність сигналів датчиків системи. За несприятливих умов це може призвести до неможливості розпізнавання об'єктів або людей датчиками системи.
■ Перед виконанням будь-якого маневру переконайтеся, що позаду і
попереду автомобіля немає маленьких перешкод, наприклад, каміння,
тонких стовпчиків, дишла причепа, тощо. Такі перешкоди можуть не
розпізнаватися датчиками системи.
■

Якщо систему активовано, у кнопці загоряється символ .
Після вимкнення та увімкнення запалювання система, в залежності від останнього налаштування, залишається активованою або деактивованою.
УВАГА
Підвищена зручність під час зупинки і зрушення з місця не повинна
вводити вас в оману: це не привід нехтувати безпекою.
■ Система не здатна утримувати автомобіль на підйомі за будь-яких обставин, наприклад, на ґрунті, вкритому льодом, або ґрунті, що є слизьким з інших причин.
■ Під час зупинки або стоянки автомобіль має бути завжди належним
чином захищений » Стор. 144, Паркування.
ОБЕРЕЖНО
Деякі системи миття вимагають того, щоб автомобіль рухався накотом. Тому перед проїздом через неї систему допомоги треба вимикати.
Примітка
Система може забезпечувати захист автомобіля протягом близько 10 хвилин, після чого автомобіль автоматично починає блокувати стоянкове гальмо.

Паркувальний автопілот (ParkPilot)



ОБЕРЕЖНО
Тримайте датчики системи » Рис. 174 на стор. 156 у чистоті, очищуйте їх
від снігу та криги, не прикривайте їх сторонніми предметами, інакше робота системи може бути обмеженою.
■ За несприятливих погодних умов (сильний дощ, водяна пара, дуже низькі
або високі температури тощо) функціонування системи може бути обмежене – «некоректне розпізнавання перешкод».
■ Додатково встановлене допоміжне приладдя, наприклад, тримач для велосипедів, може погіршувати функціонування системи.
■

Принцип дії

Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Принцип дії
Індикація на дисплеї інформаційно-командної системи
Активація/деактивація
Автоматична активація системи при русі вперед

156
157
158
158

Паркувальний автомат (надалі просто "система") привертає увагу водія до
перешкод біля автомобіля під час маневрування за допомогою звукових
сигналів і індикації на дисплеї командно-інформаційної системи.

156 Рух

Рис. 174 Розташування ультразвукових датчиків: спереду/ззаду



Рис. 175
Зони, що зондуються, та дальність дії датчиків

Використання причепа
У режимі роботи з причепом або іншим обладнанням, під'єднаним до розетки причепа, активуються тільки зони A та B » Рис. 175 системи.
Примітка
Якщо в автомобілях з варіантом 3 після активації системи відображуються не всі ділянки навколо автомобіля, необхідно проїхати автомобілем кілька метрів вперед або назад.
■ Рівень сигналу паркувального автопілоту для перешкод, що знаходяться
попереду, вищий за рівень сигналу для перешкод, які розташовані позаду.
■



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 156.

Індикація на дисплеї інформаційно-командної системи

За допомогою ультразвукових хвиль система розраховує відстань від бампера і до перешкоди. Ультразвукові датчики розташовані в залежності від
комплектації автомобіля в задньому або передньому бамперах » Рис. 174.

Рис. 176
Індикація на дисплеї

В залежності від комплектації можуть використовуватись наступні варіанти
системи » Рис. 175.
› Варіант 1: попереджає про перешкоди у зонах C , D .
› Варіант 2: попереджає про перешкоди у зонах A , B , C , D .
› Варіант 3: попереджає про перешкоди у зонах A , B , C , D , E .
Приблизна дальність дії датчиків (у см)
Зона » Рис. 175
A
B
C
D
E

Варіант 1
(4 датчика)

Варіант 2
(8 датчиків)

Варіант 3
(12 датчиків)

160
60
-

120
60
160
60
-

120
90
160
90
90

Звукові сигнали
Зі зменшенням відстані до перешкоди інтервали між звуковими сигналами
скорочуються. Починаючи з відстані 30 см до перешкоди, лунає безперервний сигнал, це – небезпечна зона. З цього моменту продовжувати рух
не можна!
Звукові сигнали можна налаштувати в інформаційно-командній системі
» Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR
– налаштування автомобіля.



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 156.

Функціональні кнопки і попередження про перешкоду » Рис. 176
A
Відображення дорожнього полотна.
   Залежно від типу інформаційно-командної системи: вимкнення індикації системи допомоги під час паркування.
   Увімкнення/вимкнення звукових сигналів системи допомоги під
час паркування.

Перехід до індикації камери заднього виду.

Допоміжна індикація: Look! Safe to move? (Увага! Чи безпечно на
дорозі?)

Колір перешкоди, виявленої у зоні зіткнення (відстань до перешкоди менше 30 см).  Не продовжуйте рух у напрямку перешкоди!

Колір перешкоди, виявленої на дорозі (відстань до перешкоди
більше 30 см).

Допоміжні системи
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Колір перешкоди, виявленої за межами дороги (відстань до перешкоди більше 30 см).
Збій у системі (перешкоди не відображуються).

Відображення дорожнього полотна
Відображення дорожнього полотна змінюється в залежності від кута повороту коліс A » Рис. 176, на дисплеї показується дорога, на яку виїде автомобіль з поточним кутом повороту коліс.

В автомобілях з варіантом 2 і 3 система деактивується шляхом натиснення
кнопки з символом  або автоматично на швидкості вище 10 км/год (символ  у кнопці згасає).
Покажчик несправностей
Автомобілі з варіантом 1
› Після активації системи протягом близько 3 секунд лунає звуковий сигнал
(поблизу автомобіля немає перешкод).
Автомобілі з варіантом 2 і 3

Дорожнє полотно попереду відображується, коли увімкнута одна з передніх передач або нейтральне положення чи якщо селектор знаходиться в
положенні D/S або N.

› Після активації системи в кнопці блимає символ .
› На дисплеї комбінації приладів з'являється повідомлення про помилку в

Дорожнє полотно позаду відображується, коли увімкнута передача заднього ходу чи якщо селектор знаходиться в режимі R.

Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.

Активація/деактивація
Рис. 177
Системна кнопка (варіант 2, 3)

системі ParkPilot (одночасно лунає звуковий сигнал).

Примітка
Систему можна активувати кнопкою з символом  лише при швидкості
нижче 15 км/год.

Автоматична активація системи при русі вперед
Рис. 178
Дисплей інформаційно-командної системи: відображення автоматичної активації



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 156.

Активація
Для активації системи треба включити передачу заднього ходу, а на автомобілях з варіантом 2 та 3 додатково натиснути кнопку з символом 
» Рис. 177.
Це підтверджується коротким звуковим сигналом (у кнопці горить символ
 ).
Деактивація
В автомобілях з варіантом 1 система може бути деактивована лише шляхом вимикання передачі заднього ходу.

158 Рух



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 156.

Система активується автоматично, якщо автомобіль їде вперед за швидкістю нижче прибл. 10 км/год і наближається до перешкоди.
Після активації в лівій частині дисплею командно-інформаційної системи
відображується » Рис. 178.
Звукові сигнали починають надсилатися починаючи з відстані від 50 см до
перешкоди.



Автоматичну індикацію можна активувати/деактивувати в інформаційнокомандній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної
системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.

Принцип дії

Система допомоги під час виїзду з парковки



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Принцип дії
Активація/деактивація
Вказівки

159
160
160

Система допомоги під час виїзду з парковки (надалі просто «система») попереджає про автомобілі, що виїжджають збоку, під час виїзду з поперечного місця для парковки.

Рис. 179 Місце монтажу радіолокаційних датчиків/Дисплей інформаційно-командної системи: попередження
Рис. 180
Ситуація на дорозі

У разі необхідності система намагається уникнути зіткнення, застосовуючи
автоматичне гальмування, або зменшити його наслідки.
УВАГА
Ця система є виключно допоміжною. За основне керування автомобілем несе відповідальність водій.
■ Підвищений рівень безпеки, що забезпечується системою, не повинен спонукати вас іти на ризик – небезпека аварії!
■ Функціональні можливості системи мають фізичні та системні обмеження. Тому водій може сприймати деякі реакції системи в певних ситуаціях як небажані або запізнілі. Водій завжди несе відповідальність за
маневрування під час заднього ходу.
■



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 159.

Якщо запалювання увімкнене, то радіолокаційні датчики здійснюють
контроль зони біля і позаду автомобіля.
Якщо до задньої частини кузова вашого автомобіля збоку під'їжджає інший
транспортний засіб » Рис. 180, система сповіщає про це.
Попередження – автомобілі, оснащені паркувальним автопілотом
Лунає безперервний звуковий сигнал, а на дисплеї інформаційно-командної системи з'являється наступне » Рис. 179.
Попередження здійснюється у два етапи.
A Система розпізнає автомобіль, що під'їжджає. Не продовжуйте задній
хід і перевірте зону навколо автомобіля.
B Система розпізнає автомобіль у зоні зіткнення. Не продовжуйте задній
хід .
Допоміжні системи

159



Попередження – автомобілі, не оснащені паркувальним автопілотом
Лунає звуковий сигнал, і на дисплеї комбінації приладів відобразиться наступне повідомлення:
 Caution: check rear traffic!
Автоматичне аварійне гальмування
Якщо водій не реагує на попередження, а система виявляє небезпеку зіткнення, то на швидкості менше прибл. 10 км/год здійснюється автоматичне
гальмування.
На дисплеї комбінації приладів відобразиться повідомлення:
 Emergency braking complete. Please take over (Аварійне гальмування
завершено. Прийміть на себе керування).
Радіолокаційні датчики
Радіолокаційні датчики (надалі просто «датчики») знаходяться під заднім
бампером » Рис. 179 і непомітні ззовні.

Вказівки



Активація/деактивація



Прочитайте і дотримуйтесь

Система недоступна з невідомої причини.
Зупиніть автомобіль, вимкніть і знову запустіть двигун.
Якщо після запуску двигуна повідомлення з'являється знову, необхідно
звернутися до спеціалізованого підприємства по допомогу.
Error: Rear Traffic Alert/ Blind Spot Monitor

В системі має місце несправність. Скористайтеся допомогою найближчого
спеціалізованого підприємства.


R. Traf. Alert/Blind Spt Mntr not avail. No sensor view.

Датчики забруднені або закриті.
Зупиніть автомобіль, вимкніть двигун, очистіть зону перед датчиками і навколо них або приберіть перешкоду.
Якщо після запуску двигуна повідомлення знову з'являється, зверніться за
допомогою до спеціалізованого підприємства.


на сторінці 159.

на сторінці 159.

Вказівки стосуються як системи допомоги під час виїзду з парковки, так і
системи «контрою мертвих зон», і відображаються на дисплеї комбінації
приладів.
 Rear Traffic Alert/ Blind Spot Monitor currently not avail. (Система допомоги під час виїзду з парковки/система контролю мертвих зон не доступні).


УВАГА
■ Під час зіткнення або пошкодження задньої частини кузова автомобіля датчик може пошкодитись або зміститись. Це може призвести до порушення роботи датчика – небезпека аварії! Негайно зверніться до спеціалізованого підприємства для перевірки автомобіля.
■ Зону перед датчиком і навколо нього не можна закривати жодними
предметами. Це може призвести к порушенню роботи системи.
■ Очищуйте простір перед датчиком і навколо нього від снігу, льоду та
подібних перешкод.

Прочитайте і дотримуйтесь

Rear Traffic Alert/ Blind Spot Monitor currently not avail.

Якщо до автомобіля зі встановленим на заводі тягово-зчіпним пристроєм
під'єднано причеп або інше обладнання, то система недоступна.

Систему можна активувати чи деактивувати в один з наступних способів.

› На дисплеї комбінації приладів » Стор. 54, Пункт меню Assist systems.
› В інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.

Після вимкнення та увімкнення запалювання система, в залежності від останнього налаштування, залишається активованою або деактивованою.

160 Рух

Камера заднього виду



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Принцип дії
Активація/деактивація
Функціональні кнопки
Лінії для орієнтації та дорожнє полотно

161
162
162
162 

Режим поперечного паркування
Режим поздовжнього паркування
Режим під'їзду до причепа/контролю відстані
Режим контролю зони позаду автомобіля

163
163
164
164

Принцип дії

Камера заднього виду (надалі просто «система») надає допомогу водієві під
час паркування та маневрування, показуючи простір позаду автомобіля на
дисплеї інформаційно-командної системи (надалі просто «дисплей»).
У системі передбачено чотири режими для різноманітних ситуацій під час
паркування та маневрування.
УВАГА
Ця система є виключно допоміжною. За основне керування автомобілем несе відповідальність водій.
■ Система не виявляє перешкод. Відображення допоміжних ділянок і ліній здійснюється незалежно від поточної зони навколо автомобіля. Водій мусить сам вирішити, чи можна безпечно припаркувати автомобіль
на вибраному місці.
■ Уникайте забруднення або перекривання об'єктиву камери. Інакше
робота системи може суттєво погіршитись, і це може спричинити аварію. Інформація про чищення » Стор. 210, Об'єктив камери
■

ОБЕРЕЖНО
■ На відміну від людського зору, об'єктив камери збільшує і викривлює видимі об'єкти. Тому індикація на дисплеї повинні використовуватися в обмеженому обсязі для оцінки відстані до автомобілів позаду.
■ Якість відображення деяких предметів, наприклад, тонких колон, дротяних парканів або ґратів, може бути недостатньою через роздільну здатність камери.
■ На дисплеї виконується лише двовимірне відображення. Тому, наприклад, предмети або заглиблення автодороги попереду можуть не розпізнаватись через відсутність глибини простору.
■ Під час зіткнення або пошкодження задньої частини кузова автомобіля
камера може втратити правильне положення. У цьому випадку систему має
перевірити фахівець на спеціалізованому підприємстві.

Рис. 181 Місце встановлення камери/зона огляду



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 161.

Камера, що знімає зону позаду автомобіля, розташована в ручці кришки
багажника » Рис. 181.
Зона огляду » Рис. 181
A Діапазон відтворення камери
B Площина за межами діапазону відтворення камери
У системі передбачено наступні режими для підтримки під час паркування
та маневрування.
› Поперечне паркування
› Поздовжнє паркування
› Під'їзд до причепа/контроль відстані
› Контроль зони позаду автомобіля (широкоекранне зображення)
Для переключення режимів використовуються функціональні кнопки на
дисплеї.
Система може надавати допомогу водієві під час паркування та маневрування за наступних основних умов.
 Запалювання увімкнене.
 Система активована.
 Кришка багажника повністю закрита.
 Швидкість руху не перевищує прибл. 15 км/год.
 Зону позаду автомобіля добре видно.
 Вибрану зону паркування/маневрування добре видно, вона рівна.

Допоміжні системи

161

Активація/деактивація
Рис. 182
Кнопка активації/деактивації



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 161.

Активація
Система активується під час вмикання передачі заднього ходу або натискання кнопки  » Рис. 182 .

Функціональні кнопки » Рис. 183
A Вимкнення індикації зони за автомобілем
B Режим поперечного паркування
C Режим поздовжнього паркування
D Режим під'їзду до причепа/контролю відстані
E Режим контролю зони позаду автомобіля (широкоекранне зображення)
F Налаштування дисплею – яскравість, контрастність, колір
G Паркувальний автопілот (зменшене зображення)
   Увімкнення/вимкнення звукових сигналів
   Увімкнення/вимкнення зменшеного зображення
 Перехід до повноекранного зображення

Лінії для орієнтації та дорожнє полотно
Рис. 184
Лінії для орієнтації та дорожня
розмітка

Це підтверджується коротким звуковим сигналом (у кнопці горить символ
 ).
На дисплеї відображується режим поперечного паркування.
Деактивація
Паркувальний автопілот деактивується після натискання кнопки з символом , вимкнення запалювання або на швидкості більше за 15 км/год
(символ  на кнопці згасає).

Функціональні кнопки


Рис. 183
Функціональні кнопки

Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 161.

У режимах поперечного та поздовжнього паркування на дисплеї відображуються лінії для орієнтації для визначення дистанції та дорожні лінії.
Індикація на дисплеї » Рис. 184
A Відстань складає приблизно 40 см (гранична безпечна відстань)
B Відстань складає приблизно 100 см
C Відстань складає приблизно 200 см
D Дорожні лінії



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 161.

Для переключення режиму та інших налаштувань використовуються функціональні кнопки на дисплеї.

162 Рух

Відстань між боковими лініями приблизно відповідає ширині автомобіля
разом із зовнішніми дзеркалами.



Дорожнє полотно
Дорожні лінії D » Рис. 184 змінюються в залежності від кута повороту коліс, на дисплеї показується дорога, на яку виїде автомобіль з поточним кутом повороту коліс. Дорожні лінії закінчуються приблизна на 300 см позаду
автомобіля.
ОБЕРЕЖНО
Об'єкти на екрані відображаються ближче або дальше, ніж насправді. Перелічені вище ситуації передусім можуть виникати у наступних випадках.
■ Об'єкти попереду, наприклад, задня частина кузова вантажного автомобіля тощо.
■ Рух з горизонтальної поверхні на схил вгору або вниз.
■ Рух зі схилу на горизонтальну поверхню – згори або знизу.

› Повільно під'їдьте до обраного місця для паркування

1 » Рис. 185 і зупиніть автомобіль.
› Увімкніть передачу заднього ходу.
› Встановіть кермове колесо в таке положення, щоб дорожні лінії вели до
місця для паркування 2 .
› Обережно від'їдьте назад, повертаючи таким чином, щоб жовті лінії все
ще були направлені до місця для паркування.
› Зупиніть автомобіль не пізніше моменту, коли червона лінія торкатиметься заднього обмеження місця для паркування (наприклад, бордюру) 3 .

Режим поздовжнього паркування

Примітка
Відстань між лініями для орієнтації позаду автомобіля незначним чином
змінюється в залежності від завантаження задньої частини кузова автомобіля і нахилу дороги.

Режим поперечного паркування
Рис. 186 Індикація на дисплеї



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 161.

Цей режим допомагає водієві припаркувати автомобіль назад на місце для
паркування, що розташоване паралельно дорозі.
Паркування
› Під'їжджаючи до місця для паркування, натисніть кнопку  » Рис. 182 на
стор. 162.
› Натисніть функціональну кнопку C » Рис. 183 на стор. 162 .

Рис. 185 Індикація на дисплеї



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 161.

Цей режим допомагає водієві припаркувати автомобіль назад на місце для
паркування, що розташоване перпендикулярно дорозі.
Паркування
› Виберіть відповідне місце для паркування.
› Натисніть кнопку  » Рис. 182 на стор. 162.

На дисплеї відображуються допоміжні ділянки для обох сторін паралельно
дорожньому полотну.

› Увімкніть покажчик повороту для тієї сторони, куди ви повертаєте.
Допоміжні ділянки для протилежної сторони зникають.

› Зупиняйте автомобіль таким чином, щоб між ділянками

1 » Рис. 186 на
місці для паркування не було жодних перешкод, а задня ділянка не переходила за бокове обмеження місця для паркування 2 .

Допоміжні системи

163



› Повертайте кермове колесо в рекомендований напрямок

3 , поки колір
трапецієподібної рамки 4 не зміниться на зелений. Утримуйте кермове
колесо в цьому положенні.
› Коли на дисплеї з'явиться стрілка 5 , увімкніть задній хід (під час заднього
ходу до місця для паркування стрілка стає коротшою).

На дисплеї відображуються жовті дорожні лінії 6 і зелена лінія 7 .
Якщо під час заднього ходу кут повороту коліс змінюється, то на дисплеї
з'являється червона лінія 8 (необхідна орієнтація дорожнього полотна).

› У цьому випадку встановіть кермове колесо в таке положення, щоб жовті
лінії 6 перекривали червону 8 .

› Обережно рухайтесь назад, доки на дисплеї не з'явиться , або поки зе-

лена лінія 7 не суміщатиметься з боковим обмеженням місця для паркування 2 .
› Зупиніть автомобіль і повертайте кермове колесо у протилежному напрямку, поки жовті лінії 6 не перекриють червону 8 (необхідна орієнтація дорожнього полотна). Утримуйте кермове колесо в цьому положенні.
На дисплеї відображуються лінії для орієнтації » Рис. 184 на стор. 162.

› Обережно проїдьте назад.
› Зупиніть автомобіль, коли на дисплеї з'явиться , або коли автомобіль буде знаходитись на безпечній відстані до перешкоди позаду нього.

Примітка
Система перерве допомогу під час паркування, якщо кермове колесо довгий час знаходиться у положенні, протилежному необхідній дорозі. У такому випадку паркування треба починати спочатку.

Режим під'їзду до причепа/контролю відстані
Рис. 187
Індикація на дисплеї



Прочитайте і дотримуйтесь
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на сторінці 161.

У цьому режимі зона позаду автомобіля відображується на дисплеї згори.
Автомобілі з тягово-зчіпним пристроєм
Якщо ваш автомобіль обладнаний на заводі тягово-зчіпним пристроєм, то
в цьому режимі водій отримує допомогу під час під'їзду до дишла причепа.
Індикація на дисплеї » Рис. 187
A Шарова голівка тягово-зчіпного пристрою
B Лінії для визначення відстані (на відстані близько 10 см)
C Лінія для під'їзду до дишла причепа
D Дишло причепа
Лінія C переміщується в залежності від кута повороту коліс і показує дорожнє полотно, по якому буде їхати автомобіль з поточним кутом повороту
коліс під час заднього ходу.
Автомобілі без тягово-зчіпного пристрою
Якщо ваш автомобіль не обладнаний тягово-зчіпним пристроєм на заводі
виробника, то на дисплеї відображується червона лінія на відстані 40 см
позаду автомобіля для контролю за відстанню до перешкод.

Режим контролю зони позаду автомобіля
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на сторінці 161.

У цьому режимі зона позаду автомобіля відображується на екрані.
Цей режим призначений для загального огляду ситуації позаду автомобіля.

Система допомоги в керуванні при паркуванні



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Принцип дії
Пошук місця для паркування
Переключення режиму паркування
Паркування назад
Паркування вперед
Виїзд з місця для паркування, розташованого паралельно дорожньому
полотну
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Автоматична підтримка гальмування
Вказівки

168
169

Система допомоги в керуванні при паркуванні (надалі система) підтримує
водія під час паркування на місця, розташовані перпендикулярно чи паралельно дорозі, а також під час виїзду з місць для паркування, розташованих паралельно дорозі.
Система здійснює кермове управління під час в'їзду чи виїзду з місця для
паркування. Водій натискає на педалі, а також переміщує важіль перемикання передач або селектор.
Стан, у якому управління кермовим колесом здійснюється системою, надалі
іменується процес паркування.
УВАГА
■ Ця система є виключно допоміжною. За основне керування автомобілем несе відповідальність водій.
■ У процесі паркування система автоматично виконує швидкі повороти
кермовим колесом. Не тримайтесь під час цього за спиці кермового колеса - небезпека травмування!
■ Під час процесу паркування на рух автомобіля може відхилятись від
розрахованого маршруту, якщо місце паркування розташоване на неукріпленому або слизькому ґрунті (гравій, сніг, лід тощо). Тому у такій ситуації ми рекомендуємо утримуватися від використання системи.
■ Зовнішні джерела шуму можуть впливати на потужність сигналів датчиків системи. За несприятливих умов це може стати причиною того, що
система не зможе розпізнавати предмети та осіб.
ОБЕРЕЖНО
Якщо інші автомобілі паркуються позаду або біля бордюру, система може
спрямовувати автомобіль від нього або на нього. Слідкуйте за тим, щоб шини та диски вашого автомобіля не були пошкоджені, і в іншому випадку негайно вживайте заходів.
■ За певних умов система може не розпізнати поверхні або структури деяких предметів, такі як сітчаста огорожа, пухкий сніг, тощо.
■ За несприятливих погодних умов (сильний дощ, водяна пара, дуже низькі
або високі температури тощо) функціонування системи може бути обмежене – «некоректне розпізнавання перешкод».

ОБЕРЕЖНО
Правильний розрахунок місця паркування та процес паркування залежать
від розміру коліс автомобіля.
■ Система працює правильно лише тоді, коли на автомобілі встановлені колеса схваленого виробником розміру.
■ Від використання системи необхідно відмовитись, якщо на автомобілі
встановлено ланцюги протиковзання або аварійне колесо.
■ Якщо встановлені колеса, що не схвалені виробником, то кінцеве положення автомобіля на стояночному місці може дещо відрізнятися. Цього
можна запобігти завдяки повторному налаштуванню системи на спеціалізованому підприємстві.
Примітка
Ми рекомендуємо не перевищувати безпечну швидкість приблизно
5 км/год.
■ Паркування можна в будь-який момент перервати, якщо натиснути кнопку з символом  » Рис. 188 на стор. 165, або якщо водій переймає на себе
керування.
■

Принцип дії
Рис. 188
Кнопка системи

■



Прочитайте і дотримуйтесь
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на сторінці 165.

Система допомоги в керуванні при паркуванні є розширенням паркувального автопілоту » Стор. 156 і діє відповідно до даних, отриманих за допомогою ультразвукових датчиків.
Тому необхідно уважно прочитати главу про паркувальний автопілот і до
тримуватись наведених у ній правил техніки безпеки.

Допоміжні системи
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Підтримка системи здійснюється наступним чином.
› Під час пошуку місця для паркування здійснюється вимірювання й оцінка
розміру місця.
› На дисплеї комбінації приладів (надалі просто «на дисплеї») відображуються відповідні місця для паркування і пропонується режим паркування.
› На дисплеї відображуються інструкції та інформація перед початком та
під час паркування.
› Здійснюється розрахунок дороги, по якій має їхати автомобіль під час
паркування.
› Передні колеса під час паркування повертають автоматично.
Умови для роботи системи
Система може здійснювати пошук місця для паркування лише тоді, коли
виконані наступні основні умови.
 Система активована.
 Швидкість автомобіля становить менше прибл. 40 км/год (паралельне
паркування).
 Швидкість автомобіля становить менше прибл. 20 км/год (поперечне
паркування).
 Відстань до ряду припаркованих автомобілів становить приблизно 0,5
– 1,5 м.
 Система ASR активована » Стор. 152, Гальмівні системи і системи
підтримки курсової сталості.

Пошук місця для паркування

› Повільно під'їдьте до ряду припаркованих автомобілів.
› Активуйте системою, натиснувши кнопку з символом  » Рис. 188 на
стор. 165.

Система автоматично здійснить пошук місця для паркування з боку переднього пасажира.
Якщо система знайде місце для паркування, то на дисплеї з'явиться рекомендований режим і місце для паркування » Рис. 190 на стор. 167 або
» Рис. 191 на стор. 167 - .
Увімкніть покажчик повороту на стороні водія, якщо бажаєте знайти місце
для паркування на цій стороні вулиці. Індикація на дисплеї змінюється, і система шукає місце для паркування з боку водія.
Примітка
Якщо під час пошуку місця для паркування на дисплеї відображається символ  (км/год), швидкість руху автомобіля слід знизити до менш ніж 40
км/год (паралельне паркування) або 20 км/год (поперечне паркування).

Переключення режиму паркування

Система може виконувати паркування лише тоді, коли виконані наступні
основні умови.
 Швидкість руху менше прибл. 7 км/год.
 Паркування триває менше 6 хвилин.
 Водій не втручається у процес автоматичного керування.
Активація/деактивація
Система вмикається і вимикається натисканням кнопки з символом 
» Рис. 188.
Якщо систему активовано, у кнопці загоряється символ .

Пошук місця для паркування



Прочитайте і дотримуйтесь
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на сторінці 165.

Система може знайти місце для паркування в ряді паралельно і перпендикулярно припаркованих автомобілів з боку водія або переднього пасажира.
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Рис. 189 Меню з режимами паркування: Індикація на дисплеї
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Під час пошуку місця для паркування і перед початком паркування на
дисплеї може відобразитись меню з додатковим відповідним режимом
паркування.



Режим паркування » Рис. 189
 Паркування назад на місце, розташоване паралельно дорозі
 Паркування назад на місце, розташоване перпендикулярно дорозі
 Паркування вперед на місце, розташоване перпендикулярно дорозі



Режим паркування можна змінити, натиснувши кнопку з символом 
» Рис. 188 на стор. 165.

Індикація на дисплеї » Рис. 190 або » Рис. 191
 Місце для паркування знайдено із вказівкою проїхати вперед.
 Місце для паркування знайдено із вказівкою проїхати назад.
 Вказівка про передній хід на місце для паркування.
 Вказівка про задній хід на місце для паркування.

Після переключення усіх запропонованих режимів паркування і повторного натискання кнопки з символом  система вимикається.
Якщо ви хочете повернутись до попереднього рекомендованого режиму
паркування, повторно натисніть кнопку з символом .

Паркування назад

Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 165.

Система надає допомогу водієві під час паркування назад на знайдене місце в ряді автомобілів, припаркованих паралельно чи перпендикулярно дорозі.

Паркування назад
Якщо система знаходить місце для паркування, то воно відображується на
дисплеї » Рис. 190 або » Рис. 191 - .

› Проїхати вперед, поки на дисплеї не з'явиться – .
› Зупиніться і переконайтеся у тому, що автомобіль не рухається вперед до
початку паркування.

› Увімкніть задню передачу або встановіть важіль керування КП у положення R.

› Щойно на дисплеї з'явиться повідомлення: Steer. interv. Monitor area

Рис. 190 Паркування на місце, розташоване паралельно дорозі: індикація на дисплеї

arounfd veh.! (Активовано перехоплення керування. Стежте за ділянкою
навколо автомобіля!), відпустіть кермове колесо. Система сама кермуватиме автомобілем.
› Слідкуйте за зоною навколо автомобіля і обережно рухайтесь заднім ходом.
У разі необхідності процес паркування можна продовжити, виконуючи наступні кроки.

› Якщо на дисплеї блимає стрілка вперед - , то увімкніть 1 передачу або
переставте селектор в положення D/S .

На дисплеї відображається символ  (педаль гальма).

› Натисніть педаль гальма і зачекайте, поки кермове колесо автоматично
повернеться в потрібне положення, символ  згасне.

› Обережно проїдьте далі.
› Якщо на дисплеї блимає стрілка що вказує назад – , слід знову увімкнути
задню передачу або переставити важіль керування КП в положення R.

Рис. 191 Паркування на місце, розташоване перпендикулярно дорозі:
індикація на дисплеї

На дисплеї відображається символ  (педаль гальма).

› Натисніть педаль гальма і зачекайте, поки кермове колесо автоматично
повернеться в потрібне положення, символ  згасне.

Допоміжні системи

167



› Обережно проїдьте назад.

› Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї системи.

Ви можете повторити ці кроки декілька разів у тому ж порядку.

Одразу після завершення процесу паркування пролунає звуковий сигнал, і
на дисплеї буде відображене наступне повідомлення: Park Assist stopped.
Take over steering!

Одразу після завершення процесу паркування пролунає звуковий сигнал, і
на дисплеї буде відображене наступне повідомлення: Park Assist stopped.
Take over steering!

Паркування вперед

Виїзд з місця для паркування, розташованого паралельно
дорожньому полотну


Рис. 192
Паркування вперед на місце, розташоване перпендикулярно дорозі: індикація на дисплеї

Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 165.

Система допомагає водієві виїхати з місця для паркування, розташованого
паралельно дорожньому полотну.
Виїзд з парковки
› Натисніть кнопку з символом  » Рис. 188 на стор. 165.
На дисплеї з'являється повідомлення: Park Assist: indicate and engage
reverse!



Прочитайте і дотримуйтесь
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на сторінці 165.

Система надає допомогу водієві під час паркування вперед на знайдене
місце в ряді автомобілів, припаркованих перпендикулярно дорозі.
Місце для паркування знайдене системою
Якщо система знаходить місце для паркування, натисніть кнопку з символом  » Рис. 188 на стор. 165, щоб вибрати режим паркування вперед
» Рис. 189 на стор. 166 - . На дисплеї відображається » Рис. 192.
Надалі виконуються дії, аналогічні діям під час паркування назад.

› Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї системи.
Одразу після завершення процесу паркування пролунає звуковий сигнал, і
на дисплеї буде відображене наступне повідомлення: Park Assist stopped.
Take over steering!
Місце для паркування знайдене водієм
Систему можна активувати навіть в тому випадку, якщо автомобіль уже
частково припарковано на відповідне місце.

› Натисніть кнопку з символом  » Рис. 188 на стор. 165. На дисплеї відображається » Рис. 192.

Надалі виконуються дії, аналогічні діям під час паркування назад.
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› Увімкніть покажчик повороту з тієї сторони дорожнього полотна, на яку
ви збираєтесь виїхати.

› Увімкніть задню передачу або встановіть важіль керування КП у положення R.

Надалі виконуються дії, аналогічні діям під час паркування назад.

› Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї системи.
Одразу після завершення процесу паркування пролунає звуковий сигнал, і
на дисплеї буде відображене наступне повідомлення: Please take over
steering and drive on. (Приміть керування і подовжуйте рух.)

Автоматична підтримка гальмування



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 165.

Автоматична підтримка гальмування в разі перевищення швидкості
Якщо в процесі паркування вперше перевищено швидкість 7 км/год ,то система автоматично зменшує швидкість нижче 7 км/год. Тим самим можна
уникнути переривання процесу паркування.
Автоматичне аварійне гальмування
Якщо в процесі паркування система виявляє небезпеку зіткнення, то задля
її зменшення виконується автоматичне екстрене гальмування.



Процес паркування переривається за допомогою аварійного екстреного
гальмування.



ОБЕРЕЖНО
Система не застосовує автоматичне аварійне гальмування, паркування було перервано, наприклад, через перевищення швидкості 7 км/год.

Систему неможливо активувати, оскільки в автомобілі виникла несправність. Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.


Вказівки



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 165.

Вказівки відображаються на дисплеї комбінації приладів.
 Park Assist stopped. Speed too high.
Якщо під час пошуку місця для паркування перевищено швидкість 50
км/год, то систему треба активувати повторно, натиснувши кнопку із символом .


Speed too high. Take over steering!

Процес паркування завершується у разі перевищення швидкості 7 км/год.


Park Assist stopped. Driver steer. intervention.

Процес паркування завершений через перехоплення керування водієм.


Park Assist stopped. ASR deactivated.

Процес паркування не може бути виконаний, оскільки вимкнена система
ASR » Стор. 152, Гальмівні системи і системи підтримки курсової сталості. Активуйте систему ASR.


ASR deactivated. Take over steering!

Процес паркування був завершений, оскільки під час паркування було вимкнено систему ASR.


Trailer: Park Assist stopped.

Паркування недоступне під час буксирування причепа, або якщо інше обладнання підключене до розетки причепа.


Time limit exceeded. Take over steering! (Перевищений ліміт часу. Приміть керування!)

Процес паркування завершений тому, що перевищений ліміт часу 6 хвилин.

Park Assist currently not available. (Парк. автопілот зараз не доступний.)

Park Assist stopped. Not available.

Процес паркування неможливий, оскільки в автомобілі виникла несправність. Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.


Park Assist faulty. Workshop!

Процес паркування неможливий, оскільки в системі виник збій. Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.


ASR intervention. Take over steering!

Процес паркування завершений через втручання ASR.


Aut. parking space exit not possible. Space too small.

Виїзд з місця для паркування за допомогою системи неможливий. Замало
місця.


Braking intervention. Speed too high.

Швидкість руху під час паркування була зависока, і її було автоматично
зменшено.

Система автоматичного регулювання швидкості



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Принцип дії
Опис управління

170
171

Система автоматичного регулювання швидкості (GRA) підтримує встановлену швидкість без необхідності натискання на педаль газу.
Стан, за якого система GRA підтримує швидкість, надалі називається регулювання .

Допоміжні системи

169



УВАГА
GRA є виключно допоміжною системою. За основне керування автомобілем несе відповідальність водій.
■ Адаптуйте швидкість до умов видимості, дорожніх, погодних та транспортних умов.
■ Після натиснення на педаль зчеплення регулювання не припиняється!
Якщо, наприклад, застосовується інша передача, а педаль зчеплення
відпускається, то регулювання продовжується.
■

Принцип дії



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 170.

Індикація стану системи GRA » Рис. 193, » Рис. 194
 Швидкість налаштовано, регулювання неактивне (на кольоровому
дисплеї цифри на позначення швидкості виділяються сірим кольором).
 Регулювання активне (на кольоровому дисплеї цифри на позначення
швидкості виділяються).
 Швидкість не налаштована.
 Несправність в системі – невідкладно зверніться до спеціалізованої
майстерні.
Передумови здійснення контролю
 GRA активовано.
 В автомобілях з механічною коробкою передач обрана друга передача або вище.
 В автомобілях з автоматичною коробкою передач селектор встановлений у положення D/S або Tiptronic.
 Поточна швидкість перевищує 20 км/год.
Але це відбувається лише в тому обсязі, який дозволяє потужність двигуна
або ефект гальмування двигуном.

Рис. 193 Дисплей MAXI DOT (монохромний): приклади індикації стану
системи GRA

Рис. 194 Сегментний дисплей: приклади індикації стану системи GRA

170 Рух

УВАГА
Якщо потужність двигуна або ефективність гальмування двигуном недостатні для підтримування встановленої швидкості, прийміть на себе
керування автомобілем!

УВАГА
Щоб не допустити випадкового використання системи автоматичного
регулювання швидкості, після використання завжди відключайте систему.
■ Регулювання можна використовувати знову, якщо налаштована
швидкість не буде занадто високою для наявних дорожніх умов.

Опис управління

■

Рис. 195
Управління системою автоматичного регулювання швидкості

Примітка
Під час регулювання можна збільшити швидкість, натиснувши на педаль
гальма. Після відпускання педалі акселератора швидкість зменшиться до
попередньо збереженого значення.
■ Якщо натиснути кнопку D » Рис. 195 під час регулювання, воно переривається, а обмежувач швидкості активується.
■



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 170.

Огляд елементів управління GRA » Рис. 195
A 
Деактивація GRA (видалення налаштованої швидкості)
 Перервати контроль (пружинне положення)

Активація GRA (регулювання неактивне)
B 
Застосувати регулювання повторноa) / підвищити швидкість
C 
Запустити регулювання/зменшити швидкість
D 
Перемикання між GRA і обмежувачем швидкості » Стор. 171
a)

Якщо швидкість не налаштовано, то система приймає поточну швидкість.

Під час запуску регулювання GRA регулює автомобіль на поточній швидкості, і ця швидкість відображається на дисплеї комбінації приладів. На панелі
приладів загоряється контрольна лампа .
Автоматичне переривання регулювання
Регулювання автоматично переривається за наявності однієї з наступних
подій.
› Водій натиснув на педаль гальма.
› Через втручання однієї з допоміжних систем гальмування (наприклад,
ESC).
› Через спрацювання подушки безпеки.
› Натисканням кнопки D » Рис. 195.

Обмежувач швидкості



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Принцип дії
Опис управління

172
172

Обмежувач швидкості обмежує максимальну швидкість руху до налаштованої межі швидкості.
Цю межу можна перевищити, лише повністю натиснувши педаль газу.
Стан, у якому обмежувач швидкості контролює можливе перевищення налаштованої межі швидкості, називається регулюванням .
УВАГА
Обмежувач швидкості є виключно допоміжною системою. За основне
керування автомобілем несе відповідальність водій.
■ Адаптуйте швидкість до умов видимості, дорожніх, погодних та транспортних умов.

■

Допоміжні системи

171

Передумови здійснення контролю
 Обмежувач швидкості активовано.
 Поточна швидкість перевищує 30 км/год.

Принцип дії

Опис управління
Рис. 198
Елементи управління обмежувача швидкості

Рис. 196 Дисплей MAXI DOT (монохромний): приклади індикації стану
обмежувача швидкості



Рис. 197 Сегментний дисплей: приклади індикації стану обмежувача
швидкості



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 171.

Індикація стану обмежувача швидкості » Рис. 196, » Рис. 197
 Обмеження швидкості налаштовано, регулювання неактивне (на кольоровому дисплеї цифри на позначення швидкості виділяються сірим
кольором).
 Регулювання активне (на кольоровому дисплеї цифри на позначення
швидкості виділяються).
 Обмеження швидкості не налаштоване.
 Несправність в системі – невідкладно зверніться до спеціалізованої
майстерні.

172

Рух

Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 171.

Огляд елементів управління обмежувача швидкості » Рис. 198
A 
Деактивація обмежувача швидкості (видалення налаштованої
межі)
 Перервати контроль (пружинне положення)

Активувати GRA (необхідна умова для подальшої активації обмежувача швидкості)
Для активації обмежувача швидкості перемикач необхідно
встановити в положення  і натиснути кнопку D .
B 
Застосувати регулювання повторноa) / підвищити швидкість коротке натискання (з кроком в 1 км/год), довге натискання (з
кроком в 10 км/год)
C 
Запустити регулювання/зменшити швидкість - коротке натискання (з кроком в 1 км/год), довге натискання (з кроком в 10
км/год)
D 
Перемикання між GRA » Стор. 169 і обмежувачем перемикача
швидкості
a)

Якщо ліміт швидкості не налаштований, то система приймає поточну швидкість як ліміт швидкості.

Під час запуску регулювання поточна швидкість використовується як ліміт
швидкості і відображається на дисплеї комбінації приладів. На панелі приладів загоряється контрольна лампа .



Перевищення ліміту швидкості під час регулювання
Якщо під час регулювання необхідно перевищити ліміт швидкості, наприклад, під час обгону, то треба повністю натиснути педаль акселератора.

УВАГА
Система ACC є виключно допоміжною. За основне керування автомобілем несе відповідальність водій.
■ Водій завжди повинен бути готовий взяти на себе керування автомобілем (прискорення або гальмування).
■ Завжди регулюйте швидкість і безпечну відстань від транспортних засобів, що рухаються попереду, в залежності від умов видимості, дорожніх, погодних та транспортних умов.
■

Під час перевищення швидкості лунає звуковий сигнал, і блимає контрольна лампа  на дисплеї комбінації приладів.
Регулювання відновлюється, коли швидкість опускається нижче встановленого ліміту.
ОБЕРЕЖНО
Під час руху під ухил може відбутися перевищення встановленого ліміту
швидкості. Під час перевищення ліміту лунає звуковий сигнал, і блимає
контрольна лампа  на дисплеї комбінації приладів.

УВАГА
Система ACC реагує на наближення до стаціонарних перешкод, таких
як кінець затору, транспортний засіб, що потрапив до аварії, або автомобіль, який стоїть на світлофорі.
■ ACC не реагує на об'єкти, що рухаються у поперечному напрямку або
назустріч.
■ Якщо час затримки ACC є недостатнім, негайно зупиняйте автомобіль
за допомогою педалі гальма.
■

Примітка
Якщо натиснути кнопку D » Рис. 198 під час регулювання, то воно переривається, а GRA активується.

Автоматичний круїз-контроль (ACC)



УВАГА
З міркувань безпеки систему ACC не можна використовувати у наступних випадках:
■ під час руху у поворотах, по з'їздах з автострад або по будівельних
майданчиках для запобігання небажаному прискоренню до збереженої
швидкості;
■ за умов поганої видимості (наприклад, під час туману, зливи, сильного
снігопаду);
■ за поганого стану доріг (наприклад, ожеледиця, слизька дорога, гравій,
ґрунтова дорога);
■ під час руху у «крутому» повороті;
■ під час руху по крутому схилу/крутому підйому.

Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Радіолокаційний датчик
Принцип дії
Автоматична зупинка і зрушення з місця
Огляд управління
Запуск контролю
Переривання/відновлення контролю
Установка/зміна бажаної швидкості
Встановлення інтервалу
Особливі дорожні ситуації
Попереджувальні повідомлення

174
174
175
176
176
177
177
177
178
179

Система автоматичного круїз-контролю (надалі просто "ACC") може підтримувати встановлену швидкість або відстань від транспортних засобів, що
їдуть попереду, без натискання педалі акселератора або гальма.
Стан, у якому система ACC підтримує швидкість або відстань, надалі називається регулювання.

Примітка
Система ACC, в першу чергу, призначена для використання на автомобільних трасах.
■ ACC зменшує швидкість за рахунок автоматичного відключення газу або
гальмування. Якщо швидкість зменшується за допомогою гальма, то загоряється стоп-сигнал.
■

Допоміжні системи

173



Якщо в автомобілі або на причепі, з'єднаному з автомобілем, не працює
більше одного ліхтаря стоп-сигналу, то система ACC недоступна.
■ Контроль автоматично припиняється при втручанні допоміжних систем
гальмування (наприклад, ESC) або в разі перевищення максимально дозволених обертів двигуна.

■

Радіолокаційний датчик
Рис. 199
Місце встановлення кришки радіолокаційного датчика



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 173.

Радіолокаційний датчик (надалі просто «датчик») розташований під кришкою » Рис. 199 і призначений для реєстрації ситуації на дорозі перед автомобілем.
Датчик може розрізняти об'єкти шляхом передачі та прийому електромагнітних хвиль.
Наступні події можуть ускладнити або унеможливити роботу датчика:
› Кришка датчика забруднена брудом, снігом тощо.
› Зона перед кришкою датчика і навколо неї закрита наклейками, додатковими фарами тощо.
› Погана видимість (наприклад, туман, злива, сильний снігопад).
› У виняткових випадках датчик під кришкою може бути закритий, наприклад, снігом.

УВАГА
Якщо є підстави вважати, що датчик пошкоджено, вимкніть ACC. Перевірте датчик на спеціалізованому підприємстві.
■ Налаштування датчика може порушитись через пошкодження передньої частини автомобіля, колісної арки або нижньої частини вашого автомобіля. Це може призвести до порушення роботи системи ACC і спричинити аварію! Перевірте датчик на спеціалізованому підприємстві.
■ Зону перед кришкою датчика і навколо неї не можна закривати наклейками, додатковими фарами тощо. Це може призвести до порушення роботи датчика – небезпека аварії!
■

УВАГА
За певних обставин датчик може неправильно фіксувати окремі об'єкти.
Систему ACC не можна використовувати у наступних випадках: є ризик
аварії!
■ Під час руху через місця, у яких знаходяться металеві об'єкти (наприклад, металообробний цех, залізничні колії).
■ Під час руху через закриті місця, що складаються з багатьох частин
(наприклад, великі гаражі, автомобільні пороми, тунель тощо).
ОБЕРЕЖНО
Прибирайте сніг з кришки датчика щіткою, а лід – спеціальним спреєм для
розмороження, що не містить розчинника.

Принцип дії

Якщо кришка датчика забруднена або закрита, на дисплеї комбінації приладів з'являється відповідне повідомлення » Стор. 179.
Рис. 200 Дисплей комбінації приладів: приклади індикації ACC
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Вказівка щодо зменшення швидкості
Якщо уповільнення автомобіля системою ACC по відношенню до транспортного засобу, що їде попереду, недостатньо, на дисплеї комбінації приладів загоряється контрольна лампа  і з'являється наступне повідомлення.


Apply the brake! (Натисніть на гальмо!)

Регулювання відносно автомобіля, що їде по сусідній смузі
Здійснюється регулювання руху вашого автомобіля відносно автомобіля,
що рухається по сусідній смузі.
Рис. 201 Дисплей комбінації приладів: приклади індикації стану системи ACC



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 173.

ACC дозволяє регулювати задану швидкість у діапазоні 30 – 160 км/год або
210 км/год (в залежності від комплектації), а також постійний інтервал до
автомобіля, що їде попереду, – від дуже короткого до дуже довгого.
Система ACC адаптує задану швидкість до швидкості виявленого автомобіля, що їде попереду, і підтримає обраний інтервал до нього.
Система ACC може фіксувати автомобіль, що рухається попереду на відстані приблизно до 150 м, за допомогою радіолокаційного датчика.
Індикація ACC » Рис. 200
1 Автомобіль виявлено (активний контроль).
2 Лінія, яка вказує на зміщення інтервалу під час регулювання
» Стор. 177, Встановлення інтервалу.
3 Встановлений інтервал до автомобіля, що їде попереду.
4 Автомобіль виявлено (контроль неактивний).
Індикація стану системи ACC » Рис. 201
 Регулювання неактивне (на кольоровому дисплеї цифри на позначення швидкості виділяються сірим).
 Регулювання активне – автомобілів не виявлено (на кольоровому дисплеї цифри на позначення швидкості виділяються).
 Контроль неактивний – швидкість не збережено.
 Регулювання активне – виявлено автомобіль (на кольоровому дисплеї
цифри на позначення швидкості виділяються).

Таке регулювання може здійснюватись на швидкості понад прибл. 80
км/год, якщо ваш автомобіль рухається швидше за автомобіль на сусідній
смузі з боку водія. На дисплеї відображується виявлений автомобіль, що
рухається по сусідній смузі.
Примітка
На зображення деяких показників ACC на дисплеї комбінації приладів може
«напливати» індикація інших функцій. Індикація ACC може автоматично
з'являтись на дисплеї на певний час під час зміни статусу ACC.

Автоматична зупинка і зрушення з місця



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 173.

Автомобілі з автоматичною коробкою передач за допомогою ACC можуть
загальмувати до повної зупинки, а потім знову зрушити з місця.
Гальмування до повної зупинки
Якщо транспортний засіб попереду сповільнюється до повної зупинки, ACC
також зупиняє автомобіль, який нею оснащено.
Зрушення з місця після зупинки
Щойно транспортний засіб попереду рушає з місця за декілька секунд після
зупинки, автомобіль, обладнаний системою, також починає їхати, і контроль його швидкості відновлюється.
Якщо автомобіль попереду після довготривалої зупинки знову починає рухатись, то для продовження регулювання треба натиснути педаль акселератора або встановити важіль у положення  » Стор. 176, Огляд управління.

Допоміжні системи
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Огляд управління

Запуск контролю



Рис. 202 Важіль управління



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 173.

Огляд функцій ACC, управління якими здійснюється за допомогою важеля » Рис. 202
A    Встановлення інтервалу
B 
Запуск контролю (прийняття поточної швидкості)/зменшення
швидкості з кроком 1 км/год.
1 
Активація ACC (контроль неактивний)
2 
Запуск контролю (знову прийняти)/збільшення швидкості з
кроком 1 км/год (пружинне положення)
3 
Перервати контроль (пружинне положення)
4 
Деактивація ACC
5  
Збільшення швидкості з кроком 10 км / год
6  
Зменшення швидкості з кроком 10 км / год
Примітка
Коли важіль » Рис. 202 встановлений  безпосередньо в підпружинене
положення,  поточна швидкість зберігається, і регулювання запускається.

176 Рух

Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 173.

Передумови здійснення контролю
 ACC активовано.
 Система ASR активована » Стор. 152, Гальмівні системи і системи
підтримки курсової сталості.
 В автомобілях з механічною коробкою передач треба перейти на другу передачу або вище.
 В автомобілях з автоматичною коробкою передач селектор треба
встановити у положення D/S або Tiptronic.
 На автомобілях з механічною коробкою передач фактична швидкість
має бути вищою за 25 км/год.
Контроль можна ввімкнути клавішею  або встановленням важелю в підпружинене  » Рис. 202 на стор. 176 положення.
Кнопка 
› Натисніть кнопку  .
ACC приймає поточну швидкість руху і здійснює контроль.
Положення важеля 

› Переведіть важіль у підпружинене  положення.
ACC приймає поточну швидкість руху і здійснює контроль. Якщо швидкість
уже збережено, то ACC приймає цю швидкість і здійснює регулювання.
Якщо систему регулювання швидкості активовано, на комбінації приладів
загоряється контрольна лампа .
Примітка
Якщо на автомобілі з автоматичною коробкою передач контроль запускається на швидкості менше 30 км/год, то зберігається швидкість 30
км/год. Швидкість автоматично збільшується до 30 км/год або регулюється
відносно швидкості автомобіля, що рухається попереду.
■ Якщо систему ASR деактивовано, вона автоматично вмикається після запуску контролю.
■ Якщо ASR деактивовано під час здійснення контролю, то контроль автоматично переривається.
■

Переривання/відновлення контролю
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на сторінці 173.

Переривання контролю

› Переведіть важіль у підпружинене  » Рис. 202 на стор. 176 положення.

› Натисніть на педаль гальма.
Контроль переривається, швидкість зберігається.
Відновлення контролю
› Запуск контролю » Стор. 176.
УВАГА
Контролем можна скористатися знову, якщо збережена швидкість для
наявних дорожніх умов не буде занадто високою.
Примітка
Контроль також переривається під час натискання і утримування педалі
зчеплення більше прибл. 30 с.

Установка/зміна бажаної швидкості
Прочитайте і дотримуйтесь

Примітка
Якщо під час здійснення контролю швидкість збільшується натисканням
на педаль акселератора, то контроль тимчасово призупиняється. Після відпускання педалі акселератора контроль автоматично відновлюється.
■ Якщо під час здійснення контролю швидкість натисканням на педаль
гальма, то контроль переривається. Для відновлення контролю його треба
повторно запустити » Стор. 176.
■ Якщо транспортний засіб рухається зі швидкістю нижче заданої, то за допомогою першого натискання кнопки  зберігається актуальна швидкість,
за допомогою повторного натискання кнопки  швидкість зменшується з
кроком в 1 км/год.
■

Або



Зміна швидкості шляхом прийняття поточної швидкості () – передумови
 ACC активовано.
 Автомобіль рухається зі швидкістю, відмінною від збереженої.

на сторінці 173.

Встановлення інтервалу



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 173.

Інтервал до автомобілю, що рухається попереду, можна встановити за допомогою важеля » Рис. 202 на стор. 176 або в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.

Бажану швидкість можна встановити або змінити за допомогою важеля управління » Рис. 202 на стор. 176.

Установка за допомогою важеля
› Перевести перемикач  у підпружинене положення
» Рис. 202 на стор. 176

Встановлена швидкість зберігається після відпускання важеля або кнопки
на важелі.

На дисплеї комбінації приладів з'являється лінія 2 » Рис. 200 на стор. 174,
що позначає зміщення інтервалу.

Встановлення/зміна швидкості з кроком 10 км/год () – передумови
 ACC активовано.

› За допомогою перемикача  на важелі встановіть лінію

Збільшення швидкості з кроком 1 км/год () – передумови
 ACC активовано.
 Здійснюється контроль руху автомобіля.

Примітка
Якщо інтервал було змінено в інформаційно-командній системі, зміна
приймається лише після підключення ACC.
■ Інтервал встановлюється відносно швидкості. Чим вища швидкість, тим
більше інтервал до автомобіля, що рухається попереду.
■ На мокрій дорозі необхідно завжди обирати більший інтервал до автомобіля попереду, ніж на сухій.

Зменшення швидкості з кроком 1 км/год () – передумови
 ACC активовано.
 Здійснюється контроль руху автомобіля.
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Малі транспортні засоби або транспортні засоби, які рухаються навкоси
Вузькі транспортні засоби або транспортні засоби, які рухаються навкоси,
розпізнаються радіолокаційним датчиком, лише коли вони знаходяться в
його зоні сканування » Рис. 203 - .

Особливі дорожні ситуації

Якщо необхідно, пригальмуйте автомобіль, натиснувши на педаль гальма.
Зміна смуги руху іншим автомобілем
Транспортні засоби, що з невеликим інтервалом виїжджають на смугу,
» Рис. 204 - фіксуються радіолокаційним датчиком несвоєчасно. Це може
призвести до запізнілої реакції системи ACC.
Якщо необхідно, пригальмуйте автомобіль, натиснувши на педаль гальма.
Рис. 203 Особливі ситуації: Поворот/вузькі транспортні засоби або
транспортні засоби, які рухаються навкоси

Нерухомі транспортні засоби
Система ACC не виявляє нерухомі об'єкти! Якщо автомобіль, зафіксований
системою ACC, повертає або відхиляється в бік, і перед цим автомобілем
знаходиться нерухомий транспортний засіб, » Рис. 204 – , то ACC не реагує на останній.
У цьому випадку вам треба взяти на себе управління автомобілем і пригальмувати його, натиснувши на педаль гальма.
Під час обгону
Якщо на автомобілі, обладнаному ACC, здійснюється контроль швидкості
(швидкість менша за збережену), і включено покажчик поворотів, то система ACC оцінює цю ситуацію як спробу водія здійснити обгін. Система ACC
автоматично прискорює автомобіль, тим самим зменшуючи відстань до автомобіля, що їде попереду.

Рис. 204 Особливі ситуації: Зміна смуги руху іншими транспортними
засобами/нерухомі транспортні засоби
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Наступні та аналогічні ситуації потребують від водія особливої уваги.
Під час повороту
Під час в'їзду до довгих поворотів або виїзду з них ACC може реагувати на
автомобіль, що рухається по сусідній смузі » Рис. 203 - . Рух автомобіля із
системою ACC адаптується до руху цього автомобіля і контроль більше не
реагує на автомобіль, що їде попереду.
У цьому випадку необхідно перервати контроль, натиснувши на педаль акселератора, педаль гальма або на точку натиснення  на важелі управління » Рис. 202 на стор. 176 .
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Якщо автомобіль виїжджає на смугу обгону, і попереду не зафіксовано
жодного транспортного засобу, то ACC прискорює автомобіль до заданої
швидкості і підтримує її постійно.
Процес прискорення можна у будь-який час перервати шляхом натиснення педалі гальма або точки натиснення  на важелі управління
» Рис. 202 на стор. 176 .
Автомобілі зі спеціальними вантажами або кузовами особливої
конструкції
ACC може не розпізнати вантаж або деталі кузова інших автомобілів, якщо
вони виступають за контури автомобіля в боки, назад або вгору.
Тому контроль переривається, якщо такий транспортний засіб їде попереду, або якщо автомобіль із системою ACC обганяє його.



Використання причепа
Під час буксирування причепа, або якщо до автомобіля під'єднано інше обладнання через розетку причепа, то ACC застосовує контроль зі зниженою
динамікою. Відповідним чином необхідно адаптувати спосіб керування автомобілем з урахуванням цього обмеження.

Попереджувальні повідомлення
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Вказівки відображаються на дисплеї комбінації приладів.
 ACC: no sensor view! 
Кришка датчик або датчик закрито чи забруднено.
Зупиніть автомобіль, вимкніть двигун, протріть кришку датчика або приберіть перешкоду, яка порушує видимість » Рис. 199 на стор. 174.
Якщо це повідомлення з'являється взимку, то це може бути обумовлено
наявністю снігу під кришкою на датчику. Після прибирання снігу з датчика
система ACC знову готова до експлуатації.
Якщо після запуску двигуна знову виводиться повідомлення, встановіть
важіль у положення  » Рис. 202 на стор. 176 .


ACC недоступний. 

ACC недоступний з невідомої причини.
Зупиніть автомобіль, вимкніть і знову запустіть двигун. Якщо ACC не вмикається, переведіть важіль у положення . Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.


Error: ACC 

У системі ACC-виявлено несправність.
Переведіть важіль у  положення. Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.


Speed limit (Обмеження швидкості)

Система сканування простору в передній частині автомобіля



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Радіолокаційний датчик
Принцип дії
Попередження про інтервал (небезпечна відстань)
Попередження та автоматичне гальмування
Деактивація/активація
Попереджувальні повідомлення

180
180
181
181
182
183

Система сканування простору в передній частині автомобіля (далі просто
«система») попереджає про небезпеку зіткнення з іншим автомобілем чи
іншою перешкодою, що знаходиться перед автомобілем, і, в разі необхідності, намагається уникнути зіткнення або пом'якшити його наслідки за рахунок автоматичного гальмування.
Ділянка перед автомобілем відстежується радіолокаційним датчиком
» Рис. 205 на стор. 180 .
УВАГА
Ця система є виключно допоміжною. За основне керування автомобілем несе відповідальність водій.
■ Функціональні можливості системи мають фізичні та системні обмеження. Тому водій може сприймати деякі реакції системи в певних ситуаціях як небажані або запізнілі. Таким чином, ви завжди повинні бути
напоготові, щоб втрутитися в разі необхідності!
■ Завжди регулюйте швидкість і безпечну відстань від транспортних засобів, що рухаються попереду, в залежності від умов видимості, дорожніх, погодних та транспортних умов.
■ Наявність системи пасивної безпеки та системи не повинна спонукати
вас іти на ризик – небезпека аварії!
■ Система не реагує на об'єкти, які рухаються у поперечному напрямку
або назустріч.
■

Відповідне збільшення швидкості руху запуск контролю » Стор. 176.
ОБЕРЕЖНО
Якщо на автомобілі або на причепі, який має електричне з'єднання з автомобілем, не працює більше одного ліхтаря стоп-сигналу, то система недоступна.

Допоміжні системи
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Радіолокаційний датчик
Рис. 205
Місце монтажу радіолокаційного датчика

ОБЕРЕЖНО
Прибирайте сніг з кришки датчика щіткою, а лід – спеціальним спреєм для
розмороження, що не містить розчинника.

Принцип дії



Прочитайте і дотримуйтесь
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на сторінці 179.

Підтримка системи здійснюється наступним чином.
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Радіолокаційний датчик (надалі просто «датчик») знаходиться під кришкою
» Рис. 205.
Датчик може розрізняти об'єкти шляхом передачі та прийому електромагнітних хвиль.
Наступні події можуть ускладнити або унеможливити роботу датчика:
› Кришка датчика забруднена брудом, снігом тощо.
› Зона перед кришкою датчика і навколо неї закрита наклейками, додатковими фарами тощо.
› Погана видимість (наприклад, туман, злива, сильний снігопад).
› У виняткових випадках датчик під кришкою може бути закритий, наприклад, снігом.
Якщо кришка датчика забруднена або закрита, на дисплеї комбінації приладів з'являється відповідне повідомлення » Стор. 183.
УВАГА
Якщо є підстави вважати, що датчик було пошкоджено, вимкніть систему. Перевірте датчик на спеціалізованому підприємстві.
■ Налаштування датчика може порушитись через пошкодження передньої частини автомобіля, колісної арки або нижньої частини вашого автомобіля. Це може призвести до порушення роботи датчика – небезпека аварії! Перевірте датчик на спеціалізованому підприємстві.
■ Зону перед кришкою датчика і навколо неї не можна закривати наклейками, додатковими фарами тощо. Це може призвести до порушення роботи датчика – небезпека аварії!

■
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› Звертає увагу на небезпечну відстань від автомобіля, що їде попереду.
› Попереджає про можливе зіткнення.
› У разі виявлення небезпеки готує гальма до аварійного гальмування.
› Забезпечує підтримку в разі застосування гальма водієм.
› Якщо водій не реагує на виявлену небезпеку, активується автоматичне
гальмування.

Система працює лише тоді, коли виконані наступні основні умови.
 Система активована.
 Система ASR активована » Стор. 152, Гальмівні системи і системи
підтримки курсової сталості.
 Автомобіль рухається вперед зі швидкістю більше ніж приблизно 5
км/год.
Примітка
Робота системи може бути порушена або система може бути недоступна,
наприклад, при русі по «крутих» поворотах або при втручанні ESC
» Стор. 153.

Попередження про інтервал (небезпечна відстань)
Рис. 206
Символ на дисплеї комбінації приладів: Вказівка
(небезпечний інтервал)
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Екстрене гальмування на низькій швидкості
У діапазоні швидкості приблизно від 5 км/год до 30 км/год автоматичне
гальмування відбувається без попередження. У разі безпосередньої небезпеки зіткнення автоматичне гальмування відбувається, у кілька кроків
збільшуючи гальмівне зусилля.
Під час автоматичного гальмування на дисплеї з'являється символ 
» Рис. 207.
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Попередження про інтервал виводиться на автомобілях з дисплеєм MAXI
DOT.
Якщо відстань до транспортного засобу, що рухається попереду, менше
безпечної, то на дисплеї комбінації приладів з'являється символ 
» Рис. 206.
Якщо поточна дорожня ситуація дозволяє, негайно збільшіть інтервал!

Завчасне попередження
Якщо система виявляє небезпеку зіткнення, на дисплеї з'являється символ
 » Рис. 207, і лунає звуковий сигнал.
Водночас відбувається підготовка гальмівної системи до можливого аварійного гальмування.
Завчасне попередження може здійснюватись в наступних ситуаціях.

› За наявності небезпеки зіткнення з рухомою перешкодою у діапазоні
швидкості руху прибл. від 30 до 210 км/год.

› За наявності небезпеки зіткнення з нерухомою перешкодою у діапазоні
швидкості руху прибл. від 30 до 85 км/год.

Інтервал, про який система сигналізує попередженням, залежить від поточної швидкості руху автомобіля.

За попереджувальної індикації треба натиснути педаль гальма або оминути перешкоду!

Попередження може виводитись на дисплей у діапазоні швидкості приблизно від 60 км/год приблизно до 210 км/год.

Критичне попередження
Якщо водій не реагує на завчасне попередження, система автоматично діє
на гальма, трохи пригальмовуючи автомобіль, і таким чином повторно попереджає водія про можливість зіткнення.

Попередження та автоматичне гальмування
Рис. 207
Символ на дисплеї комбінації приладів: Попередження або аварійне гальмування на низькій швидкості

Автоматичне гальмування
Якщо водій не реагує на критичне попередження, то система починає автоматично сповільнювати рух автомобіля, у кілька кроків збільшуючи гальмівне зусилля.
Допомога під час гальмування
Якщо водій під час небезпеки зіткнення гальмує недостатньо, система автоматично збільшує гальмівне зусилля.
Допомога під час гальмування застосовується лише доти, доки водій сильно натискає на педаль гальма.

Допоміжні системи
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Примітка
Коли активує автоматичне гальмування, тиск у гальмівній системі зростає,
і водій не може натиснути на педаль гальма у нормальний спосіб.
■ Автоматичне гальмування можна призупинити, натиснувши на педаль газу або повернувши кермо.

■

Деактивація/активація

Деактивація/активація в автомобілях з багатофункціональним кермовим
колесом
Кнопка/коліщатко налаштування
» Рис. 208

Дія

C

Коротке натискання
D

Рис. 208 Кнопки/коліщатко налаштування: на важелі керування / на
багатофункціональному кермі
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Система автоматично активується під час кожного ввімкнення запалювання.
Систему можна відключити лише у виняткових випадках »

.

На автомобілях з дисплеєм MAXI DOTсистему можна деактивувати/активувати в головному меню в пункті меню Assist systems . » Стор. 51
Деактивація/активація в автомобілях з сегментним дисплеєм
Кнопка
» Рис. 208

Дія

A

Довге натиснення вгорі
або внизу

B

Коротке натискання
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Функція
Відображення пункту меню Система сканування простору в передній
частині автомобіля
Підтвердження даних (деактивація/активація)

Коротке натискання

Функція

Відображення пункту меню Система сканування простору в передній
частині автомобіля
Підтвердження даних (деактивація/активація)

Деактивація/активація і налаштування в інформаційно-командній
системі
В інформаційно-командній системі можна деактивувати/активувати всю
систему або функції завчасного попередження чи попередження про інтервал » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи,
розділ CAR - Налаштування автомобіля.
Після вимкнення і ввімкнення запалювання функції завчасного попередження чи попередження про інтервал залишаються активованими чи
деактивованими, в залежності від останнього налаштування.
УВАГА
У наступних ситуаціях необхідно деактивувати систему сканування простору в передній частині автомобіля з міркувань безпеки.
■ Коли автомобіль буксирується.
■ Коли автомобіль знаходиться на стенді для перевірки.
■ Якщо відбулося необґрунтоване попередження або втручання системи.
■ Якщо автомобіль розміщено на вантажному автопоїзді, автомобільному поромі тощо.

Режим Comfort використовується лише в автомобілях, оснащених адаптивною системою управління шасі (DCC).

Попереджувальні повідомлення
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УВАГА
Ця система є виключно допоміжною. За основне керування автомобілем несе відповідальність водій.
■ Завжди адаптуйте швидкість і манеру водіння до умов видимості, дорожніх, погодних та транспортних умов.

Вказівки відображаються на дисплеї комбінації приладів.
 Front Assist: no sensor view.
 FRONT ASSIST NO SENSOR VIEW_

■

Кришка датчик або датчик закрито чи забруднено.
Зупиніть автомобіль, вимкніть двигун, протріть кришку датчика або приберіть перешкоду, яка порушує видимість » Рис. 205 на стор. 180.
Якщо це повідомлення з'являється взимку, то це може бути обумовлено
наявністю снігу під кришкою на датчику. Після прибирання снігу з датчика
система знову готова до експлуатації.



Front Assist not available. (Система Front Assist недоступна.)
FRONT ASSIST NOT AVAILABLE

Примітка
Вибраний режим водіння залишається активним навіть після вимкнення та
увімкнення запалювання.

Адаптивна система управління шасі (DCC)
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Зупиніть автомобіль, вимкніть і знову запустіть двигун.

Адаптивна система управління шасі (надалі просто "DCC") дозволяє адаптувати характеристику амортизаторів для спортивної, стандартної або комфортної манери водіння шляхом вибору відповідного режиму руху.

Якщо після запуску двигуна повідомлення з'являється знову, необхідно
звернутися до спеціалізованого підприємства по допомогу.

DCC постійно оцінює дорожні умови під час руху та відповідним чином
адаптує характеристики шасі згідно з вибраним режимом руху.

Система недоступна з невідомої причини.

Режим Comfort

Вибір режиму руху (Driving Mode Selection)





Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Адаптивна система управління шасі (DCC)
Режим Comfort
Режим Normal
Режим Sport
Режим Eco
Режим Individual
Вибір режиму та індикація інформаційно-командної системи
Встановлення режиму Individual

183
183
183
183
184
184
184
185

Після вибору режиму руху виконується адаптація ходових властивостей автомобіля до необхідної манери водіння.

Прочитайте і дотримуйтесь
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Цей режим підходить для руху по дорогах з поганим покриттям або для
тривалого руху по автомагістралях.

Режим Normal
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Режим підходить для звичайної манери водіння.

Режим Sport
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Режим підходить для спортивного стилю водіння.



Передбачено наступні режими: Comfort, Normal, Sport, Eco та Individual.
Допоміжні системи
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Обрання цього режиму стосується перед усім функціонування наступних
систем.
DCC
DCC адаптує шасі до спортивної манери водіння.
Кермове керування
Посилення кермового приводу дещо зменшується, тобто для кермового
керування знадобиться прикладання більшого зусилля.
Двигун/привод
Прискорення автомобіля виконується динамічніше, ніж у режимі Normal.
Автоматичний круїз-контроль (ACC)
Прискорення автомобіля відбувається швидше, ніж у режимі
Normal» Стор. 173.
Ксенонові фари
Фари адаптуються до напрямку руху більш динамічніше, ніж у режимі
Normal » Стор. 75.
Система пасивної безпеки ProActive
Перший рівень безпеки деактивується » Стор. 185.

Режим Eco
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Ксенонові фари
Система знаходиться в економному режимі » Стор. 75. Фари знаходяться в
базовому положенні і не адаптуються до напрямку руху.
Система кондиціонування (Climatronic)
Система кондиціонування експлуатується таким чином, щоб заощаджувати
електроенергію. З цієї причини, наприклад, бажана температура в салоні
може досягатись повільніше, ніж у режимі Normal.
Примітка
Режим Eco недоступний під час буксирування причепа, або якщо інше
обладнання підключене до розетки причепа. Якщо автомобіль знаходиться в режимі Eco, і до нього під'єднано причеп або інше обладнання, то автомобіль автоматично переходить в режим руху Normal.
■ Максимальне прискорення автомобіля (функція Kick-down) також доступне в режимі руху Eco.
■

Режим Individual
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У режимі Individual будь-яку систему можна налаштувати окремо
» Стор. 185, Встановлення режиму Individual.

Вибір режиму та індикація інформаційно-командної системи

Режим підходить для спокійного стилю водіння і допомагає заощаджувати
пальне.
Обрання цього режиму стосується перед усім функціонування наступних
систем.
Двигун/привод
Прискорення автомобіля виконується повільніше, ніж у режимі Normal.
Поради з перемикання передач надаються такі, щоб досягти якомога меншого споживання пального » Стор. 47.
Якщо система START-STOP була деактивована вручну » Стор. 140, то зараз
активується автоматично.
Автоматична КПП автоматично перемикається в режим E » Стор. 145.
Автоматичний круїз-контроль (ACC)
Прискорення автомобіля відбувається повільніше, ніж у режимі
Normal» Стор. 173.

184 Рух

Рис. 209 Кнопка вибору режиму руху/Індикація інформаційно-командної системи
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Порядок дій під час вибору режиму руху

› Натисніть кнопку з символом  » Рис. 209.



На дисплеї інформаційно-командної системи з'являється меню вибору режиму руху » Рис. 209.
Для переключення режиму треба повторно натиснути кнопку з символом
 або відповідну функціональну кнопку на дисплеї інформаційно-командної системи.
Якщо обрано режим руху, відмінний від режиму Normal (Нормальний), то у
кнопці загоряється символ .
Функціональні кнопки на дисплеї » Рис. 209
A Встановлення режиму Individual (Індивідуальний) або інформації про
поточний режим.
B Відміна меню вибору режиму руху.
C Режими (кнопка вибраного режиму виділяється зеленим).
УВАГА
Встановлення режиму руху під час руху може відволікати від ситуації на
дорозі – небезпека аварії.
Примітка
Поточний обраний режим руху відображується і інформаційно-командній
системі головного меню біля символу .
■ Якщо ви не вийшли в меню вибору режиму руху, то через кілька секунд
здійснюється перехід до наступного вибраного меню, або інформаційнокомандна система вимикається.
■

Встановлення режиму Individual



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 183.

У режимі Individual можна налаштувати системи автомобіля наступним чином.
DCC: – налаштування характеристики амортизаторів
■ Comfort – зручне
■ Normal – звичайне
■ Sport – спортивне
■ Кермове керування: - налаштування параметрів кермового управління з
посилювачем
■ Normal – звичайне
■ Sport – спортивне

■

Engine::/Drive:: – налаштування характеристики двигуна (автомобілі з механічною КП)/характеристики привода (автомобілі з автоматичною КП)
■ Normal – звичайне
■ Sport – спортивне
■ Eco - економія пального
■ ACC: – налаштування прискорення автомобіля з увімкненим автоматичним круїз-контролем
■ Normal – звичайне
■ Sport – спортивне
■ Eco - економія пального
■ Динамічне поворотне світло: – налаштування характеристики ксенонових фар
■ Normal – звичайне
■ Sport – спортивне
■ Eco - економія пального
■ Кондиціонер: - налаштування параметрів системи Climatronic
■ Normal – звичайне
■ Eco - економія пального
■ Reset mode (Скидання режиму) - повернення всіх пунктів меню з
Individual на Normal параметри.
■ Cancel (Скасувати) - збереження поточних налаштувань
■ Reset (Скидання) - настройка всіх пунктів меню як Normal параметрів

■

Система пасивної безпеки ProAktive



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Принцип дії

186

Система пасивної безпеки ProAktive (надалі просто "система") підвищує захист пасажирів на передніх сидіннях у ситуаціях, коли може статися зіткнення з іншим автомобілем або автомобіль може перевернутися.
УВАГА
Наявність системи пасивної безпеки та системи не повинна спонукати
вас іти на ризик – небезпека аварії!
■ Завжди адаптуйте швидкість і манеру водіння до умов видимості, дорожніх, погодних та транспортних умов.
■

Допоміжні системи

185



Примітка
Життя компонентів системи моніторингу в електронному вигляді. Подальша інформація » Стор. 39,  Системи безпеки.

Принцип дії



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 185.

Щоб зменшити ризик отримання важких травм, в критичних ситуаціях (наприклад, під час аварійного гальмування або раптової зміни напрямку руху)
наступні заходи можуть вживатись окремо або одночасно:
› пристебнуті паси безпеки переднього пасажира і водія автоматично
щільно натягуються на тулубі;
› віконні шибки на передніх бокових дверях (якщо вони були відкритими)
автоматично закриваються до щілини прибл. 5 см від краю;
› відкидний/відсувний люк закривається.
Щойно критична ситуація минає, ремені безпеки знову ослабляються.
Система має два рівня безпеки.

Автомобілі, оснащені системою сканування простору в передній частині
автомобіля
На автомобілях, оснащених системою сканування простору в передній частині, додаткову інформацію системі надають радіолокаційний датчик
» Стор. 180. Відповідно до цієї інформації система може спрацьовувати навіть, якщо виявлено небезпеку зіткнення з перешкодою перед автомобілем.
Втручання системи на підставі даних від радіолокаційного датчика може
відбуватись тільки, якщо радіолокаційний датчик повністю справний.
Примітка
Якщо передню подушку безпеки переднього пасажира » Стор. 20 відключено, то функція натягувачів ременів безпеки сидіння переднього пасажира вимкнена.

Асистент руху по смузі (Lane Assist)



Вступ до теми

Перший рівень безпеки
Система втручається вже в ситуаціях, які можуть виникати під час динамічного водіння. Завдяки цьому вона в першу чергу допомагає утримувати водія і переднього пасажира в правильному сидячому положенні.

Рис. 210
Віконце камери для допоміжної системи регулювання фар
(Lane Assist)

Перший рівень безпеки можна відключити в один з наступних способів:

› відключення системи в інформаційно-командній системі » Інструкція з

експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля;
› деактивація ASR » Стор. 152, Гальмівні системи і системи підтримки
курсової сталості;
› обрання режиму руху Sport » Стор. 183.
Після вимкнення та увімкнення запалювання, якщо режим Sport не вибрано, то на обох рівнях безпеки здійснюється активація системи.

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Принцип дії
Активація/деактивація
Вказівки

187
188
188

Другий рівень безпеки
Система втручається, коли ситуація визначається як критична, наприклад,
під час панічного гальмування на високій швидкості.

Асистент руху по смузі (надалі просто «система») допомагає утримувати автомобіль між обмежувальними лініями смуги.

Цей рівень безпеки неможливо деактивувати.

За допомогою камери система розпізнає обмежувальні лінії смуги руху
» Рис. 210.

186 Рух



Коли автомобіль наближається до розпізнаної обмежувальної лінії, система
виконує невеликий рух кермовим колесом в напрямку протилежному від
обмежувальної лінії. Це коригувальне втручання до кермового керування
можна завжди налаштувати вручну.
УВАГА
Ця система є виключно допоміжною. За основне керування автомобілем несе відповідальність водій.
■ Система може допомогти утримати автомобіль в межах смуги руху але
не приймає на себе кермове керування автомобілем. За повороти кермовим колесом всю відповідальність завжди несе водій.
■ Предмети на дорожній смузі можуть помилково розпізнаватися як обмежувальні лінії. Наслідком можу стати помилкове перехоплення керування.

Принцип дії

■

УВАГА
Здатність виявлення камери може бути обмеженою різними зовнішніми
чинниками. У цьому випадку система може не фіксувати обмежувальну
лінію або фіксувати її неправильно. Здатність виявлення камери може
обмежуватись, наприклад, у наступних ситуаціях:
■ за умов поганої видимості (наприклад, під час туману, зливи, сильного
снігопаду);
■ під час руху у «крутому» повороті;
■ сонце засліплює відеокамеру;
■ відеокамера засліплюється зустрічним транспортом;
■ поле зору перекривається транспортним засобом, що рухається попереду;
■ зону огляду камери обмежено перешкодою.
ОБЕРЕЖНО
Щоб не погіршувалось функціонування системи, не наклеюйте на лобове
скло перед камерою жодних наклейок або аналогічних предметів.
Примітка
Система призначена для руху по автомагістралях з високоякісною поздовжньою розміткою.
■ Система може виявляти безперервні та переривчасті лінії.
■

Рис. 211 Монохромний дисплей комбінації приладів: приклади індикації системи

Рис. 212 Кольоровий дисплей комбінації приладів: приклади індикації
системи



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 187.

Індикація системи » Рис. 211 та » Рис. 212
 Систему активовано, але вона не готова до втручання.
 Систему активовано, і вона готова до втручання.
 Система втручається під час наближення до правої обмежувальної лінії.
 Виконується адаптивне проведення по смузі (розпізнаються обмежу
вальні лінії з обох боків від автомобіля).

Допоміжні системи

187

Система спрацьовує, якщо виконуються наступні основні умови.
 Система активована.
 Швидкість руху перевищує прибл. 65 км/год1).
 Обмежувальні лінії добре видно (високоякісна поздовжня розмітка).
 Поздовжню лінію видно принаймні з одного боку смуги руху.
 Водій тримає руки на кермовому колесі.
 Ширина смуги руху перевищує 2,5 м.
Якщо перед перетинанням обмежувальної лінії буде увімкнутий покажчик
повороту (наприклад, під час повороту), то під час наближення до обмежувальної лінії втручання в кермове керування не відбувається. Система
сприймає ситуацію як передбачену зміну смуги.
Контрольні лампи на комбінації приладів
Контрольна лампа




Значення

Активація/деактивація



Систему активовано, і вона готова до втручання або
вже втручається.

та

на сторінці 187.

Систему можна активувати чи деактивувати в один з наступних способів.

› На дисплеї комбінації приладів » Стор. 54, Пункт меню Assist systems.
› В інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.

В інформаційно-командній системі можна активувати або деактивувати
адаптивне проведення по смузі.
Після вимкнення та увімкнення запалювання налаштування системи зберігається.

Вказівки


Систему активовано, але вона не готова до втручання.

Прочитайте і дотримуйтесь

Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 187.

Вказівки відображаються на дисплеї комбінації приладів.
 Lane Assist not available. No sensor view.
Лобове скло в зоні розташування відео-камери забруднено, вкрито льодом
або інеєм. Очистіть лобове скло чи усуньте перешкоду.

Адаптивне проведення по смузі
Адаптивне проведення по смузі допомагає водієві зберігати положення
між обмежувальними лініями, втручаючись у кермове управління.



Якщо система розпізнає тільки одну обмежувальну лінію, слід витримувати
обрану відстань до цієї обмежувальної лінії.

Функціонування системи обмежене через тимчасову помилку. Спробуйте
активувати систему знову.

Якщо відстань до виявленої обмежувальної лінії змінено, система адаптує
відстань протягом незначного часу і дотримується нового положення.



УВАГА
Функція системи може обмежуватись, коли, наприклад, автомобіль рухається по колії, по похилому дорожньому полотну або за бокового вітру.

1)

Не стосується автомобілів із системою допомоги у заторах » Стор. 191.

188 Рух

Lane Assist currently not available. (Асистент руху по смузі зараз недоступний.)

Error: Lane Assist

В системі має місце несправність. Скористайтеся допомогою найближчого
спеціалізованого підприємства.


Lane Assist: take over steering!

Система розпізнала, що водій не тримає руки на кермовому колесі. У цьому
випадку система не готова до втручання. Покладіть руки на кермове колесо.

Допоміжна система «контролю мертвих зон»



Принцип дії

Вступ до теми

Рис. 213
Місце встановлення радіолокаційних датчиків

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Принцип дії
Дорожні ситуації і попередження
Активація/деактивація
Вказівки

189
190
191
191

Допоміжна система «контролю мертвих зон» (надалі просто «система»)
звертає увагу водія до транспортних засобів, які рухаються в тому ж напрямку по сусідній смузі і знаходяться в так званій мертвій зоні.
«Мертва зона» – це зона, яку погано видно як у дзеркало заднього виду,
так і безпосередньо з автомобіля.
УВАГА
Ця система є виключно допоміжною. За основне керування автомобілем несе відповідальність водій.
■ Підвищений рівень безпеки, що забезпечується системою, не повинен спонукати вас іти на ризик – небезпека аварії!

■

УВАГА
Функціональні можливості системи мають фізичні та системні обмеження. Тому в наступних ситуаціях система може привертати увагу до автомобіля, що рухається по сусідній смузі, із затримкою або зовсім не привертати до нього увагу. Відповідальність за зімну смуги завжди несе водій.
■ Якщо автомобіль наближається на занадто високій швидкості.
■ Під час проїзду по дуже різкому повороту або руху по колу.



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 189.

За допомогою радіолокаційних датчиків система здійснює контроль зони
навколо та позаду автомобілю на швидкості понад прибл. 15 км/год. Одночасно вимірюються відстань і різниця швидкості між вашим автомобілем та
іншим автомобілем, що рухається в контрольованій зоні.
Якщо у «мертвій зоні» виявлено автомобіль, то система сповіщає про це
загорянням контрольної лампи  на зовнішньому дзеркалі.
Радіолокаційні датчики
Радіолокаційні датчики (надалі просто «датчики») знаходяться під заднім
бампером » Рис. 213 і непомітні ззовні.
Датчики здійснюють контроль сусідньої смуги стандартної ширини ліворуч і
праворуч під час руху.
Обмеження системи
Система не здатна розпізнавати певну ширину смуги за допомогою датчиків. Тому вона може видавати попередження, наприклад, у наступних випадках.
› Якщо ваш автомобіль рухається по дорозі з вузькими смугами або по
краю смуги, то система може реагувати на інший автомобіль, який їде не
по сусідній смузі.
› Під час проходження повороту система може реагувати на автомобіль,
який їде по дальній дорожній смузі.
› Система також може реагувати на інші об'єкти на краю дороги, наприклад, високу дорожню огорожу, шумозахисні стіни тощо.

Допоміжні системи

189



УВАГА
Під час зіткнення або пошкодження задньої частини кузова автомобіля датчик може пошкодитись або зміститись. Це може призвести до порушення роботи датчика – небезпека аварії! Негайно зверніться до спеціалізованого підприємства для перевірки автомобіля.
■ Зону перед датчиком і навколо нього не можна закривати жодними
предметами. Це може призвести к порушенню роботи системи.
■ Очищуйте простір перед датчиком і навколо нього від снігу, льоду та
подібних перешкод.
■

Дорожні ситуації і попередження



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 189.

У наступних дорожніх ситуаціях контрольна лампа на зовнішньому дзеркалі вказує на виявлених автомобіль у «мертвій зоні».
› Ваш автомобіль » Рис. 214 B обігнано іншим автомобілем A .
› Ваш автомобіль » Рис. 215 C обганяє інший автомобіль D з швидкістю,
яка перевищує швидкість другого автомобіля не більше, ніж на 10 км/год.
Якщо швидкість під час обгону більша, то система попереджає вас за допомогою контрольної лампи.
Попередження завжди видається на зовнішньому дзеркалі з того боку автомобіля, де виявлено інших транспортний засіб в «мертвій зоні».
Момент, в який контрольна лампа сигналізує про автомобіль у «мертвій зоні» » Рис. 214, залежить від різниці у швидкості обох автомобілів. Чим більшою є ця різниця, тим раніше контрольна лампа попереджає водія.
Два рівня попередження
Контрольна лампа  горить.
› Було виявлено автомобіль у «мертвій зоні».
Контрольна лампа  блимає.

› Було виявлено автомобіль у «мертвій зоні», і увімкнено покажчик повороту.

Рис. 214 Дорожня ситуація/Контрольна лампа на лівому зовнішньому
дзеркалі вказує на дорожню ситуацію

Розширене попередження на автомобілях, оснащених асистентом руху
по смузі (Lane Assist)
Контрольна лампа  блимає також у тому випадку, якщо кермове колесо
повернено в напрямку автомобіля, який знаходиться в «мертвій» зоні. Для
цього асистент руху по смузі (Lane Assist) » Стор. 186 має бути активований,
а розмежувальна лінія між автомобілями розпізнана.
Якщо в такому випадку ваш автомобіль перетинає розмежувальну лінію, то
система сигналізує про це короткою вібрацією кермового колеса.
Примітка
Яскравість контрольної лампи  залежить від налаштування освітлення
автомобіля. Якщо ближнє і дальнє світло увімкнено, то яскравість контрольної лампи буде меншою.

Рис. 215 Дорожня ситуація/Контрольна лампа на правому зовнішньому дзеркалі вказує на дорожню ситуацію

190 Рух

Якщо після запуску двигуна повідомлення знову з'являється, зверніться за
допомогою до спеціалізованого підприємства.

Активація/деактивація



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 189.

Систему можна активувати чи деактивувати в один з наступних способів.
› На дисплеї комбінації приладів » Стор. 54, Пункт меню Assist systems.
› В інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.
Після вимкнення та увімкнення запалювання система, в залежності від останнього налаштування, залишається активованою або деактивованою.
Примітка
Під час активації системи на обох зовнішніх дзеркалах загоряються контрольні лампи.

Вказівки



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 189.

Вказівки стосуються як допоміжної системи «контролю мертвих зон», так і
системи допомоги під час виїзду з парковки, і відображаються на дисплеї
комбінації приладів.
 Rear Traffic Alert/ Blind Spot Monitor currently not avail. (Система допомоги під час виїзду з парковки/система контролю мертвих зон не доступні).
Система недоступна з невідомої причини.
Зупиніть автомобіль, вимкніть і знову запустіть двигун.
Якщо після запуску двигуна повідомлення з'являється знову, необхідно
звернутися до спеціалізованого підприємства по допомогу.


Якщо до автомобіля зі встановленим на заводі тягово-зчіпним пристроєм
під'єднано причеп або інше обладнання, то система недоступна.

Система допомоги у заторах



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
191
192

Принцип дії
Умови функціонування

Якщо автомобіль рухається зі швидкістю нижче прибл. 60 км/год, то система допомоги у заторах допомагає водієві утримувати його в межах дорожньої смуги і не перевищувати задану відстань до автомобіля, що рухається попереду.
Цією системою можна оснащувати автомобілі з автоматичною КП.
УВАГА
Ця система є виключно допоміжною. За основне керування автомобілем несе відповідальність водій.
■ Водій повинен завжди тримати руки на кермі і бути готовий взяти на
себе керування автомобілем (прискорення або гальмування).

■

Примітка
Система призначена, в першу чергу, для використання на автомобільних
трасах.

Error: Rear Traffic Alert/ Blind Spot Monitor

В системі має місце несправність. Скористайтеся допомогою найближчого
спеціалізованого підприємства.


Rear Traffic Alert/ Blind Spot Monitor currently not avail.



R. Traf. Alert/Blind Spt Mntr not avail. No sensor view.

Датчики забруднені або закриті.
Зупиніть автомобіль, вимкніть двигун, очистіть зону перед датчиками і навколо них або приберіть перешкоду.

Принцип дії



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 191.

Система допомоги у заторах є розширенням систем Lane Assist » Стор. 186
та ACC » Стор. 173 і працює в тому випадку, якщо активовано обидві вказані
системи.
Тому необхідно уважно прочитати главу про системи Lane Assist та ACC, і
дотримуватись наведених у ній правил техніки безпеки.

Допоміжні системи

191

Умови функціонування



Прочитайте і дотримуйтесь

Принцип дії



на сторінці 191.

Система працює, якщо виконуються наступні основні умови.
 Асистент руху по смузі (Lane Assist) активовано, і розпізнано щонайменше розмежувальну лінію з боку дорожньої смуги » Стор. 186.
 Автоматичний круїз-контроль (ACC) активовано, і здійснюється регулювання » Стор. 173.
 Швидкість руху менше прибл. 60 км/год.
Система активується автоматично, якщо виконано вищевказані умови, і
виявлено автомобіль попереду. На панелі приладів спалахує контрольна
лампа .

Вступ до теми
192
192

Система допомоги в аварійних ситуаціях (надалі просто «система») фіксує
пасивність водія, обумовлену, наприклад, раптовою втратою свідомості. Після цього система намагається максимально швидко знизити швидкість автомобіля і зупинити його.
Цією системою можна оснащувати автомобілі з автоматичною КП.
УВАГА
Ця система призначена виключно для аварійних ситуацій, коли водій
раптово втрачає можливість керування. Тому за жодних обставин не
намагайтесь «випробувати » систему – це може призвести до нещасного випадку!

192 Рух

Система допомоги в аварійних ситуаціях є розширенням систем Lane Assist
» Стор. 186 та ACC » Стор. 173 і працює в тому випадку, якщо активовано
обидві вказані системи.
Тому необхідно уважно прочитати главу про системи Lane Assist та ACC, і
дотримуватись наведених у ній правил техніки безпеки.
Втручання системи
Якщо система виявляє пасивність водія, то вона сповіщає про це звуковим
сигналом і повідомленням на дисплеї комбінації приладів. При цьому автомобіль утримується на дорожній смузі.

Під час автоматичного гальмування вмикається аварійна світлова сигналізація для попередження інших учасників дорожнього руху.

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Принцип дії
Умови функціонування

на сторінці 192.

Якщо після кількох попереджень водій не відновлює керування, то система
починає автоматично пригальмовувати автомобіль. Після зупинки автомобіля автоматично вмикається стоянкове гальмо.

Система допомоги в аварійних ситуаціях



Прочитайте і дотримуйтесь

Примітка
Автоматичне гальмування можна призупинити, натиснувши на педаль газу
або повернувши кермо.

Умови функціонування



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 192.

Система спрацьовує, якщо виконуються наступні основні умови.
 Асистент руху по смузі (Lane Assist) активовано, і розпізнано щонайменше розмежувальну лінію з боку дорожньої смуги » Стор. 186.
 Автоматичний круїз-контроль (ACC) активовано, і здійснюється регулювання » Стор. 173.
 Швидкість руху перевищує прибл. 65 км/год.

Розпізнання дорожніх знаків



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
193
194
194

Принцип дії
Додаткова індикація
Вказівки

Система розпізнавання дорожніх знаків (надалі просто «система») показує
певні дорожні знаки (наприклад, знаки про обмеження швидкості) на дисплеї комбінації приладів і попереджає про перевищення швидкості.
УВАГА
■ Ця система є виключно допоміжною. За основне керування автомобілем несе відповідальність водій.
■ Вертикальні дорожні знаки завжди мають пріоритет відносно дорожніх знаків, які відображуються на дисплеї. Відповідальність за правильну
оцінку дорожньої ситуації завжди несе водій.
■ За певних обставин система не в змозі розпізнавати дорожні знаки
або розпізнає неправильно. У такому випадку дорожні знаки не відображаються або відображаються неправильно.
■ Дані про швидкість на відображуваних дорожніх знаках подані в одиницях, прийнятих у даній країні. Наприклад, індикація  на дисплеї може в залежності від країни бути в км/год або миль/год.
Примітка
Система пропонується лише для деяких країн.

Принцип дії
Рис. 216
Зона огляду камери розпізнання дорожніх знаків

Рис. 217 Дисплей комбінації приладів: Приклади індикації



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 193.

Опис індикації дорожніх знаків
Індикація на дисплеї » Рис. 217
 Індикація розпізнаних дорожніх знаків у пункті меню Road sign →
Driving data
 Додаткова індикація (монохромний дисплей)
 Додаткова індикація (кольоровий дисплей)
Система може відображати на дисплеї наступні розпізнані дорожні знаки.

› Обмеження швидкості.
› Заборона обгону.

Крім того, можуть відображатись ще й і додаткові знаки, наприклад, які
вказують на мокре дорожнє полотно або дорожні знаки з обмеженим терміном дії.
Система працює на основі даних, зафіксованих відеокамерою, і здатна відображати лише ті дорожні знаки, які потрапили до її «зони огляду»
» Рис. 216.
Дані з відеокамери доповнюються даними з інформаційно-командної навігаційної системи. Тому дорожні знаки про обмеження швидкості можуть відображатися і на ділянках дороги без дорожніх знаків.
Попередження про перевищення допустимої швидкості
Попередження про перевищення допустимої швидкості можна активувати
та налаштувати в інформаційно-командній системі (відповідно до розпізнаного дорожнього знаку) » Інструкція з експлуатації інформаційно-ко
мандної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.

Допоміжні системи

193

Режим використання причепа
Для автомобілів зі встановленим на заводі тягово-зчеплюючим пристроєм
можна активувати та деактивувати відображення дорожніх знаків, що стосуються використання причепа, та налаштувати максимальну швидкість
для руху з причепом в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR - Налаштування
автомобіля.
Система може бути повністю недоступною або обмежено доступною в
наступних ситуаціях:
› в умовах поганої видимості, наприклад, під час туману, зливи, сильного
снігопаду;
› сонце засліплює відеокамеру;
› відеокамера засліплюється зустрічним транспортом;
› «зону огляду» камери обмежено перешкодою;
› дуже висока швидкість руху;
› дорожні знаки частково або повністю закриті (наприклад, деревами, снігом, брудом або іншими автомобілями);
› дорожні знаки не відповідають стандартам (круглої форми з червоним
краєм);
› дорожні знаки пошкоджені або зігнуті;
› дорожні знаки закріплені на блимаючих світлових щитах;
› були змінені дорожні таблички (не актуальні навігаційні дані).

Додаткова індикація



Прочитайте і дотримуйтесь

Прочитайте і дотримуйтесь

Якщо одночасно розпізнано кілька дорожніх знаків, то на кольоровому
дисплеї частково відображається й наступний дорожній знак - . Усі розпізнані дорожні знаки можуть відображатися у пункті меню Road sign (Дорожній знак) - .
Додаткову індикацію можна активувати/деактивувати в інформаційно-командній системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR – налаштування автомобіля.

на сторінці 193.

Вказівки відображаються на дисплеї комбінації приладів.
 No road signs available. (Дорожні знаки не розпізнаються.)
Не розпізнано жодного дорожнього знаку, який обмежує швидкість (наприклад, на автотрасі без обмеження швидкості).
Error: Dynamic Road Sign Display



В системі має місце несправність. Скористайтеся допомогою найближчого
спеціалізованого підприємства.
Dynamic Road Sign Display: clean windscreen!



Лобове скло в зоні розташування відео-камери забруднено, вкрито льодом
або інеєм. Очистіть лобове скло чи усуньте перешкоду.
Розпізнавання дорожніх знаків зараз обмежене.



Інформаційно-командна навігаційна система не надсилає даних. Перевірте, чи використовуються актуальні дані для мапи або чи не знаходиться автомобіль в місцевості, для якої навігаційні дані відсутні.

Система розпізнавання втомленості водія


на сторінці 193.

Якщо пункт меню Road sign (Дорожній знак) не відображається » Рис. 217
на стор. 193 - , то дорожній знак з обмеженням швидкості відображається у верхній ділянці дисплею » Рис. 217 на стор. 193 - , .

194 Рух

Вказівки



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Принцип дії
Вказівки

195
195

Система розпізнання втомленості водія (надалі просто «система») пропонує водієві зробити перерву, якщо на підставі даних про манеру його водіння встановлюються ознаки втоми.
УВАГА
За здатність до управління автомобілем завжди відповідальний водій.
Ніколи не рухайтесь, якщо почуваєтесь втомленими.
■ Можливо, система не здатна розпізнати всі випадки, коли необхідно
зробити перерву.

■



УВАГА (продовження)
Тому під час тривалих подорожей слід робити регулярні, достатньо
тривалі перерви.
■ Під час так названого секундного засинання попередження від системи не надходить.
■

Примітка
У деяких дорожніх ситуаціях (наприклад, при спортивній манері водіння,
за несприятливих погодних умов або поганого стану дороги) система може
помилково розпізнавати манеру керування і надати неправильну пораду
про перерву.
■ Система призначена, в першу чергу, для використання на автомобільних
трасах.
■

Прочитайте і дотримуйтесь

Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 194.

З початку руху система визначає манеру водіння. Якщо під час поїздки фіксуються зміни манери водіння, які оцінюються системою, як ознаки втомленості, водію рекомендується зробити перерву.
Система оцінює манеру водіння і пропонує водієві зробити перерву, якщо
швидкість автомобіля становить 65 – 200 км/год.
Система фіксує перерву у русі, якщо виконана одна з наступних умов:
› автомобіль зупиняється і запалення вимикається;
› автомобіль зупиняється, пасок безпеки відстібується і відчиняються двері
водія;
› автомобіль зупиняється більш ніж на 15 хвилин.
Якщо жодна з цих умов не виконана або манера керування не змінюється,
то через 15 хвилин система знову пропонує зробити перерву.
Систему можна активувати або деактивувати в інформаційно-командній
системі » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи,
розділ CAR – налаштування автомобіля.

на сторінці 194.

На дисплеї комбінації приладів на кілька секунд з'являється символ  і наступне повідомлення.
 Driver alert. Please stop. (Попередження водія. Будь ласка, зупиніться.)
 DRIVER ALERT TAKE A BREAK (ВСТАНОВЛЕНО ВТОМЛЕНІСТЬ ЗРОБІТЬ
ПЕРЕРВУ)
Одночасно лунає звуковий сигнал.

Контроль тиску в шинах



Принцип дії



Вказівки



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Збереження значення тиску в шинах та індикація інформаційнокомандної системи

196

Контроль тиску в шинах (далі просто "система") контролює тиск накачування шин під час руху.
У разі зміни тиску шин загоряється контрольна лампа  на панелі комбінації приладів, і лунає акустичний сигнал.
Інформація про порядок дій при індикації про зміну тиску накачування шини » Стор. 40.
Система може функціонувати коректно, тільки якщо шини мають заданий
тиск накачування і це значення тиску зберігається в системі.
УВАГА
За правильний тиск накачування шин завжди відповідальний водій.
Тиск накачування шин слід перевіряти регулярно » Стор. 232.
■ У разі швидкої втрати тиску в шинах система не здатна подати попереджувальний сигнал, наприклад, під час раптового пошкодження шини.

■

Допоміжні системи

195

Збереження значення тиску в шинах та індикація
інформаційно-командної системи
Рис. 218
Кнопка для збереження значень тиску / Приклад індикації
на дисплеї: система вказує на
зміну тиску в лівій передній шині



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 195.

Порядок дій під час збереження значень тиску в шинах

› Накачати всі шини до належного тиску накачування.
› Увімкніть запалювання.
› Увімкніть інформаційно-командну систему.
› Натисніть  в інформаційно-командній системі, а потім послідовно
функціональні клавіші , Vehicle status .

› За допомогою функціональних клавіш   виберіть пункт меню Tyre
Pressure Loss Indicator .

› Натисніть функціональну кнопку  SET» Рис. 218 .
Після цього дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на дисплеї.
Повідомлення на дисплеї інформує про збереження значень тиску в шинах.
Значення тиску в шинах завжди необхідно зберігати в системі, якщо відбулася одна з наступних подій:
› зміна тиску накачування шини,
› зміна одного або кількох коліс,
› зміна положення колеса на автомобілі,
› спалахування контрольної лампи  на панелі комбінації приладів.
УВАГА
Перед збереженням значення тиску шини повинні бути накачані до заданого тиску накачування » Стор. 232. Під час збереження неправильних значень тиску система може не виводити попередження навіть в
разі занадто низького тиску накачування шин.

196 Рух

ОБЕРЕЖНО
Значення тиску в шинах слід зберігати кожні 10 000 км або 1 раз на рік для
забезпечення нормальної роботи системи.
Примітка
Під час загоряння контрольної лампи  на панелі комбінації приладів в інформаційно-командній системі можуть відображатися шини з порушенням
тиску » Рис. 218.

Вкручування і вивертання штанги з шаровою голівкою

Тягово-зчіпний пристрій і причеп
Тягово-зчіпний пристрій



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Вкручування і вивертання штанги з шаровою голівкою
Монтаж допоміжного приладдя

197
198

Якщо ваш автомобіль вже обладнаний на заводі тягово-зчіпним пристроєм
або дооснащений тягово-зчіпним пристроєм з асортименту оригінальних
аксесуарів ŠKODA, то він відповідає всім технічним вимогам і нормам чинного законодавства, які стосуються використання причепа » Стор. 199.
Максимальне навантаження причепа на зчіпну кулю складає 90 кг.
Відомості про опорне навантаження на заводській табличці тягово-зчіпного пристрою є лише орієнтовними значеннями для цього пристрою. Відомості, які стосуються вашого автомобіля, наведені в його документації.
УВАГА
Якщо тягово-зчіпний пристрій пошкоджений або неукомплектований,
його експлуатація не дозволяється.
■ Не дозволяється вносити зміни або модифікувати тягово-зчіпний пристрій.
■

Примітка
Буксируйте автомобіль за допомогою тягово-зчіпного пристрою
» Стор. 249.
■ Якщо тягово-зчіпний пристрій повністю знімається, то його слід замінити
на оригінальний посилювач заднього бамперу, складовою частиною якого
є і гніздо для буксирувальної дужки.
■

Рис. 219 Штанга за шаровою голівкою: вивертання/вкручування



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 197.

Штанга з шаровою голівкою знаходиться в задньому бампері автомобіля.
Біля ручки A » Рис. 219 знаходиться контрольна лампа, яка показує, чи зафіксована штанга з шаровою голівкою. Якщо зафіксована, вона горить зеленим, а якщо не зафіксована – блимає червоним світлом.
Вивертання штанги з шаровою голівкою
› Відкрийте кришку багажника.
› Потягніть ручку A в напрямку стрілки 1 » Рис. 219 »

.

Штанга з шаровою голівкою вивертається в напрямку стрілки 2 , і контрольна лампа біля ручки блимає червоним світлом.

› Ручка A повинна знову повільно увійти » .
› Поверніть штангу з шаровою голівкою в напрямку стрілки

2 , поки вона

чутно не защепнеться.

Контрольна лампа біля ручки горить зеленим.
Вкручування штанги з шаровою голівкою
 Відчепіть причеп від штанги з шаровою голівкою.

› Відкрийте кришку багажника.
› Потягніть ручку A в напрямку стрілки

1 » Рис. 219.

Штанга з шаровою голівкою розблоковується, і контрольна лампа біля ручки блимає червоним світлом.

› Ручка

A повинна знову повільно увійти »

.

Тягово-зчіпний пристрій і причеп
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› Вкрутіть штангу з шаровою голівкою до бампера в напрямку стрілки

3,

поки вона чутно не защепнеться.

Монтаж допоміжного приладдя

Контрольна лампа біля ручки горить зеленим.

Рис. 220
Інформація про максимально
допустимий виступ шарової голівки тягово-зчіпного пристрою
і допустиму загальну вагу допоміжного приладдя, з вантажем,
в залежності від положення
центру ваги вантажу

Перевірка фіксації
Перед кожною подорожжю з вивернутою штангою з шаровою голівкою
перевірте, чи горить контрольна лампа зеленим світлом.
Якщо штанга з шаровою голівкою неправильно зафіксована, то контрольна лампа блимає червоним, після увімкнення запалювання лунає звуковий
сигнал, а на дисплеї комбінації приладів з'являється повідомлення.
 Check towing bracket! (Перевірте тягово-зчіпний пристрій!)
 CHECK TOWING BRACKET
УВАГА
■ Будьте обережні під час поводження з тягово-зчіпним пристроєм – небезпека отримання травми.
■ Не застосовуйте тягово-зчіпний пристрій, якщо контрольна лампа не
горить зеленим світлом.
■ Якщо штанга з шаровою голівкою не фіксується правильно, не застосовуйте її і зверніться до спеціалізованого підприємства.
■ Не беріться за ручку A , поки причеп під'єднаний до штанги з шаровою голівкою.
■ Якщо тягово-зчіпний пристрій не застосовується, завжди вкручуйте
штангу з шаровою голівкою до бампера.
ОБЕРЕЖНО
Завжди перевіряйте, чи правильно встановлено ручку A у вихідне положення.
■ Будьте обережні під час поводження з тягово-зчіпним пристроєм – поворотний механізм може бути пошкоджено.
■

198 Рух



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 197.

На шаровій голівці тягово-зчіпного пристрою можна встановлювати допоміжне приладдя (наприклад, тримач для велосипедів).
Під час використання цього допоміжного приладдя слід дотримуватися
максимального допустимого виступу шарової голівки тягово-зчіпного пристрою, а також допустимої загальної ваги допоміжного приладдя з вантажем.
Максимально допустимий виступ шарової голівки тягово-зчіпного пристрою складає 70 см » Рис. 220.
Допустима загальна вага допоміжного приладдя з вантажем змінюється зі
зростанням відстані між центром ваги вантажу та шаровою голівкою тягово-зчіпного пристрою.
Відстань від центра ваги вантажу
до шарової голівки

Допустима загальна вага допоміжного приладдя з вантажем

0 см
30 см
60 см
70 см

90 кг
75 кг
35 кг
0 кг



УВАГА
Ніколи не перевищуйте допустиму вагу допоміжного приладдя,
включно з вантажем, – існує небезпека пошкодження тягово-зчіпного
пристрою.
■ Ніколи не перевищуйте максимально допустимий виступ шарової голівки тягово-зчіпного пристрою – існує небезпека пошкодження тяговозчіпного пристрою.
■

Примітка
Ми радимо використовувати допоміжне приладдя з асортименту оригінального допоміжного приладдя компанії ŠKODA .

Причеп



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Під'єднання і від'єднання причепа
Завантаження причепу
Режим експлуатації з причепом
Система протиугінної сигналізації
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201

Причеп можна під'єднати до шарової голівки тягово-зчіпного пристрою.

Під'єднання і від'єднання причепа
Рис. 221
Корпус 13-контактної розетки,
запобіжне вушко

› Надіньте причеп на шарову голівку.
› Вставте штекер кабелю причепа в 13-контактну розетку

A » Рис. 221 .

Якщо причеп, який необхідно транспортувати, має штекер на 7 контактів ,
то для електричного з'єднання можна використовувати відповідний адаптер із оригінального допоміжного приладдя компанії ŠKODA .

› Протягніть страхувальний трос причепа в запобіжне вушко

B .

Страхувальний трос повинен провисати в усіх положеннях причепа відносно автомобіля (круті повороти, рух заднім ходом .
Від'єднання виконується у зворотній послідовності.
Зовнішнє дзеркало
Якщо ви не можете побачити в звичайні зовнішні дзеркала зону транспортного сполучення за причепом, то необхідно встановити додаткові зовнішні дзеркала. При цьому слід дотримуватись вимог чинного законодавства.
Фари
Рекомендується перед приєднанням причепа відрегулювати фари, тому
що через навантаження вони будуть світити вище, що може засліпити інших учасників дорожнього руху.
Налаштуйте положення фар по висоті » Стор. 73, Управління роботою освітлення1).
Живлення електромережі причепа
Для електричного з'єднання між автомобілем і причепом енергосистема
причепу живиться струмом з автомобілю.
Живлення виконується як при увімкненому, так і при вимкненому запалюванні.
Якщо запалювання вимкнене, то АКБ тягача може розряджатись від увімкненого споживача.
Якщо заряд АКБ автомобіля низький, то електроживлення мережі причепа
може перериватись.

Під'єднання та від'єднання

› Розблокування штанги з шаровою голівкою » Стор. 197.
1)

Застосовується для автомобілів із ксеноновими фарами.

Тягово-зчіпний пристрій і причеп
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УВАГА
Неправильно під'єднане електрообладнання причепа може призвести
до нещасного випадку або серйозних травм внаслідок ураження електричним струмом.
■ Усі роботи з електричним обладнанням повинні виконуватись тільки
на спеціалізованому підприємстві.
■ Ніколи не з'єднуйте електричну систему причепа напряму з електричними з'єднаннями задніх ліхтарів або іншими джерелами струму.
■ Після зчеплення причепу і під'єднання розетки слід перевірити функціонування ліхтарів причепа.
■ Ніколи не використовуйте запобіжне вушко для буксирування!
■

ОБЕРЕЖНО
Неправильне підключення електрообладнання причепа може призвести
до порушень роботи всієї електричної системи автомобіля.
Примітка
Загальна споживана потужність усіх споживачів, під'єднаних до електромережі причепа, не повинен перевищувати прибл. 350 Вт.
■ У разі необхідності шарову голівку тягово-зчіпного пристрою слід змащувати мастилом.
■

Завантаження причепу
Розподіл вантажу
Розподіляйте вантаж в причепі так, щоб важкі предмети були розташовані
якомога ближче до осі причепа. Фіксуйте предмети від зміщення.
На порожньому автомобілі та навантаженому причепі розподілення ваги
дуже несприятливе. Якщо ви все ж таки маєте їхати при такій комбінації, то
рухайтесь особливо повільно.
Тиск в шинах
Відрегулюйте тиск в шинах автомобіля, щоб він відповідав «повному навантаженню» » Стор. 232.
Маса причепа і маса зчепленого автомобіля
Не дозволяється перевищувати дозволену масу вантажу, що буксирується
» Стор. 263, Технічні дані.
Максимально допустима загальна маса зчепленого автомобіля дійсна тільки для висоти не більше 1000 м над рівнем моря.
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Зі збільшенням висоти потужність двигуна зменшується, при цьому зменшується і здатність долати підйом. Тому для кожних наступних 1 000 метрів
висоти необхідно на 10 % зменшувати і максимально допустиму масу зчепленого автомобіля.
УВАГА
Не перевищуйте максимально допустиме навантаження на вісь та
зчіпну кулю, а також допустиму вагу причепа – існує небезпека аварії!
■ Незакріплений вантаж може суттєво погіршувати стабільність автомобіля під час руху і надійність зчепленого автомобіля, що може призвести
до аварії!
■

Режим експлуатації з причепом
Швидкість руху
З міркувань безпеки не перевищуйте швидкість 100 км/год, якщо буксируєте причеп легковим автомобілем класу M1.
З міркувань безпеки не перевищуйте швидкість 80 км/год, якщо буксируєте причеп вантажним автомобілем класу N1.
Якщо ви відчуєте навіть незначне розгойдування причепу, одразу зменшіть швидкість. За жодних обставин не намагайтеся «вирівняти» зчеплений автомобіль, який розгойдується, шляхом прискорення.
Гальма
Гальмуйте своєчасно! При використанні причепа з інерційною гальмівною
системою починайте гальмувати м'яко а потім натискайте на педаль різко.
Таким чином ви уникнете поштовху від гальмування коліс причепа, які
гальмуються.
Перед ділянками зі схилом своєчасно перемикаєтеся на нижчу передачу,
щоб додатково використовувати в якості гальма двигун.
УВАГА
З причепом слід завжди рухатись обережно.
ОБЕРЕЖНО
Якщо автомобіль часто експлуатується з причепом, ми радимо перевіряти
автомобіль додатково між термінами сервісного обслуговування.

Система протиугінної сигналізації
На замкненому автомобілі сигнал тривоги негайно спрацьовує в разі переривання електричного з'єднання з причепом.
Завжди вимикайте систему протиугінної сигналізації перед тим як під'єднувати або від'єднувати причеп » Стор. 63.
Умови для інтеграції причепу в протиугінну сигналізацію.
 автомобіль обладнаний на заводі системою протиугінної сигналізації і
тягово-зчіпним пристроєм;
 причеп має електричне з'єднання з автомобілем через розетку причепа;
 електрична система автомобіля і причепа функціонують справно;
 автомобіль замкнено, і активовано систему протиугінної сигналізації.
ОБЕРЕЖНО
Причепи із задніми світлодіодними ліхтарями з технічних причин не можуть бути інтегровані в систему протиугінної сигналізації.

Тягово-зчіпний пристрій і причеп
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УВАГА (продовження)
сумісні системи. Безпеку руху і експлуатації транспортного засобу може
бути піддано істотному ризику, і це може призвести до підвищеного
зносу деталей.

Вказівки стосовно експлуатації
Догляд і технічне обслуговування
Регулювання, ремонт і технічні зміни



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Експлуатація автомобіля за різних погодних умов
Перевірки, передбачені законом
ŠKODA Сервісний контрагент
Оригінальні частини ŠKODA
Оригінальне приладдя ŠKODA
Спойлер
Захист компонентів
Подушки безпеки
Повернення та утилізація старих автомобілів
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Дотримуйтеся інструкцій та керівних принципів ŠKODA AUTO a.s. під час виконання будь-яких робіт з регулювання, ремонту або внесення технічних
змін на вашому автомобілі.
Дотримання інструкцій та вказівок допоможе вам гарантувати безпеку дорожнього руху та зберегти належний технічний стан вашого автомобіля.
Регулювання, ремонт вашого автомобіля або технічні зміни, внесені до його конструкції, повинні відповідати чинним правилам дорожнього руху.
Перед купівлею аксесуарів, деталей або перед проведенням будь-яких регулювань, ремонту вашого автомобіля чи внесення технічних змін до його
конструкції, необхідно проконсультуватись із партнером ŠKODA
» Стор. 203.
УВАГА
Роботи на вашому автомобілі, що були виконані некваліфіковано, можуть стати причиною функціональних порушень – небезпека аварії!
■ Втручання в електроні модулі та їх програмне забезпечення може
привести до порушення функціонування. З причини об'єднання електронних компонентів в мережу ці порушення можуть пошкодити навіть
■
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Захист навколишнього середовища
Власнику автомобіля необхідно зберігати технічну документацію відносно
виконаних на автомобілі змін, яку необхідно буде передати до підприємства по утилізації старих автомобілів. Таким чином можна буде гарантувати
безпечну для навколишнього середовища переробку.
Примітка
Ми радимо виконувати налаштування, ремонт та вносити технічні зміни
лише на спеціалізованому підприємстві.
■ Гарантія не розповсюджується на відшкодування матеріальних збитків,
що виникли через внесення технічних змін без дозволу виробника, » дивись гарантійний талон.
■ ŠKODA не несе відповідальності за продукти, які не схвалені компанією
ŠKODA AUTO a.s., хоча мова може іти про продукти, які мають дозвіл на експлуатацію або їх використання дозволено Державним інститутом випробувань.
■ Ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари ŠKODA
та проводити ремонт тільки за допомогою оригінальних автозапчастин
ŠKODA . За цих обставин, надійність, безпеку і придатність для Вашого автомобіля гарантована.
■ Оригінальне приладдя компанії ŠKODA та оригінальні запчастини компанії
ŠKODA може бути придбано у авторизованого контрагента компанії ŠKODA,
де також може бути виконано кваліфіковане встановлення придбаних деталей.
■

Експлуатація автомобіля за різних погодних умов



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 202.

Якщо ви збираєтесь експлуатувати автомобіль у країнах з погодними умовами, відмінними від передбачених, будь ласка, зверніться до авторизованого партнера ŠKODA .
Він надасть вам консультацію щодо необхідності певних запобіжних заходів для гарантії повноцінного функціонування автомобіля та уникнення
пошкоджень.



Вони можуть стосуватися, наприклад, заміни охолоджувальної рідини, заміни акумулятора тощо.

Перевірки, передбачені законом



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 202.

У багатьох країнах існують законодавчі норми, за якими через певні проміжки часу необхідно звертатися за перевіркою експлуатаційної та дорожньої безпеки або якості відпрацьованих газів автомобіля до офіційних
експертів. Такі перевірки можуть проводити майстерні й випробувальні
станції, визначені законодавством.
Авторизовані партнери ŠKODA з техобслуговування отримують інформацію про всі необхідні перевірки згідно із законодавством і за бажанням готують автомобіль до таких перевірок у межах сервісного обслуговування
або організовують проведення перевірок. За бажанням клієнта спеціалізовані підприємства можуть безпосередньо проводити встановлені перевірки, якщо їх на це уповноважено. Це економить ваш час та гроші.
Навіть якщо ви хочете підготуватися до встановленої законодавством
обов'язкової перевірки автомобіля в офіційного експерта, ми рекомендуємо звернутися до сервісного консультанта авторизованого партнера
ŠKODA з техобслуговування.
Цей консультант із сервісного обслуговування вкаже вам ті аспекти, на які,
згідно з його оцінкою, слід звернути увагу для максимально успішного проходження технічної перевірки вашого автомобіля. Таким чином ви зможете уникнути зайвих витрат пов'язаних з можливою додатковою перевіркою.

ŠKODA Сервісний контрагент



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 202.

Партнери ŠKODA з техобслуговування оснащені сучасними спеціально розробленими інструментами та пристроями. Там працює досвідчений персонал, який завжди радий запропонувати широкий асортимент оригінальних
запчастин ŠKODA і оригінальних аксесуарів ŠKODA.

Усі партнери ŠKODA проводять роботи згідно з останніми вказівками й приписами компанії ŠKODA AUTO a.s. Усі роботи з обслуговування й ремонту
виконуються вчасно й на належному рівні. Дотримання інструкцій та вказівок слугує в інтересах безпеки дорожнього руху та збереження належного
технічного стану вашого автомобіля.
Партнери ŠKODA з техобслуговування найкраще за всіх підготовані до того,
щоб виконувати обслуговування вашого автомобіля та надавати якісні послуги. Тому ми радимо звертатись для виконання всіх робіт з регулювання,
ремонту та технічної модифікації автомобіля до сервісних контрагентів
компанії ŠKODA.

Оригінальні частини ŠKODA



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 202.

Для вашого автомобіля ми рекомендуємо використовувати оригінальні
деталі ŠKODA, тому що ці частини є схвалені виробником ŠKODA AUTO a.s..
Вони в точності відповідають регулюванням по дизайну, розмірам і матеріалу ŠKODA AUTO, як і ідентичні тим, які використовуються в масовому виробництві компонентів.
За якість цих продуктів компанія ŠKODA AUTO a.s. несе відповідальність за
безпеку, надійність та довгий строк служби. Тому ми радимо використовувати лише оригінальні частини ŠKODA.
ŠKODA AUTO a.s. постачає на ринок повний асортимент оригінальних запасних частин ŠKODA – не лише під час випуску певної моделі, але й протягом принаймні 15 років після завершення серійного виробництва на ринок
постачаються витратні частини, а протягом принаймні 10 років – будь-які
інші деталі для автомобілів.
Авторизовані партнери ŠKODA з техобслуговування несуть відповідальність за можливі недоліки оригінальних запчастин ŠKODA під час їх купівлі
протягом 2 років згідно із законною гарантією якості, якщо інше не передбачено угодою купівлі. Ви повинні зберігати гарантійний талон і рахунок
за ці частини, щоб можна було доказати термін купівлі.
Відновлення кузову
АвтомобіліŠKODA спроектовані таким чином, щоб у випадку пошкодження
кузову можна було замінити лише ті частини, що були дійсно пошкоджені.

Догляд і технічне обслуговування
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Перед тим, як прийняти рішення про заміну пошкоджених частин кузову,
запитайте в авторизованого партнера ŠKODA з техобслуговування, чи можна ці деталі відремонтувати. Бо ремонт частин кузова, як правило, дешевше.

Оригінальне приладдя ŠKODA



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 202.

Примітка
Дозволені компанією ŠKODA AUTO аксесуари будуть запропоновані ŠKODA
у всіх країнах, де компанія ŠKODA AUTO має мережу продажів і обслуговування. Це особливо у формі друкованого каталогу оригінальних аксесуарів
Škoda у вигляді незалежних друкованих брошур або у формі оферти оригінальних аксесуарів Škoda в Інтернеті, на сторінках партнера ŠKODA .

Спойлер

Якщо ви бажаєте обладнати свій автомобіль аксесуарами, необхідно приймати до уваги наступне.



Ми радимо використовувати оригінальні аксесуари ŠKODA для вашого автомобіля. Компанія ŠKODA AUTO a.s. несе відповідальність за надійність,
безпеку та придатність цих аксесуарів до використання саме у вашому автомобілі. Ми не можемо проаналізувати чи гарантувати придатність інших
продуктів, незважаючи на постійний моніторинг ринку, хоча в окремих випадках мова може йти про вироби, які мають дозвіл на експлуатацію або їх
використання дозволено національними органами влади.

Якщо на ваш новий автомобіль встановлено спойлер на передньому бампері разом зі спойлером на кришці багажника, дотримуйтесь зазначених
нижче інструкцій.
› З міркувань безпеки необхідно, щоб транспортний засіб мав спойлер на
передньому бампері тільки в поєднанні зі спойлером на кришці багажника.
› Спойлер на передньому бампері не повинен бути встановлений без спойлера на кришці багажника або в комбінації з невідповідним спойлером на
кришці багажника.
› Перед будь-яким ремонтом, заміною, встановленням чи зняттям спойлеру, ми рекомендуємо вам проконсультуватися з сервісним партнером
ŠKODA .

Усі аксесуари проходять складний процес технічної розробки (технічні випробування) та нагляд за якістю (випробування клієнтом), і лише якщо усі
дослідження будуть мати позитивний результат, продукт буде вважатися
оригінальним аксесуаром ŠKODA .
До пропозиції щодо оригінальних аксесуарів ŠKODA також належить кваліфіковане консультування та, за бажання, спеціалізований монтаж.
Авторизовані партнери ŠKODA з техобслуговування несуть відповідальність за можливі недоліки оригінальних аксесуарів ŠKODA під час їх купівлі
протягом 2 років з моменту монтажу або здачі-приймання згідно із законною гарантією якості, якщо інше не передбачено угодою купівлі або іншими угодами. Протягом цього часу вам слід зберігати затверджене гарантійне свідоцтво, а також рахунок на ці аксесуари для можливого підтвердження початку гарантійного терміну.
Крім того, ви, звичайно, можете отримати в авторизованого партнера
ŠKODA з техобслуговування необхідні засоби для догляду за автомобілем
та усі частини, що підлягають природному зношенню, як, наприклад, шини,
акумуляторні батареї, лампи розжарювання та щітки очищувача.

Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 202.

УВАГА
Некомпетентне виконання робіт на спойлерах вашого автомобіля може спричинити несправності, що в свою чергу може призвести до нещасного випадку і серйозних травм!
■ У разі додаткового встановлення переднього спойлера, колісних ковпаків необхідно стежити за тим, щоб не перекривався доступ повітря у
гальма передніх коліс. Інакше гальмівна система може перегріватися.
Може статися перегрів передніх гальм, що негативно впливає на роботу
гальмівної системи – небезпека аварії!
■

Захист компонентів



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 202.

Деякі електронні компоненти автомобіля (наприклад, комбінація приладів)
обладнані на заводі системою захисту компонентів.
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Захист компонентів було розроблено як захисний механізм для наступних
ситуацій.
› Обмеження функціонування електронних вузлів, які встановлюються на
заводі чи в майстерні, після їх встановлення на інший автомобіль (наприклад, після крадіжки).
› Обмеження функціонування електронних вузлів, які експлуатуються за
межами автомобіля.
› Можливість законного монтажу або заміни електронних вузлів під час ремонту на спеціалізованому підприємстві.
Активований захист компонентів діє за принципом обмеження роботи відповідних електронних вузлів. Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.

Подушки безпеки



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 202.

УВАГА
Некваліфіковане виконання ремонту та внесення технічних змін можуть завдати матеріальних збитків і суттєво погіршити функціонування
та ефективність роботи системи подушок безпеки автомобіля – це може
призвести до аварії та отримання смертельних травм!
■ Внесення змін у підвіску транспортного засобу, зокрема використання
недозволених коліс і шин може змінити принцип роботи системи подушки безпеки і призвести до аварій і смертельних травм!
■

УВАГА
Вказівки з експлуатації системи подушок безпеки
■ Ніколи не встановлюйте в автомобілі деталі подушок безпеки, демонтовані із старих автомобілів або демонтовані в процесі утилізації.
■ Ніколи не встановлюйте пошкоджені подушки безпеки в автомобіль. У
випадку аварії подушки безпеки спрацювати неправильно або зовсім не
спрацювати.

УВАГА
Не дозволяється вносити будь-які зміни в частини системи подушок
безпеки.
■ Усі роботи на системі подушок безпеки, а також монтаж та демонтаж її
частин з причини інших ремонтних робіт (наприклад, демонтаж кермового колеса) повинні виконуватись тільки на спеціалізованому підприємстві.
■ Ніколи не вносьте зміни в передній бампер або кузов.
■ Забороняється маніпулювати окремими частинами системи подушок
безпеки, бо це може привести до спрацювання подушки безпеки.
■ Захисна функція системи подушок безпеки подовжується лише на одну аварію. Якщо подушка безпеки спрацювала, необхідно замінити систему подушок безпеки.
■

УВАГА
Блок керування подушкою безпеки працює з датчиками, що розташовані в передніх дверях. Тому на дверях і на оббивці дверей не слід встановлювати додаткові пристрої (наприклад, додаткові гучномовці). Пошкодження, що виникають при цьому, можуть погіршити роботу системи
подушок безпеки. Усі роботи на передніх дверях та оббивці слід виконувати лише на спеціалізованому підприємстві. Дотримуйтесь наступних
вказівок.
■ Ніколи не експлуатуйте автомобіль з видаленою внутрішньою оббивкою дверей.
■ Не експлуатуйте автомобіль, якщо демонтовано деталі внутрішньої
оббивки дверей, а залишені отвори не закрито належним чином.
■ Не експлуатуйте автомобіль, якщо демонтовано гучномовці в дверях,
а отвори від них не закриті належним чином.
■ Завжди переконуйтесь, що отвори закриті або заповнені, якщо у внутрішній оббивці дверей встановлюються додаткові гучномовці чи інше
обладнання.

Догляд і технічне обслуговування
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УВАГА
У випадку миття автомобіля взимку: Волога та лід у гальмівній системі
можуть негативно вплинути на роботу гальма, що може призвести до
нещасного випадку!

Повернення та утилізація старих автомобілів



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 202.

КомпаніяŠKODA відповідально ставиться до вимог до своєї марки та до
своєї продукції стосовно захисту навколишнього середовища і заощадження ресурсів. Усі нові автомобілі Škodaможуть бути перероблені на 95%, і
можуть бути в значній мірі безкоштовно1) утилізовані.
У багатьох країнах встановлені широкомасштабні системи утилізації, які
можуть переробити ваш автомобіль. Після повернення ви отримаєте документ, що підтвердить утилізацію із дотриманням екологічних норм.
Примітка
Додаткову інформацію щодо повернення та утилізації старих автомобілів
можна отримати на спеціалізованому підприємстві.

ОБЕРЕЖНО
Температура води для миття не повинна перевищувати 60 °C – інакше
можна пошкодити автомобіль.
Захист навколишнього середовища
Мийте автомобіль на передбачених для місцях.

Миття вручну



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 206.

Миття автомобіля

Пом'якшуйте бруд великою кількістю води.



Мийте автомобіль м'якою губкою для миття або рукавичкою для миття .
При цьому необхідно рухатися згори вниз – починаючи з даху.

Вступ до теми

Для очищення сильного забруднення використовуйте спеціальні засоби.

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Миття вручну
Автоматичні мийки
Миття в установці високого тиску

206
207
207

Промивайте губку або рукавичку для миття через короткі інтервали.
Колеса, пороги та аналогічні деталі очищуйте в останню чергу. Користуйтеся для цього іншою губкою.

Найкращий захист автомобіля від небезпечного впливу навколишнього середовища – це часте миття та покриття захисним засобом.

Після миття ґрунтовно помийте автомобіль і висушіть за допомогою замші
для протирання.

Чим довше на лаковому покритті будуть знаходитися рештки комах, посліду птахів, дорожня сіль та інші агресивні нашарування, тим сильнішою буде їх руйнівна дія. Високі температури, наприклад, через інтенсивне сонячне випромінювання, посилюють цю агресивну дію.

УВАГА
Захищайте руки від металічних частин з гострими краями, коли очищаєте днище, систему відпрацьованих газів, ковпаки для коліс або внутрішню частину надколісних кожухів. Ви можете порізатись!

Після завершення зимового періоду слід також ґрунтовно помити днище
автомобіля.

ОБЕРЕЖНО
Лаковані поверхні автомобіля слід мити тільки під малим тиском.
Не мийте автомобіль під інтенсивним сонячним випромінюванням, щоб
не пошкодити лак.

■
■

1)

За виключенням виконання вимог чинного законодавства.

206 Вказівки стосовно експлуатації

Автоматичні мийки



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 206.

Перед миттям автомобіля в автоматичній мийці слід виконати звичайні запобіжні заходи (закрити вікна, включно з відкидним/відсувним люком тощо).
Якщо на вашому автомобілі встановлені спеціальні деталі – наприклад,
спойлер, багажник на даху, радіоантена – перед миттям краще проконсультуватися з оператором установки для миття.
Після завершення автоматичного миття для збереження гуми склоочисників її треба обробити за допомогою спеціально розроблених мийних засобів і знежирити.
ОБЕРЕЖНО
Перед проїздом через мийку складайте зовнішні дзеркала – їх можна пошкодити.

Миття в установці високого тиску



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 206.

Під час миття автомобіля установкою високого тиску дотримуйтесь вказівок з експлуатації установки високого тиску. Зокрема це стосується тиску та
відстані розбризкування.
Витримуйте достатню відстань до датчиків паркувального автопілоту, до
м'яких матеріалів, таких як гумові шланги або ізолюючий матеріал.
ОБЕРЕЖНО
Якщо ви миєте автомобіль взимку, стежте за тим, щоб струмінь води не
потрапляв до циліндрів замків чи місць з'єднання дверей або кришок – вони можуть примерзнути!
■ На датчики паркувального автопілоту можна розбризкувати вологу лише
на короткий час, при цьому необхідно дотримуватись мінімальної відстані
10 см. Інакше їх можна пошкодити.
■ Під час миття автомобіля не скеровуйте струмінь води безпосередньо на
поворотну штангу з шаровою голівкою або розетку причепа – так можна
пошкодити ущільнення або вимити мастило.
■

Примітка
Див також Мийка високим тиском автомобіля з декоративною та захисною
плівкою » Стор. 209.

Догляд за зовнішньою частиною автомобіля



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Лакофарбове покриття автомобіля
Пластикові деталі
Гумові ущільнення
Хромовані й анодовані деталі
Декоративні і захисні плівки
Віконні шибки і зовнішні дзеркала
Скло фар
Об'єктив камери
Замкові циліндри дверей
Консервація порожнин
Домкрат
Колеса
Захист днища
Щітки очищувача скла

208
208
208
208
209
209
210
210
210
210
210
210
211
211

Ми радимо використовувати засоби догляду за автомобілем із асортименту
оригінальних аксесуарів компанії ŠKODA, які можна придбати у авторизованих партнерів ŠKODA з техобслуговування. Дотримуйтесь інструкцій з використання на упаковці.
УВАГА
У разі неправильного використання засіб для догляду може бути небезпечним для здоров'я.
■ Завжди зберігайте засоби для догляду в безпечному місці подалі від
осіб, які не є повністю самостійними, наприклад від дітей, щоб вони не
отруїлися!
■ Захищайте руки від металічних частин із гострими краями, коли очищаєте днище, внутрішню частину надколісного кожуха чи ковпаки для
коліс, щоб не порізатись!
■

Догляд і технічне обслуговування
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ОБЕРЕЖНО
Не використовуйте для лакових поверхонь мочалку від комах, грубі кухонні або аналогічні губки – це може пошкодити лакофарбову поверхню.
■ Очищувачі із вмістом розчинників можуть пошкодити матеріали, які очищуються.

■

Захист навколишнього середовища
Використані банки з під засобів догляду за автомобілем є відходами небезпечними для навколишнього середовища. Тому їх слід утилізувати у відповідності до вимог чинного законодавства.
Примітка
З причини можливих проблем при очищенні і догляду за зовнішньою поверхнею Вашого автомобіля через відсутність необхідних спеціальних інструментів і відповідного досвіду ми радимо виконувати очищення і догляд
за зовнішньою поверхнею у авторизованого сервісного партнера ŠKODA.

Лакофарбове покриття автомобіля



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 207.

Консервація
Хороша захисна обробка захищає лакову поверхню автомобіля від шкідливого впливу навколишнього середовища.
Автомобіль необхідно обробляти якісним захисним засобом найпізніше,
коли на чистому лаку вже не утворюється крапель.
Новий шар якісного засобу для захисту на основі твердого воску може накладатися після висихання чистої лакової поверхні.
Також під час періодичного використання воскового захисного засобу ми
рекомендуємо принаймні двічі на рік захищати автомобільний лак твердим
воском.
Полірування
Лакофарбове покриття автомобіля рекомендується полірувати, коли воно
стає тьмяним, а захисні засоби вже не дають блиску.
Якщо склад засобу полірування не містить консервувальних речовин, то
лакову поверхню необхідно додатково законсервувати.

ОБЕРЕЖНО
Негайно усувайте пошкодження лакофарбового покриття.
Ніколи не наносьте віск на шибки.
Деталі вкриті матовим лаком або пластмасові деталі не повинні оброблятися полірувальним засобом або твердим воском.
■ Не поліруйте лакофарбове покриття у пильному середовищі – це може
призвести до подряпування фарби.
■ Уникайте потрапляння фарби на ущільнювачі дверцят і напрямні вікон.
■ Якщо можливо, не застосовуйте засоби догляду за лакофарбовим покриттям на поверхнях кузова, що прилягають до ущільнювачів дверцят і
напрямних вікон.
■
■
■

Пластикові деталі



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 207.

Пластикові деталі очищуйте вологою тканиною.
Якщо хромовані частини очистяться недостатньо, то скористайтесь спеціальними засобами для догляду за хромованими деталями.
ОБЕРЕЖНО
Не використовуйте засоби для полірування фарби на пластикових деталях.

Гумові ущільнення



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 207.

Усі ущільнення дверей та напрямні вікон були оброблені безбарвним матовим лаком проти приморожування пофарбованих поверхонь, а також від
дорожнього шуму, на заводі виробника.
ОБЕРЕЖНО
Ущільнення дверей і направляючі вікон не потребують догляду.
Додаткова обробка ущільнень може призвести до ушкодження захисного
покриття і спричинити проникнення дорожнього шуму у салон.

■
■

Хромовані й анодовані деталі



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 207.

Спершу очистіть хромовані й анодовані деталі вологою ганчіркою, а потім
відполіруйте їх м'якою сухою ганчіркою.

208 Вказівки стосовно експлуатації



Якщо ці частини очистяться недостатньо, скористайтесь спеціальними засобами для догляду.

Віконні шибки і зовнішні дзеркала
Рис. 222
Лючок паливного баку: Прибрати скребок для видалення льоду

ОБЕРЕЖНО
Не поліруйте хромовані й анодовані поверхні у пильному середовищі – є
ризик подряпати поверхню.
■ Для очищення цих деталей ніколи не використовуйте агресивні засоби
для чищення або хімічні розчинники – їх можна пошкодити.
■

Декоративні і захисні плівки



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 207.

Плівка миється розчином м'якого мила і чистої, теплої води.
Під час миття транспортного засобу водою під високим тиском дотримуйтесь наступних інструкцій.
› Відстань між соплом і кузовом транспортного засобу повинна бути не
менше 50 см.
› Струм повинен йти перпендикулярно поверхні плівки.
› Температура води не повинна перевищувати 50 °C.
› Тиск води не повинен перевищувати 80 бар.
ОБЕРЕЖНО
Ніколи не очищуйте поверхні, обклеєні плівками, за допомогою агресивних засобів очищування або хімічних розчинників – таким чином можна
пошкодити плівки.
■ Ніколи не очищуйте поверхні, обклеєні плівками, брудними ганчірками
або губками – таким чином можна пошкодити плівки.
■ У зимові місяці для видалення льоду та снігу треба користуватись спеціальним скребком. У разі застосування інших предметів для видалення
шарів снігу та льоду існує ризик пошкодження плівки.
■



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 207.

Очищення від снігу і криги
Для видалення снігу та льоду зі скла та дзеркал використовуйте лише
пластмасовий скребок.
Наклейка може знаходитись на внутрішній частині кришки баку.

› Відкрийте кришку баку.
› Витягніть скребок у напрямку, вказаному стрілкою » Рис. 222.
Очищення шибок
Регулярно протирайте вікна зсередини, застосовуючи чисту воду.
Протріть поверхню скла чистою замшею для протирання або призначеною для цього ганчіркою.
ОБЕРЕЖНО
Вказівки з очищення від снігу й криги
■ Щоб при цьому уникнути пошкоджень поверхні скла, не можна рухати
шкребок вперед та назад, а лише в одному напрямку.
■ Не видаляйте сніг або лід із шибок і дзеркал, які сильно забруднено, наприклад, мілким гравієм, піском, сіллю для посипання доріг – так можна
пошкодити вікна чи дзеркала.
■ Ніколи не видаляйте сніг або лід зі скляних частин за допомогою теплої
або гарячої води – це може призвести до утворення тріщин на склі.
■ Під час очищення шибок від снігу й криги уникайте пошкодження наліпок, наклеєних на автомобіль на заводі виробника.

Догляд і технічне обслуговування
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ОБЕРЕЖНО
Вказівки з очищення шибок
■ Не очищуйте внутрішню сторону вікон гострими предметами або засобами очищення, які містять агресивні чи кислотні речовини – це може пошкодити нитки розжарювання або віконну антену.
■ Для сушки шибок після мийки автомобіля не використовуйте замшу для
протирання, яку ви застосовували для полірування кузова. Залишки консерванту на замші для протирання можуть забруднити вікна та погіршити
видимість.

Скло фар



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 207.

ОБЕРЕЖНО
Ніколи не витирайте скло фар досуха – таким чином можна пошкодити
захисне лакофарбове покриття, що може призвести до утворення тріщин у
склі.
■ Не використовуйте гострі предмети для очищення скла. Таким чином
можна пошкодити захисне лакофарбове покриття і призвести до подальшого утворення тріщин у склі.
■ Не використовуйте для очищення скла агресивних засобів очищування
або хімічних розчинників – таким чином можна пошкодити скло фар.
■

та

на сторінці 207.

Для видалення льоду в циліндрах замків користуйтесь спеціальними продуктами.
ОБЕРЕЖНО
Під час миття автомобіля уникайте потрапляння великої кількості води до
замкових циліндрів – вони можуть заморозитись!



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 207.

Усі порожнини, для яких існує ризик корозії, на заводі були оброблені довготривалим захисним воском.
Цей вид захисту не потребує ані перевірки, ані повторної обробки.
Якщо при високих температурах з порожнин виступає певна кількість воску, будь ласка, видаліть його пластиковим скребком та очистіть пляму бензином для очищення.
УВАГА
Під час використання бензину для очищення та видалення воску дотримуйтесь приписів з безпеки, щоб уникнути пожежі!

Домкрат

Об'єктив камери
Прочитайте і дотримуйтесь

Прочитайте і дотримуйтесь

Консервація порожнин
та

Передні фари, лінзи яких виготовлені з пластику, треба мити чистою теплою водою з милом.



Замкові циліндри дверей



та

на сторінці 207.

Спочатку намочіть об'єктив камери заднього виду чистою водою, а потім
витріть сухою хусткою.
Прибирайте сніг з об'єктива щіткою, а лід – спеціальними засобами для
розмороження.
ОБЕРЕЖНО
■ Ніколи не видаляйте сніг або з об'єктиву теплою або гарячою водою – це
може пошкодити об'єктив.
■ Для очищення об'єктиву ніколи не застосовуйте засоби для чищення з
абразивною дією.
■ Ніколи не очищуйте об'єктив водою під тиском або паровим струмом.
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Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 207.

Домкрат не потребує обслуговування.
За потреби рухомі частини домкрата необхідно змащувати відповідним мастилом.

Колеса



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 207.

Колісні диски
Під час регулярного миття автомобіля ґрунтовно очищуйте також колісні
диски.



Регулярно видаляйте з колісних дисків сіль для посипання доріг та пил від
гальмівних колодок, інакше вони будуть роз'їдати матеріал дисків.
Легкосплавні ободи
Після ґрунтовного миття обробіть диски засобом для захисту легкосплавних дисків.
Не використовуйте для обробки колісних дисків засоби, які можуть пошкодити лакофарбове покриття колісних дисків.
ОБЕРЕЖНО
Випадкові пошкодження лакофарбового покриття на дисках необхідно
негайно відновити.
■ Сильне забруднення коліс може призвести до розбалансування коліс. В
результаті може виникнути вібрація, що буде передаватися на кермове колесо та, за певних обставин, спричинити передчасний знос кермової системи. Тому необхідно видаляти таке забруднення.
■

Захист днища



Прочитайте і дотримуйтесь

та

Щітки склоочисника можуть забруднюватись, наприклад, залишками воску
на автоматичних мийках.

Догляд за салоном



Натуральна шкіра
Штучна шкіра, тканини й Alcantara®
Чохли сидінь
Ремені безпеки

УВАГА
У разі неправильного використання засіб для догляду може бути небезпечним для здоров'я.
■ Завжди зберігайте засоби для догляду в безпечному місці подалі від
осіб, які не є повністю самостійними, наприклад від дітей, щоб вони не
отруїлися!
■ За високої температури в салоні розташовані в ньому ароматичні речовини та освіжувачі повітря можуть становити небезпеку для здоров'я.
■

Днище автомобіля надовго захищене від хімічної та механічної дії на заводі виробника.
Під час їзди не можна виключити пошкодження захисного шару.
Ми рекомендуємо перевіряти захисний шар, під двигуном і шасі перед початком і в кінці холодної пори року.

Щітки очищувача скла



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 207.

Регулярно очищуйте щітки очищувача скла засобом для очищення скла. У
разі сильного забруднення, наприклад, комахами, необхідно очищати щітки очищувача губкою або ганчіркою.

212
212
213
213

Ми радимо використовувати засоби догляду за автомобілем із асортименту
оригінальних аксесуарів компанії ŠKODA, які можна придбати у авторизованих партнерів ŠKODA з техобслуговування. Дотримуйтесь інструкцій з використання на упаковці.

на сторінці 207.

УВАГА
Ніколи не використовуйте засоби для додаткового захисту дна кузова
або матеріалів для захисту від корозії для випускних труб, каталізаторів,
сажневих фільтрів або тепловідбивних щитків. Коли двигун досягне робочої температури, ці речовини можуть спалахнути, що може призвести
до пожежі!

Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:

ОБЕРЕЖНО
Перевіряйте стійкість фарби вашого одягу, щоб уникнути пошкодження
або видимого знебарвлення матеріалу (шкіра), облицювання і оздоблювальних тканин.
■ Якщо можливо, невідкладно видаляйте з матеріалу (шкіра), облицювання
й оздоблювальних тканин свіжі плями, наприклад, від кулькових ручок,
чорнил, губної помади, крему для взуття тощо.
■ Не можна застосовувати ароматичні речовини та освіжувачі повітря до
панелі приладів – це може пошкодити панель приладів.
■ Не наклеюйте наклейки на нитки накалювання або віконну антену – їх
можна пошкодити.
■ Не очищуйте облицювальні поверхні даху щіткою – це може пошкодити
облицювальні поверхні.
■

Догляд і технічне обслуговування

211



Очищувачі із вмістом розчинників можуть пошкодити матеріали, які очищуються.
■ Засоби очищення і догляду наносити дуже економно.
■

Захист навколишнього середовища
Використані банки з під засобів догляду за автомобілем є відходами небезпечними для навколишнього середовища. Тому їх слід утилізувати у відповідності до вимог чинного законодавства.
Примітка
З причини можливих проблем при очищенні і догляду за салоном вашого
автомобіля через відсутність необхідних спеціальних інструментів і відповідного досвіду ми радимо виконувати очищення і догляд за салоном у авторизованого партнера ŠKODA з техобслуговування.

Натуральна шкіра



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 211.

Використання додаткового механічного замка блокування керма може
спричинити пошкодження шкіряної поверхні керма.
■ Колір деяких тканин для одягу, наприклад, темної джинсової тканини, може бути недостатньо стійким. Через це чохли сидінь (із тканини або шкіри)
можуть пошкодитись, або їх матеріал може знебарвитись, навіть за умови
належного використання. Це особливо актуально для легкої оббивки. При
цьому ідеться не про брак матеріалу оббивки, а про недостатню стійкість
фарби тканин для одягу.
■ Предмети із гострими краями на одязі, як застібки-блискавки, заклепки,
пояси із гострими краями тощо можуть залишати подряпини або потертість
на поверхні чи пошкодити її. Таке пошкодження не може визнаватися обґрунтуванням для скарги.
■

Примітка
Під час використання автомобіля на шкіряних частинах оббивки в результаті навантаження на оббивку можуть з'явитися незначні візуальні зміні
(наприклад, зморшки чи складки).

Штучна шкіра, тканини й Alcantara®

В залежності від навантаження за шкірою слід регулярно доглядати й чистити її.



Пил і бруд у порах і зборках може призвести до протирання поверхні й передчасного псування поверхні шкіри. Тому їх необхідно регулярно через
короткі проміжки часу витирати ганчіркою або очищувати пилососом.

Штучна шкіра
Штучну шкіру можна протерти вологою тканиною.

Забруднені поверхні шкіри можна протерти змоченою водою бавовняною
або вовняною тканиною, а потім витерти насухо чистою сухою тканиною
» .
Сильно забруднені місця можна очистити тканиною, змоченою в слабкому
мильному розчині (2 столові ложки натурального мила на 1 л води).
Для видалення плям використовуйте спеціальні миючі засоби.
Регулярно обробляйте шкіру засобом з догляду за шкірою і покривайте
кремом для догляду із захистом від сонця та ефектом насичення після кожного очищення.
ОБЕРЕЖНО
Уникайте надмірного зволоження шкіри потрапляння води до швів! Через
це шкіра може стати крихкою і потріскатись.
■ Уникайте тривалого перебування під інтенсивним сонячним випромінюванням, щоб запобігти вигоранню шкіри. Під час тривалого перебування
під відкритим небом накрийте шкіру для захисту.

■

212
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Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 211.

Якщо у такий спосіб шкіру очищено недостатньо, можна використати слабкий мильний розчин або спеціальні засоби для чищення.
Тканина
Оббивні матеріали та облицювання з тканини на дверях, багажній полиці
тощо очищуються спеціальними засобами очищення, наприклад, сухою
пінкою.
Для цього можна використовувати м'яку губку, щітку або звичайну мікроволокнисту серветку.
Для очищення облицювання даху використовуйте лише ганчірку і призначений засіб очищення.
Видаляйте опухлості на матеріалі та залишки матеріалу за допомогою
пензля.
Зніміть ворсинки за допомогою «чистої рукавички» .



Alcantara®
Пил і бруд у порах, складках і на швах можуть пошкодити поверхню через
тертя. Тому їх необхідно регулярно через короткі проміжки часу витирати
ганчіркою або очищувати пилососом.
Невелика зміна кольору, обумовлена використанням, є нормальним явищем.
ОБЕРЕЖНО
Не дозволяється використовувати для оббивки Alcantara® розчинники,
віск для натирання підлоги, крем для взуття, засоби для видалення плям,
очищувачі шкіри, тощо.
■ Уникайте тривалого перебування під інтенсивним сонячним випромінюванням, щоб запобігти вигоранню штучної шкіри, тканин або Alcantara® .
Під час тривалого перебування під відкритим небом накривайте штучну
шкіру, тканини або Alcantara® для захисту.
■ Колір деяких тканин для одягу, наприклад, темної джинсової тканини, може бути недостатньо стійким. Через це чохли сидінь (із тканини або шкіри)
можуть пошкодитись, або їх матеріал може знебарвитись, навіть за умови
належного використання. Це особливо актуально для легкої оббивки. При
цьому ідеться не про брак матеріалу оббивки, а про недостатню стійкість
фарби тканин для одягу.

ОБЕРЕЖНО
Не очищуйте чохли сидінь з електричним обігрівом водою або іншими рідинами – таким чином можна пошкодити систему обігріву сидінь.
■ Регулярно прибирайте пил з чохлів за допомогою пилососа.
■ Сидіння з електричним обігрівом не можна висушити шляхом включення
нагрівача.
■ Не сидіть на мокрих сидіннях – це може призвести до їх деформації.
■ Завжди очищуйте сидіння «від шва до шва» .
■

■

Чохли сидінь



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 211.

Ремені безпеки



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 211.

Брудні ремені безпеки можна вимити м'якою тканиною та мильною водою.
Бруд можна очистити за допомогою м'якої щітки.
УВАГА
Не дозволяється демонтувати ремені безпеки для очищення.
Не дозволяється хімічне очищення ременів безпеки, оскільки хімічні
розчинники можуть пошкодити тканину.
■ Також не дозволяється контакт ременів безпеки із їдкими рідинами
(кислотами тощо).
■ Перед змотуванням, автоматичний ремінь повинен повністю висохнути.

■
■

Електричний обігрів сидінь
Для очищення чохлів використовуйте спеціально призначені для цього засоби очищення, напр. суху пінку, тощо. » .
Сидіння без обігріву
Чохли сидінь перед чищенням ретельно вичистіть за допомогою пилососа.
Протріть чохли для сидінь вологою тканиною або спеціальним засобом для
чищення, призначеним для цієї мети.
Сліди, що виникають на тканині від повсякденного використання, можуть
бути видалені вологою щіткою проти ворсу.
Доглядайте за усіма частинами чохлів таким чином, щоб не було видно
країв. Залиште до повного висихання.

Догляд і технічне обслуговування
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Заправка бензином і дизельним паливом

Перевірка та поповнення
Паливо



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Заправка бензином і дизельним паливом
Неетильований бензин
Дизельне пальне

214
215
216

На внутрішньому боці кришки паливного баку зазначено тип пального, що
підходить для вашого автомобіля » Рис. 223 на стор. 214.
УВАГА
Дотримуйтесь вимог чинного законодавства щодо поводження з паливними матеріалами.
■ Завжди дотримуйтесь інструкцій по обходженню з системою заправки.
■ Під час заправки не паліть і не використовуйте мобільний телефон.
■ Паливо та пари палива вибухонебезпечні й становлять небезпеку для
життя!

Рис. 223 Відкрийте кришку бака/вигвинтіть пробку бака/вставте пробку бака в кришку бака

■

ОБЕРЕЖНО
Ніколи не їздіть до повного спорожнення паливного баку! Нерегулярна
подача пального може призводити до перебоїв в запалюванні і, як наслідок, до серйозних пошкоджень деталей двигуна та системи відпрацьованих газів.
■ Негайно прибирайте з лакофарбового покриття автомобіля паливо, що
вибігло – воно може пошкодити лакофарбове покриття.
■ Якщо автомобіль був придбаний не в країні, передбаченій для його експлуатації, слід перевірити інформацію, чи в країні експлуатації автомобіля є
у продажу паливо, приписане виробником. Можливо слід перевірити, чи
виробник не приписує використання іншого палива для експлуатації автомобіля у відповідній країні. Якщо рекомендоване паливо недоступне, слід
перевірити, чи дозволяє виробник експлуатувати автомобіль з іншим паливом.

Рис. 224
Горловина паливного баку на
автомобілях з дизельним двигуном

■



Прочитайте і дотримуйтесь
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Заправку можна здійснювати лише в тому випадку, якщо виконуються наступні умови:
 автомобіль відімкнений;
 двигун і запалювання вимкнені.
 стояночний обігрів та вентиляція вимкнені » Стор. 133.

› Натисніть на кришку бака в напрямку стрілки 1 » Рис. 223.
› Відкрийте кришку в напрямку стрілки 2 .
› Вигвинтіть пробку бака в напрямку стрілки 3 .
› Зніміть пробку бака і вставте в щілину у кришці бака в напрямку стрілки
4.

› Вставте заправний пістолет до кінця в горловину паливного баку і заправте його.
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Щойно заправний пістолет вимкнеться, це означає, що паливний бак повний » .

› Витягніть заправний пістолет з горловини паливного баку і повісьте на заправну колонку.

› Встановіть пробку бака на заливну горловину паливного бака і поверніть
її проти напрямку стрілки 3 до надійної фіксації.

› Закрийте кришку баку, щоб вона защепнулася.

Перевірте, чи надійно зафіксувалася кришка баку.
Захист від неправильної заправки на автомобілях з дизельним двигуном
На автомобілях з дизельними двигунами горловина паливного баку може
бути обладнана захисним пристроєм від неправильної заправки » Рис. 224.
Цей захист дозволяє використовувати при заправці лише пістолет дизельного палива.
Якщо пістолет дизельного палива неправильно сидить в горловині паливного баку, його слід посунути вперед чи назад з невеликим зусиллям до
правильної посадки.
УВАГА
Вказівки із заправки запасної каністри
■ Ніколи не заправляйте запасну каністру в автомобілі.
■ Ніколи не ставте запасну каністру на автомобіль.
■ Завжди ставте запасну каністру на землю.
■ Якщо ви возите з собою запасну каністру, то дотримуйтесь національних законодавчих норм.
■ З причини безпеки ми не рекомендуємо вам возити із собою каністру.
Під час аварії вона може отримати пошкодження і може витікати паливо, що може призвести до пожежі!

ОБЕРЕЖНО
Як тільки автоматичний заправний пістолет, що використовується належним чином, уперше вимкнеться, це означає, що паливний бак повний. Не
продовжуйте заправку.
■ Якщо паливо доливається з запасної каністри, то робіть це повільно і
будьте обережними – небезпека забруднення кузову.
■ Діаметр пістолету для заправки дизельного палива в окремих країнах може бути ідентичним до діаметра пістолета для заправки бензину. У цих
країнах перед виїздом автомобіля захист від неправильної заправки треба
демонтувати на спеціалізованому підприємстві.

■

Примітка
Місткість бака становить приблизно 66 л, з них 6 л як резерв.

Неетильований бензин
На внутрішньому боці лючка паливного баку зазначено тип пального,
що підходить для вашого автомобіля.
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Автомобіль можна експлуатувати тільки з неетильованим бензином, який
відповідає вимогам стандарту EN 2281) .
Усі бензинові двигуни можуть експлуатуватися з використанням бензину,
який містить не більше, ніж 10 % біоетанолу (E10) .
Неетильований бензин 95/хв. 92 і 93 RON/ROZ
Ми рекомендуємо використовувати неетильований бензин з октановим
числом ОЧД 95. Можна використовувати також неетильований бензин з октановим числом ОЧД 92 або 93 , але з невеликою втратою потужності і підвищенням рівня споживання пального.
Нетильований бензин з ОЧД/октановим числом не менше 95
Використовувати неетильований бензин з октановим числом ОЧД 95 .
В екстрених випадках можна використовувати також неетильований бензин з октановим числом ОЧД 91, 92 або 93 , але з невеликою втратою потужності і підвищенням рівня споживання пального. Після цього дозволяється рухатись тільки на середніх обертах з мінімальним навантаженням
на двигун » .

1)

У Німеччині також стандарт DIN 51626-1 або E10 для неетильованого бензину з октановим числом 91
або 95 або DIN 51626-2 або E5 для неетильованого бензину з октановим числом 95 і 98

Перевірка та поповнення
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Якомога скоріше заправте бензин з рекомендованим октановим числом.
Нетильований бензин з ОЧД/октановим числом 98/(95)
Ми рекомендуємо використовувати неетильований бензин з октановим
числом ОЧД 98 або вище. Можна також використовувати неетильований
бензин 95, хоча це може призвести до незначного зниження потужності і
підвищення рівня споживання пального.
В екстрених випадках можна використовувати також неетильований бензин з октановим числом ОЧД 91, 92 або 93 , але з невеликою втратою потужності і підвищенням рівня споживання пального. Після цього дозволяється рухатись тільки на середніх обертах з мінімальним навантаженням
на двигун » .
Якомога скоріше заправте бензин з рекомендованим октановим числом.
Добавки до пального (присадки)
Неетильований бензин відповідно до європейського стандарту EN 2281) відповідає всім умовам для безперебійної роботи двигуна. Тому ми радимо не
додавати до пального жодних присадок. Це може призвести до серйозних
пошкоджень деталей двигуна або системи випуску відпрацьованих газів.
ОБЕРЕЖНО
Заправка бензином, який не відповідає стандарту, може призвести до серйозних пошкоджень частин системи випуску відпрацьованих газів!
■ У разі заправлення іншим пальним замість неетильованого бензину згідно з вказаними вище стандартами (наприклад, етилованим бензином), не
запускати двигун і не вмикати запалення. Існує загроза серйозного пошкодження деталей двигуна.
■

ОБЕРЕЖНО
■ Якщо ви використовуєте бензин з нижчим октановим числом, ніж рекомендовано, не їдьте з високим числом оборотів двигуна. Значне навантаження на двигун може сильно пошкодити його компоненти.
■ Бензин з октановим числом нижчим за 91 не дозволяється використовувати навіть в екстрених випадках, інакше двигун може бути пошкоджений.

1)
2)
3)

У Німеччині також стандарт DIN 51626-1 або E10 для неетильованого бензину з октановим числом 91
або 95 або DIN 51626-2 або E5 для неетильованого бензину з октановим числом 95 і 98
У Німеччині також DIN 51628, Австрії ÖNORM C 1590, в Росії ГОСТ Р 52368-2005/EN 590:2004.
У Німеччині згідно із стандартом DIN 52638, в Австрії ÖNORM C 1590, у Франції EN 590
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ОБЕРЕЖНО
У жодному разі не дозволяється використання присадок до пального із
металевими добавками, перед усім з марганцем та залізом. Існує загроза
серйозно пошкодити деталі двигуна або системи відпрацьованих газів.
ОБЕРЕЖНО
Не дозволяється використовувати пальне з металевими частками, наприклад, LRP (lead replacement petrol) . Існує загроза серйозно пошкодити деталі двигуна або системи відпрацьованих газів.
Примітка
Неетильований бензин із вищим октановим числом, ніж рекомендовано,
можна використовувати без обмежень.
■ В автомобілях, для яких рекомендовано неетильований бензин з октановим числом 95/мін. 92 або 93 використання бензину з вищим октановим
числом ніж 95 не призведе ані до значного підвищення потужності, ані до
зниження витрати пального.
■ В автомобілях, для яких рекомендовано неетильований бензин із октановим числом мін. 95, використання бензину із вищим октановим числом ніж
95 може призвести до підвищення потужності і до зниження витрати пального.
■

Дизельне пальне
На внутрішньому боці лючка паливного баку зазначено тип пального,
що підходить для вашого автомобіля.
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Автомобіль можна експлуатувати тільки з дизельним паливом, яке відповідає стандарту EN 5902) .
Всі дизельні двигуни можуть працювати з дизельним паливом з максимальним вмістом біодизеля 7 % (B7)3) .



В Індії на автомобілі можна використовувати виключно дизельне паливо ,
яке відповідає стандарту IS 1460/Bharat IV . Якщо дизельне паливо, що відповідає цьому стандарту, недоступне, то в екстреному випадку можна заправляти дизельне паливо згідно зі стандартом IS 1460/Bharat III .
Зимова експлуатація - зимове дизельне пальне
Використовуйте в холодну пору року «зимове дизельне пальне» , яке придатне до використання при -20 °C.
В країнах з іншими кліматичними умовами пропонується дизельне пальне,
що має інші температурні характеристики. Авторизовані сервіс-партнери
компанії ŠKODA та заправні станції відповідної країни проінформують вас
про дизельне пальне, специфічне для певної країни.
Попередній нагрів паливного фільтру
Автомобіль обладнаний пристроєм попереднього нагріву паливного фільтру. З цієї причини експлуатаційна надійність дизельного пального забезпечується при температурі зовнішнього середовища до -24 ℃.
Добавки до пального (присадки)
Дизельне пальне згідно з заданими стандартами відповідає усім умовам
для безперебійної роботи двигуна. Тому ми радимо не додавати до дизельного пального жодних присадок. Це може призвести до серйозних пошкоджень деталей двигуна або системи випуску відпрацьованих газів.
ОБЕРЕЖНО
■ Навіть одна заправка баку дизельним пальним, що не відповідає стандарту, може призвести до пошкодження деталей двигуна, паливної системи та
системи випуску відпрацьованих газів.
■ Якщо ви заправили інше пальне, а не дизельне пальне, що відповідає
вказаному вище стандарту (наприклад, бензин), не запускайте двигун і не
вмикайте запалення! Існує загроза серйозного пошкодження деталей двигуна.
■ Накопичення води в паливному фільтрі може привести до збоїв у роботі
двигуна.

ОБЕРЕЖНО
Автомобіль не призначений для використання біопального (метилового
ефіру рапсової олії), тому не можна заправляти це паливо та використовувати його під час руху. Використання біопального (метилового ефіру рапсової олії) може призвести до тяжкого пошкодження деталей двигуна або
паливної системи.
■ Забороняється додавати будь-які «фільтровані присадки» (бензин або
аналогічні речовини) у дизельне пальне. Це може призвести до тяжких
пошкоджень деталей двигуна або системи випуску відпрацьованих газів.
■

AdBlue® і його заправлення



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Бак і контроль рівня
AdBlue® заправлення

218
218

Для зменшення викидів шкідливих речовин на автомобілях, оснащених
дизельними двигунами і каталізатором селективного відновлення, до системи відпрацьованих газів автоматично уприскується розчин сечовини AdBlue® .
На автомобілях, оснащених системою вприскування AdBlue®, з внутрішнього боку кришки баку розміщено вказівку про місце монтажу заливної горловини баку AdBlue®, а також мінімальний заправний об'єм AdBlue®,
якій необхідно додавати в бак, якщо рівень AdBlue®занизький.
Споживання AdBlue®
Витрата AdBlue® складає приблизно 0,8 – 1,2 л/1000 км.
Споживання AdBlue®залежить від манери керування, робочої температури
системи і погодних умов.
Вказівки щодо зберігання AdBlue®
› Зберігайте AdBlue® тільки в закритий оригінальних резервуарах в надійному місці.
› Зберігайте резервуари у недоступному для дітей місці.
› За жодних обставин не зберігайте резервуари під прямими сонячними
променями при температурі понад 30 °C.

Перевірка та поповнення
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Вказівки про чищення

Перевірка рівня
Контроль рівня AdBlue®здійснюється автоматично.

ки протріть це місце вологою ганчіркою і достатньою кількістю холодної
води.
› Після висихання розчину AdBlue® протріть його теплою водою і губкою.

Коли відстань, яку можна проїхати з наявною кількістю AdBlue®, знижується приблизно до 2400 км, на комбінації приладів спалахує контрольна лампа  та з'являється вимога долити AdBlue®.

Покажчик несправностей
При несправності системи на дисплеї комбінації приладів загоряється
контрольна лампа  і з'являється відповідне повідомлення » Стор. 43.

На комбінації приладів з'являються також дані про мінімальну і максимальну кількість AdBlue®, що треба долити » .

› У разі потрапляння AdBlue® на лаковані частини автомобіля, одяг і килим-

УВАГА
■ AdBlue® є подразнюючим і їдким розчином, який може пошкодити
шкіру, очі та органи дихання!
■ При потреплянні AdBlue® в очі або на шкіру негайно промийте уражену ділянку протягом принаймні 15 хв. водою і одразу ж зверніться до лікаря.
■ Якщо ви ковтнули AdBlue® , полощіть рота протягом щонайменше 15
хвилин водою і невідкладно зверніться до лікаря.
ОБЕРЕЖНО
Не тримайте резервуари з AdBlue® постійно в автомобілі – таким чином
можна пошкодити салон.
■ За жодних обставин не змішуйте AdBlue® з водою або іншими речовинами.
■

Коли відстань, яку можна проїхати з наявною кількістю AdBlue®, знижується до 0 км, то запустити двигун неможливо.
Відстань, яку можна проїхати з наявною кількістю AdBlue®, визначається на
основі параметрів руху » Стор. 48.
ОБЕРЕЖНО
Ніколи не наливайте забагато в бак для AdBlue®- виникає ризик пошкодження компонентів автомобіля!
■ Ніколи не їздіть до повного спорожнення баку для AdBlue®!
■

AdBlue® заправлення
Застосовуйте тільки AdBlue®, що відповідає стандарту ISO 22241-1.

Примітка
Розчин AdBlue®замерзає при температурі -11 °С і нижче. Система має обігрів, що забезпечує можливість використання при низьких температурах.
■ Ми рекомендуємо придбати балони для заправки AdBlue®з асортименту
оригінальних деталей ŠKODA .
■ AdBlue® є зареєстрованою торговою маркою VDA. AdBlue® також відомий
як AUS 32 (Aqueous Urea Solution) Або DEF (Diesel Exhaust Fluid) .
■

Рис. 225 Відкрийте кришку бака/вигвинтіть пробку бака/вставте пробку бака в кришку бака

Бак і контроль рівня



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 218.

Бак
Для AdBlue® передбачено окремий бак, заливна горловина A якого розташована біля пробки баку » Рис. 225 на стор. 218.
Об'єм заправки баку AdBlue® складає приблизно 13 літрів.
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Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 218.

При додаванні AdBlue® враховуйте дані про мінімальну та максимальну
кількість AdBlue®, що треба долити, які відображаються на комбінації приладів » Стор. 43.



Ми рекомендуємо доливать AdBlue® на спеціалізованому підприємстві. За
необхідності Ви можете долити його самі за допомогою балона для заправки або заправного пістолету на заправці.
Для заправки за допомогою балона для заправки ми радимо використовувати балони з асортименту оригінальних деталей компанії ŠKODA .
Перед заправкою
› Заправку AdBlue® слід здійснювати на рівному ґрунті.
› Вимкніть запалювання.
› Натисніть на кришку бака в напрямку стрілки 1 » Рис. 225.
› Відкрийте кришку в напрямку стрілки 2 .
› Поверніть пробку заливної горловини баку AdBlue® в напрямку стрілки 3
і вставте в отвір на кришці баку в напрямку стрілки 4 .
Заправка

› Заправте AdBlue® через горловину

A з балону для заправки (згідно з вказівками, наведеними на балоні для заправки) » .

або

› Заправте AdBlue® через горловину
та »

A за допомогою заправного пістоле-

.

Після заправки
› Після заправки AdBlue® вставте пробку до заливної горловини баку і поверніть її проти напрямку стрілки 3 до надійної фіксації.
› Закрийте кришку баку, щоб вона защепнулася.
Перед продовженням руху
› Для заправки AdBlue® увімкніть тільки запалювання і не вимикайте його
протягом щонайменше 30 с, щоб система зафіксувала процес заправки.
Тільки після цього запустіть двигун.
ОБЕРЕЖНО
Бак AdBlue®повний, якщо AdBlue® більше не тече з балону для заправки
або якщо заправний пістолет, використовуваний належним чином, вимикається. Не продавжуйте заправку AdBlue® .

Моторний відсік



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
220
221
221
221

Відкриття і закриття капоту
Огляд моторного відсіку
Вентилятор радіатора
Система омивання скла

УВАГА
Під час виконання робот в моторному відсіку існує небезпека отримання травм, опіків, нещасних випадків та виникнення пожеж. Тому необхідно обов'язково дотримуватися усіх наведених нижче попереджувальних вказівок та загальних правил безпеки. Моторний відсік двигуна
є небезпечною зоною!
УВАГА
Вказівки перед виконанням робіт у моторному відсіку
■ Вимкніть двигун і витягніть ключ запалення.
■ Увімкніть стоянкове гальмо.
■ На автомобілях з механічною коробкою передач переведіть важіль
перемикання передач у положення холостого ходу.
■ В автомобілях з автоматичною коробкою передач переведіть селектор у положення P .
■ Дайте двигуну охолонути.
■ Ніколи не відчиняйте капот, якщо помітили, що з підкапотного простору виділяється пара або рідина для охолодження - це може призвести
до опіків! Дочекайтеся, доки пара або рідина для охолодження не припинять виділятися.
УВАГА
Вказівки з виконання робіт у моторному відсіку
■ Не підпускайте до моторного відсіку людей, особливо дітей.
■ Ніколи не торкайтеся вентилятора радіатору, доки двигун ще теплий.
Вентилятор може раптово спрацювати!
■ Не торкайтеся гарячих деталей двигуна - не може призвести до опіку!

Перевірка та поповнення
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УВАГА
Вказівки з виконання робіт у моторному відсіку під час роботи двигуна
■ Звертайте особливу увагу на деталі двигуна, які обертаються, наприклад, поліклиновий ремінь, генератор, вентилятор радіатора – вони становлять небезпеку для життя!
■ Ніколи не торкайтесь електричних дротів системи запалення.
■ Попереджуйте виникнення коротких замикань в електрообладнанні –
особливо на акумуляторі.
■ Завжди слідкуйте, що в деталі двигуна, які обертаються, не потрапили
прикраси, вільні деталі одягу або довге волосся – небезпека для життя!
Перед роботами завжди знімайте прикраси, підв'язуйте довге волосся а
деталі одягу повинні щільно прилягати до тулубу.

Захист навколишнього середовища
Для утилізації експлуатаційних рідин без шкоди для навколишнього середовища, а також з причини необхідності використання спеціальних інструментів і відповідного досвіду, ми радимо виконувати заміну експлуатаційних рідин в рамках сервісного технічного обслуговування на спеціалізованому підприємстві.
Примітка
З приводу будь яких запитань стосовно експлуатаційних рідин.
Експлуатаційні рідини з належними властивостями входять до оригінальних аксесуарів ŠKODA або оригінальних запчастин ŠKODA .

■
■

Відкриття і закриття капоту

УВАГА
Вказівки з виконання робіт на паливній або електричній системі
■ Від'єднуйте акумулятор від бортової мережі.
■ Не паліть.
■ Не працюйте поблизу автомобіля з відкритим полум'ям.
■ Завжди тримайте напоготові біля автомобіля справний вогнегасник.
УВАГА
Читайте та дотримуйтесь інформації та попереджувальних вказівок на
ємностях з експлуатаційними рідинами.
■ Зберігайте експлуатаційні рідини в оригінальних закритих ємностях у
місцях, захищених від осіб, які не є повністю самостійними, наприклад,
від дітей!
■ Ніколи не розливайте на гарячий двигун експлуатаційні рідини – це
може спричинити пожежу.
■ При виконанні робот під автомобілем, його слід заблокувати від відкочування і підставити під нього надійні опори; домкрату для цього не достатньо!
■

ОБЕРЕЖНО
Доливайте експлуатаційні рідини тільки правильної специфікації. Інакше це
може призвести до серйозних порушень функціонування та пошкоджень
автомобіля!

Рис. 226 Відчинення капоту



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 219.

Відкривання кришки капоту
› Відчиніть двері водія.
› Потягніть важіль розблокування під панеллю приладів у напрямку стрілки
1 » Рис. 226.
Перед підняттям кришки капота переконайтеся, що щітки очищувачів скла
не відкинуті від лобового скла, оскільки в такому випадку можливе пошкодження лаку на кришці капоту.

› Натисніть на важіль розблокування в напрямку стрілки

2 .

Кришка розблокується.

› Візьміться руками за кришку капоту і підніміть настільки, щоб вона утримувалась відчиненою газонаповненим амортизатором.
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Закривання кришки капоту
› Притягніть кришки капоту вниз настільки, щоб подолати зусилля газонаповненого амортизатора.
› Щоб закрити капот, піднесіть його на 20 см та легко опустіть.
Перевірте, чи надійно закрита кришка капоту, та перевірте, чи не відображується на дисплеї комбінації приладів автомобіль із відчиненим капотом
» Стор. 46.
УВАГА
■ Якщо під час подорожі ви помітите, що фіксатор не заблокований,
одразу зупиніться та зачиніть капот, щоб не сталося нещасного випадку!
■ Обережно! Під час закривання кришки капоту можна защепити частини тіла й отримати травму!

Огляд моторного відсіку

E
F

Акумуляторна батарея (під кожухом)
Бачок омивача скла

226
221

Примітка
Розміщення деталей у підкапотному просторі для усіх бензинових та дизельних двигунів в значній мірі аналогічне.

Вентилятор радіатора



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 219.

Вентилятор радіатора має привод від електромотору. Його робота залежить від температури охолоджувальної рідини.
УВАГА
Після вимкнення запалення вентилятор радіатора може ще працювати
біля 10 хвилин, навіть з перервами.

Система омивання скла

Рис. 228 Бачок омивача скла

Рис. 227 Принципова схема: Моторний відсік



Прочитайте і дотримуйтесь

та



на сторінці 219.

Розташування деталей у моторному відсіку » Рис. 227
A Розширювальний бачок охолоджувальної рідини
B Щуп для вимірювання оливи
C Горловина для поповнення моторної оливи
D Бачок гальмівної рідини

225
223
223
226

Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 219.

В залежності від типу двигуна бачок омивача скла A або B знаходиться в
моторному відсіку автомобіля » Рис. 228.
Очищувальна рідина призначена для очищення лобового або заднього
скла, а також скла фар.
Об'єм бачка A складає приблизно 3,1 літри, в автомобілях із системою очищення фар – приблизно 4,7 літрів.

Перевірка та поповнення
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Об'єм бачка B складає прибл. 3,7 літри.
Для ретельної очищення скла та фар недостатньо лише чистої води. Радимо використовувати чисту воду разом із засобом для очищення скла з
асортименту оригінального приладдя компанії ŠKODA, який видаляє бруд,
що міцно тримається (взимку разом із засобом від замерзання).
Взимку до води для омивання слід завжди додавати засіб від замерзання,
навіть якщо на автомобілі встановлені форсунки омивача лобового скла з
обігрівом.

Компанія ŠKODA інформує авторизованих сервіс-партнерів ŠKODA про поточні зміни. Тому ми радимо, щоб заміну оливи виконував авторизований
партнер ŠKODA з техобслуговування.
Наведені нижче специфікації (стандарти VW) повинні окремо чи разом із
іншими специфікаціями знаходитися на бачку.
Моторна олива підлягає заміні із заданим інтервалом сервісного обслуговування » Стор. 55.
УВАГА
Моторний відсік двигуна є небезпечною зоною. Під час виконання робіт
у моторному відсіку слід обов'язково враховувати наступні попереджувальні вказівки » Стор. 219.

Якщо у вас не буде засобу для очищення скла із захистом від замерзання,
можна використати спирт. При цьому вміст спирту не повинен складати
більше 15%. За такої концентрації захист від замерзання забезпечується
лише до -5 °C.
ОБЕРЕЖНО
За жодних обставин не дозволяється домішувати до засобу для омивання
скла антифриз або інші присадки.
■ Якщо автомобіль обладнаний системою очищення фар, то до рідини для
омивача можна домішувати лише той засіб для очищення, який не буде
пошкоджувати полікарбонатне покриття фари.
■ Під час доливання рідини не знімайте сітку з бачка рідини для омивання,
оскільки це може призвести до забруднення системи подачі рідини і в результаті до порушень функціонування системи омивання скла.
■

Моторна олива



Примітка
Перед тривалою поїздкою ми радимо придбати та взяти з собою моторну
оливу, специфікація якої відповідає вашому автомобілю.
■ Ми радимо використовувати оливу з асортименту оригінальних деталей
компанії ŠKODA .
■ Якщо вам на шкіру потрапила олива, необхідно змити її великою кількістю води.
■

Специфікація

Вступ до теми



В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Специфікація
Перевірка рівня моторної оливи
Поповнення

ОБЕРЕЖНО
Не додавайте до моторної оливи жодних присадок - це може призвести до
серйозного пошкодження деталей двигуна.

222
223
223

На заводі двигун заправляється високоякісною оливою, яку можна використовувати цілий рік, за виключенням зон з екстремальним кліматом.
Моторні оливи постійно вдосконалюються. Тому дані, що містяться в цій інструкції з експлуатації, відповідають стану в цій сфері на момент завершення редакції.

Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 222.

Автомобілі зі змінними інтервалами сервісного обслуговування
Бензинові двигуни
1,4 л/92 кВт TSI
1,4 л/110 кВт TSI
1,8 л/132 кВт TSI
2,0 л/162, 206 кВт TSI
Дизельні двигуни
1,6 л/88 кВт TDI CR
2,0 л/110, 130, 140 кВт TDI CR

222 Вказівки стосовно експлуатації
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Специфікація
VW 503 00, VW 504 00
VW 504 00
Специфікація
VW 507 00



Автомобілі з фіксованими інтервалами сервісного обслуговування
Бензинові двигуни

Специфікація

1,4 л/92 кВт TSI
1,4 л/110 кВт TSI
1,8 л/132 кВт TSI
2,0 л/162, 206 кВт TSI

VW 501 01, VW 502 00
VW 502 00

Дизельні двигуни

Специфікація

1,6 л/88 кВт TDI CR
2,0 л/110, 130, 140 кВт TDI CR

VW 507 00

Для дизельних двигунів без DPF оптимальною моторною оливою є VW 505
01.
ОБЕРЕЖНО
В екстреному випадку можна долити інше моторне мастило. Щоб уникнути пошкодження двигуна, до наступної заміни оливи дозволяється доливати до 0,5 л моторну оливу, яка відповідає наступним специфікаціям:
■ для бензинових двигунів: ACEA A3/ACEA B4 або API SN, (API SM);
■ для дизельних двигунів: ACEA C3 або API CJ-4.

■

Перевірка рівня моторної оливи

Рівень оливи можна перевіряти і поповнювати, якщо виконані наступні
умови.
 Автомобіль стоїть на горизонтальній поверхні.
 Досягнуто робочу температуру двигуна.
 Двигун зупинено.
 Кришка капоту відкрита.
Перевірте рівень
› Почекайте кілька хвилин, поки моторна олива стече назад в оливний картер.
› Вийміть оливомірний щуп.
› Протріть вимірювальний щуп чистою ганчіркою і вставте назад до упору.
› Знову витягніть вимірювальний щуп і визначте рівень оливи.
› Знову вставте вимірювальний щуп.
Двигун споживає невелику кількість оливи. В залежності від режиму руху та
умов експлуатації витрата оливи може складати до 0,5 л/1 000 км. Протягом
перших 5000 кілометрів споживання може бути ще вищим.
Рівень оливи слід перевіряти через регулярні проміжки часу.
Якщо рівень оливи занадто низький, то на дисплеї комбінації приладів
з'явиться контрольний символ  і відповідне повідомлення » Стор. 43. Якомога скоріше перевірте рівень оливи по вимірювальному щупу. Долийте
відповідну кількість оливи.
ОБЕРЕЖНО
Рівень оливи у жодному разі не має знаходитися вище або нижче сектора
A » Рис. 229 через небезпеку пошкодження двигуна і системи відпрацьованих газів.
■ Якщо за певних обставин долити моторну оливу не вдається,  не продовжуйте рух! Вимкніть двигун і скористайтеся допомогою спеціалізованого підприємства.
■ Якщо олива знаходиться вище рівня A ,  не подовжуйте подорож! Вимкніть двигун і скористайтеся допомогою спеціалізованого підприємства.
■

Рис. 229 Принципова схема: Покажчик рівня оливи



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 222.

Вимірювальний щуп масла показує рівень моторного масла.
Покажчик рівня оливи » Рис. 229
A Рівень оливи має знаходитись у цьому діапазоні.

Поповнення



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 222.

› Відгвинтіть кришку горловини для поповнення моторної оливи » Рис. 227
на стор. 221.

Перевірка та поповнення

223



› Долийте оливу, яка відповідає специфікації, порціями у 0,5 літра

УВАГА (продовження)
Завжди зберігайте охолоджувальну рідину в оригінальній упаковці в
безпечному місці подалі від осіб, які не є повністю самостійними, особливо від дітей, щоб вони не отруїлися!
■ У випадку проковтування охолоджувальної рідини негайно звернутись
до лікаря.
■ Ніколи не розливайте на гарячий двигун експлуатаційні рідини – це
може спричинити пожежу.

» Стор. 222.
› Перевірте рівень моторної оливи » Стор. 223.
› Обережно загвинтіть кришку горловини для поповнення моторної оливи.
› Вставте вимірювальний щуп до упору.

■

Охолоджувальна рідина



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Перевірка рівня
Поповнення

225
225

Охолоджувальна рідина застосовується для охолодження двигуна.
Вона складається з води й антифризу з присадками, які захищають систему
охолодження від корозії та запобігають утворенню накипу.
Частка антифризу в охолоджувальній рідині повинна складати мін. 40%.
Вміст антифризу не повинен перевищувати 60 %.
У разі необхідності правильне співвідношення між водою та антифризом
треба перевіряти і відновлювати на спеціалізованому підприємстві.
Найменування охолоджувальної рідини вказано на розширювальному бачку охолоджувальної рідини » Рис. 230 на стор. 225.
УВАГА
Моторний відсік двигуна є небезпечною зоною. Під час виконання робіт
у моторному відсіку слід обов'язково враховувати наступні попереджувальні вказівки » Стор. 219.
■ Охолоджувальна рідина шкідлива для здоров'я.
■ Уникайте контакту з охолоджувальною рідиною.
■ Випаровування охолоджувальної рідини небезпечні для здоров'я.
■ Ніколи не відчиняйте кришку бачка охолоджувальної рідини, доки
двигун ще гарячий. Система охолодження знаходиться під тиском!
■ Для захисту обличчя, рук та долонь від гарячої пари або гарячої охолоджувальної рідини при відчинені накрийте кришку бачка охолоджувальної рідини великою ганчіркою.
■ Якщо в очі потрапили бризки охолоджувальної рідини, негайно промийте очі чистою водою і не відкладаючи зверніться до лікаря.

224 Вказівки стосовно експлуатації

ОБЕРЕЖНО
Якщо за певних обставин долити охолоджувальну рідину не вдається, 
то подорож подовжувати не можна. Вимкніть двигун і скористайтеся допомогою спеціалізованого підприємства.
■ Якщо компенсаційний бачок порожній, не доливайте охолоджувальну рідину. У систему могло потрапити повітря – існує небезпека пошкодження
двигуна,  не продовжуйте подорож! Вимкніть двигун і скористайтеся допомогою спеціалізованого підприємства.
■ Частка антифризу в охолоджувальній рідині не повинна складати менше
40%.
■ Частка антифризу в охолоджувальній рідині більше за 60% знижує морозостійкість та ефект охолодження.
■ Антифриз, який не відповідає необхідним технічним умовам, може значно зменшити властивості захисту від корозії системи охолодження.
■ Пошкодження, викликані корозією, можуть призвести до втрати охолоджувальної рідини і, в результаті, до серйозних пошкоджень двигуна.
■ Не наливайте охолоджувальну рідину вище мітки A » Рис. 230 на
стор. 225.
■ У разі несправності, яка викликає перегрів двигуна, ми радимо звернутися
по допомогу до спеціалізованого підприємства. Інакше можливі серйозні
пошкодження двигуна.
■ Додаткові фари та інші встановлені перед отвором приточного повітря
деталі погіршують ефект охолодження охолоджувальної рідини.
■ За жодних обставин не накривайте радіатор – є небезпека перегрівання
двигуна.
■

Примітка
На автомобілях з додатковим обігрівом (стояночний обігрів і вентиляція)
кількість охолоджувальної рідини більше прибл. на 1 л.

Перевірка рівня
Рис. 230
Розширювальний бачок охолоджувальної рідини

Витік охолоджувальної рідини
Витік охолоджувальної рідини, в першу чергу, викликаний негерметичністю в системі охолодження. Недостатньо лише долити охолоджувальну рідину. Негайно зверніться до спеціалізованого підприємства для перевірки
системи охолоджування.

Поповнення





Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 224.

Розширювальний бачок охолоджувальної рідини знаходиться в підкапотному просторі.
Розширювальний бачок охолоджувальної рідини » Рис. 230
A Позначка максимально допустимого рівня охолоджувальної рідини
B Позначка мінімально допустимого рівня охолоджувальної рідини
Треба підтримувати рівень охолоджувальної рідини між позначками A та
B .
Рівень охолоджувальної рідини можна перевіряти і поповнювати, якщо виконані наступні умови.
 Автомобіль стоїть на горизонтальній поверхні.
 Двигун зупинено.
 Двигун не прогрівся.
 Кришка капоту відкрита.
Перевірте рівень
› Перевірте рівень охолоджувальної рідини в розширювальному бачку
охолоджувальної рідини » Рис. 230.
Якщо двигун нагрітий, то результат перевірки може бути викривлений. Рівень рідини може навіть перевищувати позначку A » Рис. 230 .
Якщо рівень моторної оливи занадто низький, то на дисплеї комбінації приладів з'являється контрольний символ  і відповідне повідомлення
» Стор. 42. Незважаючи на це, ми рекомендуємо регулярно перевіряти рівень охолоджувальної рідини безпосередньо в бачку.

Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 224.

У компенсаційному бачку охолоджувальної рідини завжди повинна бути
невелика кількість охолоджувальної рідини » Сторінка 224, в розділі Вступ до теми.

› Накрийте ганчіркою кришку бачка охолоджувальної рідини та обережно
викрутіть кришку.

› Долийте охолоджувальну рідину.
› Загвинтіть кришку, щоб вона чутно защепнулася.
Якщо у вас не буде рекомендованої охолоджувальної рідини, не доливайте
іншу. У такому випадку використовуйте лише воду, а потім якомога швидше відновіть необхідне співвідношення між водою та антифризом на спеціалізованому підприємстві.
Доливайте тільки нову охолоджувальну рідину.

Гальмівна рідина



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
226
226

Перевірка рівня
Специфікація

Бачок для гальмівної рідини знаходиться в моторному відсіку » Рис. 231 на
стор. 226.
УВАГА
Моторний відсік двигуна є небезпечною зоною. Під час виконання робіт у моторному відсіку слід обов'язково враховувати наступні попереджувальні вказівки » Стор. 219.
■ Не використовуйте вживану гальмівну рідину, це може негативно
вплинути на роботу гальмівної системи, а це може призвести до аварії!

■

Перевірка та поповнення

225



ОБЕРЕЖНО
Якщо рівень рідини знизився нижче позначки «MIN» то їхати далі
» Рис. 231 на стор. 226,  не можна через небезпеку аварій! Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.
■ Гальмівна рідина пошкоджує лаковану поверхню автомобіля.

Якщо рівень гальмівної рідини занадто низький, про це сигналізує загоряння контрольної лампи  на дисплеї комбінації приладів та відповідне повідомлення » Стор. 37.

Примітка
Гальмівна рідина замінюється в рамках обов'язкового інспекційного сервісу.
■ Ми радимо використовувати гальмівну рідину з асортименту оригінальних
деталей компанії ŠKODA .



■

■

Перевірка рівня

Прочитайте і дотримуйтесь

Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 225.

Гальмівна речовина повинна відповідати наступним стандартам або специфікаціям:
› VW 50114;
› FMVSS 116 DOT4.

Акумуляторна батарея
Рис. 231
Бачок гальмівної рідини



Специфікація

та

на сторінці 225.

Гальмівну рідину можна перевіряти, якщо виконані наступні умови.
 Автомобіль стоїть на горизонтальній поверхні.
 Двигун зупинено.
 Кришка капоту відкрита.
Перевірте рівень
› Перевірте рівень гальмівної рідини у бачку » Рис. 231.
Рівень повинен бути між позначками «MIN» та «MAX» .
Незначне зниження рівня гальмівної рідини виникає під час експлуатації
автомобіля внаслідок зносу та автоматичного регулювання гальмівних накладок.
Але якщо за короткий час рівень рідини значно знизиться або впаде нижче
позначки «MIN», це може означати порушення герметичності гальмівної
системи.

226 Вказівки стосовно експлуатації



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Відкрити кришку

228

Перевірка рівня електроліту в акумуляторі

228

Зарядка акумуляторної батареї

228

Заміна

229

Відключення і повторне підключення

229

Автоматичне відключення електричних споживачів

230

Акумулятор автомобіля є джерелом струму для запуску двигуна та живлення електричних споживачів в автомобілі.
Попереджувальні символи на акумуляторній батареї
Символ
Значення





Завжди надівайте захисні окуляри!
Акумуляторний електроліт дуже їдкий. Завжди надівайте захисні рукавички і засоби захисту зору!
Тримайте на відстані від акумуляторної батареї вогонь, іскри,
відкрите світло і не паліть біля неї!



Символ




УВАГА (продовження)
Замерзлу акумуляторну батарею слід замінити.
Ніколи не використовуйте запуск зі стороннього акумулятора із низьким рівнем електроліту – небезпека вибуху та опіку!

Значення

■
■

Під час зарядки акумуляторної батареї утворюється вибухонебезпечна гримуча газова суміш!
Не підпускайте до акумуляторної батареї дітей!

УВАГА
Під час робіт на акумуляторній батареї та електрообладнанні виникає
небезпека травмування, отруєння, опіків, вибуху та виникнення пожеж.
Необхідно обов'язково дотримуватися загальновизнаних правил техніки безпеки й зазначених нижче попереджувальних вказівок.
■ Тримайте акумулятор автомобіля подалі від людей, які не є постійно
самостійними, особливо від дітей.
■ Не нахиляйте акумулятор, інакше електроліт може вилитися із газовивідних отворів.
■ Захищайте очі захисними окулярами або маскою, щоб запобігти втраті
зору!
■ Під час роботи від акумулятора використовуйте захисні рукавиці, засоби для захисту очей та шкіри.
■ Електроліт в акумуляторній батареї дуже їдкий, тому з ним необхідно
поводитися особливо обережно.
■ Їдкі випаровування в повітрі подразнюють дихальні шляхи та слизову
оболонку ока і призводять до запалення дихальних шляхів.
■ Електроліт акумулятора роз'їдає зубну емаль, а після контакту зі шкірою виникають глибокі рани, що довго загоюються.
■ У разі потрапляння електроліту в очі промийте їх протягом кількох хвилин чистою водою – зверніться до лікаря якомога скоріше!
■ У разі потрапляння бризків електроліту на шкіру чи одяг якомога
швидше нейтралізуйте їх мильним лугом та потім промийте великою
кількістю води.
■ Якщо ви проковтнули електроліт , негайно зверніться до лікаря!

ОБЕРЕЖНО
Неналежне використання акумуляторної батареї може призвести до пошкодження.
■ Стежте за тим, щоб електроліт акумулятора не потрапив на кузов – це може призвести до пошкодження лакофарбового покриття.
■ Якщо автомобіль не використовується протягом 3 – 4 тижнів, то акумулятор може розрядитися. Розрядженню акумулятора можна запобігти, якщо
від'єднати мінусову клему акумулятора  або зарядити акумулятор дуже
слабким струмом.
■ Для захисту акумуляторної батареї від УФ-випромінювання не дозволяється, щоб на акумулятор потрапляло пряме сонячне світло.
■ Якщо автомобіль часто використовується для поїздок на короткі відстані,
то акумулятор може недостатньо заряджатися і врешті розрядитися.
■

Захист навколишнього середовища
Акумуляторні батареї, які вийшли з ладу, є небезпечними для навколишнього середовища відходами. Тому їх слід утилізувати у відповідності
до національних законодавчих постанов.
Примітка
Ми радимо звертатися за виконанням робіт на акумуляторній батареї до
спеціалізованого підприємства.
■ Акумулятори, які використовуються більше 5 років, підлягають заміні.
■

УВАГА
Уникайте поводження з електролітом біля відкритого полум'я і світла.
Уникайте паління та робіт, під час яких можуть утворюватись іскри.
Ніколи не користуйтесь пошкодженим акумулятором – небезпека вибуху!
■ Ніколи не заряджайте замерзлу або розмерзлу акумуляторну батарею
– це небезпечно вибухом або опіком!
■
■
■

Перевірка та поповнення

227

Відсутнє забарвлення або світло-жовтий колір - занадто низькій рівень
електроліту, акумулятор необхідно замінити.

Відкрити кришку
Рис. 232
пластмасова кришка акумуляторної батареї



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 227.

Акумуляторна батарея знаходиться в моторному відсіку. У деяких комплектаціях під пластмасовою кришкою » Рис. 232.

› Відкрийте кришку акумуляторної батареї в напрямку стрілки.
Монтаж кришки акумулятора виконується в зворотній послідовності.

Перевірка рівня електроліту в акумуляторі
Рис. 233
Акумулятор: Індикатор рівня
електроліту

В акумуляторних батареях с позначкою «AGM» рівень електроліту з технічних причин перевірити неможливо.
Автомобілі із системою START-STOPобладнані пристроєм управління акумулятором для контролю за станом електроенергії для запуску двигуна.
Ми рекомендуємо регулярно перевіряти рівень електроліту на спеціалізованому підприємстві, особливо в наступних випадках.
› Висока зовнішня температура.
› Тривалі повсякденні подорожі.
› Після кожного заряджання.
Зимовий період
За низької температури пускова потужність акумуляторної батареї зменшується. Розряджена батарея може замерзнути вже за температури дещо нижче 0 °C.
Тому ми рекомендуємо перед початком зимової пори року перевірити та за
необхідності підзарядити акумуляторну батарею на спеціалізованому підприємстві.
Примітка
Рівень електроліту в акумуляторній батареї регулярно перевіряється і в
рамках сервісного техобслуговування на спеціалізованому підприємстві.

Зарядка акумуляторної батареї



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 227.

Заряджена акумуляторна батарея є передумовою для нормального запуску
двигуна.



Прочитайте і дотримуйтесь
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на сторінці 227.

На акумуляторних батареях, обладнаних кольоровим індикатором рівень
електроліту можна визначати за кольором цього індикатора.
Повітряні бульбашки можуть впливати на колір індикатора. Тому перед перевіркою обережно постукайте по індикатору.
Перевірка
Чорний колір – рівень електроліту нормальний.
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Зарядку можна здійснювати лише в тому випадку, якщо виконуються наступні умови.
 Двигун зупинено.
 Запалювання вимкнене.
 Усі споживачі вимкнені.
 Кришка капоту відкрита.
«Швидка зарядка» з великим струмом
› Від'єднайте обидва з'єднувальні кабелі (спочатку «мінус», потім «плюс»).



› Під'єднайте виводи зарядного пристрою до полюсних виводів акумулятора (червоний = «плюс», чорний = «мінус»).
› Тепер під'єднайте мережевий кабель зарядного пристрою до розетки і
увімкніть пристрій.
› Після виконання зарядки: Спочатку вимкніть зарядний пристрій і витягніть мережевий кабель з розетки.
› Тепер від'єднайте полюсні виводи зарядного пристрою.
› Знову під'єднайте під'єднувальний кабель до акумулятора (спочатку
«плюс», потім «мінус»).

Зарядка з невеликим струмом
Під час зарядки, наприклад, за допомогою малогабаритного зарядного
пристрою, як правило, не потрібно знімати з'єднувальний кабель з акумулятора.
Дотримуватись вказівок виробника зарядного пристрою.
Для повної зарядки акумулятора зарядний струм має бути кратним 0,1 від
ємності батареї (або нижче).
Під час зарядки не можна відкривати заглушки на акумуляторній батареї.
УВАГА
■ Під час підзарядки акумуляторних батарей виділяється водень, що разом із повітрям утворює вибухонебезпечну суміш. Вибух також може
статися через виникнення іскор при від'єднанні клем або вийманні кабелю при увімкненому запаленні.
■ Через перемикання виводів акумулятора (наприклад, металевими
предметами – провідниками) утворюється коротке замкнення, що може
призвести до пошкодження акумуляторної батареї, вибуху, займання
акумуляторної батареї, вибризкування кислоти.
■ Під час використання кабелів та електричних приладів уникайте утворення іскор. Під час сильного іскроутворення виникає небезпека травмування.
■ Перед початком будь-яких робот на електричній системі автомобіля
вимкніть двигун, запалювання і всі електричні споживачі, від'єднайте мінусову клему .
■ «Швидка зарядка» акумуляторної батареї є небезпечною, вона потребує наявності спеціального зарядного пристрою і професійних знань.
■ Ми рекомендуємо виконувати «швидку зарядку» акумуляторної батареї на спеціалізованому підприємстві.

ОБЕРЕЖНО
В автомобілях із системою START-STOPне дозволяється під'єднувати клему
зарядного пристрою або додаткового (стояночного) обігрівача безпосередньо до мінусового полюсного виводу акумулятора, а лише до маси двигуна » Стор. 246.

Заміна



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 227.

Нова акумуляторна батарея повинна мати ту саму ємність, напругу, силу
струму і той самий розмір, що й стара. Акумуляторну батарею відповідного
типу можна придбати на спеціалізованому підприємстві.
Ми радимо виконувати заміну акумулятора у спеціалізованому підприємстві, де новий акумулятор буде кваліфіковано встановлено, а попередній
буде належним чином утилізований.

Відключення і повторне підключення



Прочитайте і дотримуйтесь
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Від'єднання
› Вимкніть запалювання.
› Спочатку від'єднайте мінусову , а потім плюсову клему  акумуляторної
батареї.
Під'єднання
› Спочатку під'єднайте плюсову , а потім мінусову клему  акумуляторної
батареї.
Після від'єднання та повторного під'єднання акумулятора наступні функції
або пристрої можуть повністю або частково не працювати.
Функція/пристрій

Запуск

Електричні склопідйомники
Панорамний відкидний/відсувний люк
Сонцезахисна шторка

» Стор. 70
» Стор. 71
» Стор. 72

Перевірка та поповнення
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Функція/пристрій

Запуск
Введення коду » Інструкція з
експлуатації інформаційнокомандної аудіосистеми чи
» Інструкція з експлуатації
інформаційно-командної навігаційної системи
» Стор. 35

Радіо або навігаційна система

Встановлення часу

ОБЕРЕЖНО
Перед від'єднанням акумуляторної батареї обов'язково вимикайте запалювання. Інакше електрична система автомобіля може бути пошкоджена.
■ За жодних обставин не можна переплутувати кабелі під час під'єднання –
небезпека займання кабелю.
■

Примітка
Після від'єднання та повторного під'єднання акумулятора ми радимо вам
перевірити автомобіль на спеціалізованому підприємстві для забезпечення
повної функціональної готовності усіх електричних систем.
■ Дані багатофункціонального індикатора скидаються.
■

Автоматичне відключення електричних споживачів



Прочитайте і дотримуйтесь

та
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У разі сильного перевантаження акумуляторної батареї блок управління
бортовою мережею автоматично запобігає розрядженню акумулятора. Це
може бути помітно через наступне.
› Підвищуються холості оберти, щоб генератор постачав в бортову електромережу більше струму.
› У разі необхідності потужність великих електричних споживачів систем
комфорту, таких як обігрів сидінь, обігрів заднього скла, буде обмежуватись а в екстреній ситуації вони можуть відключатись зовсім.
ОБЕРЕЖНО
Але й незважаючи на можливе втручання системи управління бортової
електромережі акумуляторна батарея може розрядитися. Наприклад, коли
запалення довгий час увімкнуте при непрацюючому двигуні або при довгому паркуванні увімкнуте стояночне або паркувальне світло.
■ Споживачі, які живляться від розетки на 12 Вольт, при увімкнутому запаленні можуть спричинити розряджання акумуляторної батареї.

■
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Примітка
Через можливе відключення електричних споживачів комфорт від водіння
не погіршується, і таке відключення часто водієм навіть не помічається.

Рекомендації щодо використання коліс

Колеса



Диски і шини



на сторінці 231.

Протягом перших 500 км нові шини ще не мають оптимального зчеплення,
тому необхідно керувати автомобілем якомога обережніше.

Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Рекомендації щодо використання коліс
Тиск накачування шин
Зношення шин
Позначки зношення шин та заміна коліс
Пошкодження шин
Шини із заданим напрямком обертання
Аварійне колесо
Маркування шин

Прочитайте і дотримуйтесь

231
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233
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234
234
234

Використовуйте виключно ті шини чи диски, що схвалені компанією ŠKODA
для вашого типу автомобіля.
УВАГА
Під час використання шин дотримуйтесь національних законодавчих
вимог.
УВАГА
З причин безпеки руху ніколи не замінюйте шини поодинці.
Захист навколишнього середовища
Старі і непридатні для використання шини є відходами, небезпечними для
навколишнього середовища. Тому їх слід утилізувати у відповідності до вимог чинного законодавства.

Шини з більшою висотою малюнку протектору завжди повинні використовуватися на передніх колесах.
Зберігання шин
Помічайте демонтовані шини, щоб при наступному встановленні можна
було зберегти попередній напрямок обертання.
Зняті колеса або шини завжди зберігайте в прохолодному, сухому та якомога темнішому місці. Шини, що не встановлені на дисках, повинні зберігатися у вертикальному стані.
Вік шин
Шини старіють і втрачають свої властивості, навіть тоді, коли вони не використовуються. Термін служби шин складає 6 років. Тому ми рекомендуємо
не використовувати шини старше 6 років.
Колісні болти
Колісні диски та колісні болти за своєю конструкцією мають бути адаптовані одне до одного. Тому ми рекомендуємо використовувати колісні диски і
колісні болти з оригінального допоміжного приладдя ŠKODA.
УВАГА
Ніколи не використовуйте шини, про стан та вік яких, вам нічого не відомо.

Примітка
Ми радимо, щоб усі роботи на шинах або колесах виконувалися спеціалізованими підприємствами.
■ Ми радимо використовувати колісні диски, шини, колісні ковпаки і ланцюги протиковзання із оригінальних аксесуарів ŠKODA .
■

Колеса

231

Тиск слід перевіряти на холодній шині. Не зменшуйте підвищений тиск у
гарячих шинах.

Тиск накачування шин

На автомобілях з контролем тиску в шинах перед кожною зміною тиску в
шинах треба зберегти значення тиску в шинах » Стор. 195.
УВАГА
За правильний тиск накачування шин завжди відповідальний водій.
Завеликий чи замалий тиск в шинах погіршує ходові властивості.
Якщо тиск занадто низький, шина вимушена долати підвищений супротив котінню, через це вона сильно нагрівається, особливо на великих швидкостях. Це може призвести до відшарування протектору покришки і навіть до розриву шин.
■ У разі дуже швидкої втрати тиску накачування шин, наприклад, при
раптовому пошкодженні шин, постарайтеся обережно зупинити автомобіль без різких поворотів керма і сильного гальмування.
■
■
■

Рис. 234 Наклейка із таблицею значень тиску накачування шин/Накачування шин



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 231.

Рекомендований тиск накачування шин вказаний на наклейці під символом A » Рис. 234 (для деяких країн символи замінені текстом).

Захист навколишнього середовища
Занадто низький тиск в шинах підвищує витрату пального.

Тиск накачування шин завжди треба пристосовувати до навантаження.
B Тиск накачування шин за половинного навантаження
C Тиск накачування для екологічного режиму експлуатації
У результаті зімни тиску накачування до цього значення витрата палива і обсяг викидів шкідливих речовин можуть незначним чином зменшитись.
D Тиск накачування шин за повного навантаження
E Діаметр шини в дюймах
Ці дані служать лише для інформації, для визначення рекомендованого тиску накачування шини, і не є списком параметрів шин для вашого
автомобіля.
Параметри шин для вашого автомобіля наведено в технічній документації на автомобіль, а також у декларації про відповідність (так званому
документі COC).
Діаметри шин для вашого автомобіля див. на табличці з даними автомобіля » Стор. 263.
F Тиск накачування шин для переднього мосту
G Тиск накачування шин для заднього мосту

Примітка
Декларацію про відповідність (так званий документ COC) можна отримати у
партнера ŠKODA.

Перевірка тиску накачування шин
Перевіряйте тиск в шинах, включаючи шину аварійного колеса, як мінімум
один раз на місяць і додатково перед кожною тривалою поїздкою.
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Зношення шин
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Зношення шин залежить від правильного тиску в шинах, манери керування та інших обставин.
Щоб зменшити зношення шин, зверніть увагу на наступні вказівки
Манера керування
Велика швидкість на поворотах, стрімке прискорення та різке гальмування
підвищують знос шин.
Балансування коліс
Колеса нового автомобілю збалансовані. Але під час руху через різний
вплив може виникати розбалансування. Це може бути помітне, перш за
все, через «недостатньо плавне» кермове керування. У цьому випадку колеса повинен збалансувати фахівець на спеціалізованому підприємстві.
Після заміни або ремонту шин необхідно відбалансувати колеса.



Налаштування геометрії автомобілю
Неправильне положення передніх чи задніх коліс призводить до надмірного зношення шин і погіршує безпеку водіння. У разі помітного зношення
шин ми рекомендуємо вам перевірити налаштування геометрії автомобіля
на спеціалізованому підприємстві.
УВАГА
■ Неправильне положення передніх чи задніх коліс погіршує ходові властивості.
■ Незвичні коливання або ведення автомобілю в бік можуть означати
пошкодження шин. У разі виникнення підозри на пошкодження колеса
слід одразу знизити швидкість і зупинитись! Якщо ззовні не видно жодних пошкоджень шини, повільно і обережно доїдьте до найближчого
спеціалізованого підприємства і перевірте там автомобіль.

Позначки зношення шин та заміна коліс

Заміна коліс
Для рівномірного зношення всіх шин ми рекомендуємо вам заміняти колеса кожні 10 000 км за схемою » Рис. 235 - . В результаті ви зможете досягнути приблизно однакового терміну служби шин.
Після заміни коліс треба відрегулювати тиск накачування шин.
На автомобілях з контролем тиску в шинах треба зберегти значення тиску
в шинах » Стор. 195.
УВАГА
Необхідно негайно заміняти шини, коли вони досягнуть зношення до
індикатору зносу.
■ Зношені шини негативно впливають на зчеплення шини з дорогою
особливо при русі із підвищеною швидкістю по вологій дорозі. Це може
призвести до «аквапланування» (неконтрольованого руху автомобіля «плавання» по мокрій дорозі).
■

Пошкодження шин



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 231.

Ми радимо регулярно перевіряти шини та диски на відсутність пошкоджень (проколи, тріщини, шишки, деформації тощо).
Негайно видаліть сторонні тіла, що застрягли у протекторі шини (наприклад, маленькі камінці).
Рис. 235 Принципова схема: Малюнок протектору з позначками зношення/заміна шин
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на сторінці 231.

Позначки зношення
В основі профілю розташовані позначки зношення висотою 1,6 мм
» Рис. 235 - . У деяких країнах можуть застосовуватися інші значення зношення шин.
Положення індикаторів зносу відмічено на бокових частинах шин великими літерами «TWI», символами трикутника або іншими символами.

Не видаляйте сторонні тіла, які занурені в шину (наприклад, гвинти або
цвяхи), зверніться до спеціалізованого підприємства по допомогу.
УВАГА
Ніколи не їздіть з пошкодженими шинами – це може призвести до аварії.
ОБЕРЕЖНО
Шини повинні бути захищені від контакту з речовинами, такими як масла,
мастила і палива, які можуть пошкодити їх. Якщо шини вступають в контакт
з цими речовинами, то ми рекомендуємо перевірити їх на спеціалізованому
підприємстві.

Колеса
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Шини із заданим напрямком обертання



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 231.

Напрям руху позначений стрілкою на боковій частині шини .
Для використання найкращих властивостей таких шин, слід обов'язково
дотримуватись вказаного напряму обертання шини.
Перед усім мова йде про наступні властивості:

› підвищена стабільність руху;
› зменшення небезпеки аквапланування;
› зменшення шуму шин та зменшення зношення.
Аварійне колесо



Прочитайте і дотримуйтесь

УВАГА (продовження)
Уникайте прискорення з повним газуванням, сильного гальмування і
великої швидкості на поворотах.
■ На аварійному колесі не дозволяється використовувати ланцюги протиковзання.
■ Якщо аварійне колесо своїми розмірами або виконанням відрізняється
від встановленого комплекту шин, ніколи не рухайтесь швидше за 80
км/год (50 миль/год).
■ Не використовуйте аварійне колесо, якщо воно пошкоджене.
■ Дотримуйтесь вказівок на попереджувальній табличці аварійного колеса.
■

Маркування шин
на сторінці 231.

На аварійному колесі завжди є попереджувальна табличка, яка розташована на диску.
Під час використання аварійного колеса слід дотримуватись таких правил:
› Після монтажу колеса цю попереджувальну табличку не можна закривати.
› Під час руху будьте особливо обережним.
› Аварійне колесо накачується з максимальним тиском для автомобіля
» Стор. 232.
› Тиск наповнення шини аварійного колеса R 18 згідно з вимогами становить 4,2 бар.
› Використовуйте запасне колесо лише для того, щоб дістатися до найближчої спеціалізованої майстерні, оскільки воно не призначене для
тривалого використання.
Під час використання аварійного колеса треба якомога швидше встановити
робоче колесо відповідного розміру і моделі.
На автомобілях з контролем тиску в шинах треба зберегти значення тиску
в шинах » Стор. 195.
УВАГА
■ Ніколи не рухайтесь на автомобілі з більш ніж одним аварійним колесом!
■ Аварійне колесо слід використовувати лише у разі необхідності.
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Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 231.

На всіх чотирьох колесах необхідно використовувати тільки шини однакової конструкції і розміру (відрізок, що проходить шина за один оберт) та з
однаковим малюнком протектора шини на одному мосту.
Під час монтажу нових шин шини заміняються по осях.
Пояснення до маркування шин
Наприклад, 215/60 R 16 95 V означає:
215
60
R
16
95
V

Ширина шини в мм
Відношення висоти до ширини в %
Позначення для типу шин - Radial (Радіальні)
Діаметр диску в дюймах
Індекс навантаження
Символ позначення швидкості

На боковій частині шини вказано дату виробництва (або на внутрішній
стороні).
Наприклад, DOT ... 10 15... означає, що шини були вироблені на 10 тижні
2015 р.
Індекс навантаження
Індекс навантаження позначає максимально допустиму вантажопідйомність окремої шини.



Індекс навантаження
Навантаження
(у кг)

91

92

93

94

95

96

97

98

99

615

630

650

670

690

710

730

750

775

Символ позначення швидкості
Символ позначення швидкості вказує на максимально допустиму швидкість
руху автомобіля з встановленими шинами відповідної категорії.
Символ позначення
швидкості
Максимальна
швидкість
(у км/год)

M

T

U

H

V

W

Y

130

190

200

210

240

270

300

УВАГА
Ніколи не перевищуйте максимально допустиму вантажопідйомність
для встановлених шин.
■ Ніколи не перевищуйте максимально допустиму швидкість для встановлених шин.
■

Символ позначення швидкості
Зимові шини (з маркуванням M+S та символом верхівки гори або сніжинки
) нижчої категорії швидкості можна використовувати за умови, що не буде перевищуватися максимально допустима швидкість для цих шин, навіть
якщо максимальна швидкість автомобіля є вищою.
На автомобілях з інформаційно-командною системою за допомогою кнопки  можна встановити обмеження швидкості для зимових шин » Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR –
налаштування автомобіля.
Для інших автомобілів є можливість встановити обмеження швидкості для
зимових шин на спеціалізованому підприємстві.

Ланцюги протиковзання

Ланцюги протиковзання можуть встановлюватися лише на передніх колесах.

Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Зимові шини
Ланцюги протиковзання

Необхідно вчасно знову встановлювати літні шини, оскільки на вулицях,
вільних від снігу та льоду, а також при температурах вище 7 °C динамічні
властивості літніх шин будуть кращими - гальмівний шлях буде коротшим,
шум від ходу коліс буде меншим, шини зношуватимуться повільніше.

У зимових дорожніх умовах ланцюги протиковзання покращують не лише
силу тяги, але й характеристики гальмування.

Зимова експлуатація



Для досягнення максимальних динамічних властивостей зимові шини слід
установлювати на всі чотири колеса. Мінімальна висота малюнка протектора повинна складати 4 мм.

235
235

Не застосовуйте дисків з полірованою поверхнею в зимовий час. Через
низку виробничих причин поверхня дисків не має достатнього антикорозійного захисту і може тривалий час піддаватись пошкодженню (наприклад, розсіяним матеріалом).

Зимові шини
У зимових дорожніх умовах ходові якості автомобіля покращуються завдяки зимовим шинам (маркування M+S ).

Використання ланцюгів протиковзання дозволяється лише на наступних
комбінаціях дисків/шин.
Розмір обода

Глибина посадки колеса (ЕТ)

Розмір шини

6,5J x 16
6,5J x 17

41 мм
41 мм

215/60 R16
215/55 R17

Відноситься до 2,0 л / 162, 206 кВт TSI
Розмір обода
6,5J x 17

Глибина посадки колеса (ЕТ)
41 мм

Розмір шини
215/55 R17

Колеса
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Використовуйте лише ланцюги протиковзання, розміри ланок та замків
яких не перевищують 12 мм.
Перед встановленням ланцюгів протиковзання зніміть суцільні ковпаки коліс » Стор. 240.
УВАГА
Дотримуйтесь норм національного законодавства стосовно використання ланцюгів протиковзання.
ОБЕРЕЖНО
Ланцюги слід демонтувати при русі по ділянках без снігу. Інакше вони погіршують динамічні властивості автомобіля і пошкоджують шини.
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Самопоміч

Наступна інформація щодо медичної аптечки і знаку аварійної зупинки стосується оригінального допоміжного приладдя ŠKODA .

Аварійне устаткування та самопоміч

Для медичної аптечки і знаку аварійної зупинки іншого типу багажні відсіки
можуть виявитися замалими.

Аварійне устаткування

Медична аптечка
Медична аптечка кріпиться за допомогою стяжної стрічки з правого боку
багажника » Рис. 236.



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Медична аптечка і знак аварійної зупинки
Світловідбивний жилет
Вогнегасник
Бортовий інструмент

237
238
238
238

Медична аптечка і знак аварійної зупинки

У деяких варіантах комплектації вона розташовується у відділенні для речей.
Знак аварійної зупинки - варіант 1
Знак аварійної зупинки можна вставити в оббивку задньої стінки і закріпити
за допомогою стрічки кріплення » Рис. 236.
Знак аварійної зупинки - варіант 2
Знак аварійної зупинки можна вставити до обшивки задньої стінки. При
вийманні знаку аварійної зупинки спочатку підніміть підлогове покриття в
багажному відділенні.
Від'єднання/фіксація стрічки кріплення

› Натисніть на фіксатор стрічки в напрямку стрілки 1 » Рис. 236.
› Зніміть стрічку A в напрямку стрілки 2 .
› Для фіксації стрічки A закрийте її проти напрямку стрічки 2 , поки вона
не защепнеться.

Слідкуйте за спливанням дати використання аптечки.
Рис. 236 Розташування медичної аптечки та знака аварійної зупинки варіант 1 / від'єднання кріплення
Рис. 237
Розташування медичної аптечки та знака аварійної зупинки варіант 2

УВАГА
Медична аптечка і знак аварійної зупинки повинні бути завжди надійно
закріплені, щоб при екстреному гальмуванні або зіткненні автомобіля
вони не зірвалися і не нанесли пошкоджень пасажирам.
Примітка
Ми радимо використовувати медичну аптечку і знак аварійної зупинки з
асортименту оригінальних аксесуарів ŠKODA , які можна придбати в одного
з авторизованих партнерів ŠKODA з техобслуговування.

Аварійне устаткування та самопоміч
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Світловідбивний жилет
Рис. 238
Передні двері: Багажний відсік
для світловідбивного жилета

Слідкуйте за спливанням дати використання вогнегасника. У разі використання вогнегасника після завершення терміну служби його правильне
функціонування не гарантоване.
Вогнегасник повинен відповідати діючим національним законодавчим вимогам.
УВАГА
Вогнегасник повинен бути завжди надійно закріплений, щоб при екстреному гальмуванні або зіткненні автомобіля він не зірвався і не наніс
пошкоджень пасажирам.

Світловідбивний жилет можна зберігати у багажному відсіку A усередині
відділення для речей у передніх дверях » Рис. 238.
Для пасажирів на задніх сидіннях є можливість зберігати світловідбивний
жилет усередині відділення для речей у задніх дверях.

Примітка
Вогнегасник входить до обсягу постачання лише в деяких країнах.

Бортовий інструмент

Вогнегасник
Рис. 239
Вогнегасник

Вогнегасник закріплюється двома ременями в утримувачі під сидінням переднього пасажира.
Зняти/ встановити

› Послабте два ремені, витягаючи відповідні запобіжники в напрямку, вказаному стрілкою » Рис. 239.

› Зніміть вогнегасник.
› Для встановлення вогнегасника знову вставте його в тримач та закріпіть
ременями.

Прочитайте інструкцію, розміщену на вогнегаснику.
Один раз на рік вогнегасник повинен бути перевірений компетентною особою. При цьому слід дотримуватись вимог чинного законодавства.
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Рис. 240 Бортовий інструмент
Бортовий інструмент знаходиться в коробці в аварійному колесі або в додатковому багажнику для аваріного колеса.
У залежності від комплектації комплект бортового інструменту може
включати не всі наступні компоненти.
1 Викрутка
2 Перехідних для протиугінних колісних болтів
3 Буксирна скоба
4 Скоба для знімання колісних ковпаків



5
6
7
8
9
10

Домкрат із попереджувальним знаком
Ручка домкрату
Колісний ключ
Щипці для захисних ковпачків колісних болтів
Набір запасних ламп розжарювання
Аптечка для ремонту шин

УВАГА
Домкрат, що входить до комплекту поставки, передбачений лише для
вашого типу автомобіля. За жодних обставин не підіймайте за його допомогою більш важкі автомобілі та інші вантажі.
ОБЕРЕЖНО
Перед складанням домкрату до скрині знову загвинтіть його у вихідне положення за допомогою бортового інструменту.
■ Переконайтесь у тому, що бортовий інструмент надійно закріплений в багажнику.
■ Слідкуйте за тим, щоб коробка була завжди зафіксована стрічкою.
■

Примітка
Заява про відповідність додається до домкрата або папки з бортовим журналом.

Заміна колеса



Під час заміни коліс дотримуйтесь національних законодавчих вимог.
Шини підвищеної стійкості до проколювання
На деяких автомобілях на заводі можуть встановлюватись шини підвищеної стійкості до проколювання (так звані шини «SEAL»).
Ці автомобілі поставляються без аварійного комплекту, аварійного колеса
та відповідного бортового інструменту.
Якщо шини підвищеної стійкості до проколювання треба замінити на звичайні шини, то автомобіль необхідно дооснастити аварійним комплектом,
аварійним колесом і відповідним бортовим інструментом.

Підготування
Перед заміною колеса треба виконати наступні роботи.

› Вимкніть двигун.
› В автомобілях з механічною коробкою передач увімкніть 1 передачу .
› В автомобілях з автоматичною коробкою передач переведіть селектор у

Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Підготування
Зняття/зберігання колеса
Колісний ковпак
Ковпачки колісних болтів
Протиугінні колісні болти
Послаблення та затягнення колісних болтів
Підіймання автомобіля
Демонтаж/монтаж колеса
Додаткові роботи

Для вашої власної безпеки та безпеки пасажирів при заміні колеса на дорозі дотримуйтесь наступних інструкцій.
 Увімкніть аварійну сигналізацію.
 Встановіть знак аварійної зупинки на відстані, регламентованій національним законодавством.
 Розташуйте автомобіль якомога далі від поточного руху.
 Знайдіть місце з рівною і твердою поверхнею.
 Всім пасажирам слід покинути автомобіль. Під час ремонту шини пасажири не повинні виходити на дорогу (повинні залишатися за дорожньою огорожею).

239
240
240
240
241
241
242
242
243

положення P.

› Увімкніть стоянкове гальмо.
› За наявності зчепленого причепу його слід відчепити.

Аварійне устаткування та самопоміч
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› Потім притисніть колісний ковпак до диску таким чином, щоб він правиль-

Зняття/зберігання колеса

но зафіксувався по всьому колу.

Рис. 241
Зняття колеса

Рекомендації щодо колісних ковпаків, що встановлені на заводі або поставляються з оригінальним допоміжним приладдям ŠKODA .
› Під час використання протиугінного колісного болта слід переконатися,
що він встановлений згідно з положенням, вказаним на зворотному боці
колісного ковпака.
› На зворотному боці колісного ковпака положення протиугінного колісного болта позначене символом. Якщо колісний ковпак встановлений за
межами положення, відміченого для протиугінного колісного болта, то
ковпак може бути пошкоджений.

Колесо знаходиться в заглибленні під підлоговим покриттям багажника та
закріплене спеціальним болтом.

Під час монтажу ковпаків на колеса слідкуйте за тим, щоб забезпечувався
належний доступ повітря для охолодження гальмівної системи.

Зняття колеса

ОБЕРЕЖНО
Притискайте ковпак виключно від руки, не стукайте по ньому! Можливе
пошкодження колісного ковпака.

› Відкрийте кришку багажника.
› Підніміть підлогове покриття в багажному відділенні.
› Ослабте стрічку фіксації і вийміть коробку з бортовим інструментом.
› Відкрутіть спеціальний болт в напрямку стрілки » Рис. 241.
› Зніміть колесо.
Розміщення колеса
› Покладіть замінене колесо зовнішнім диском вниз до ніші для колеса.
› Потягніть стрічку фіксації через протилежні отвори в ободі колеса.
› Закрутіть спеціальний болт проти напрямку стрілки » Рис. 241, доки колесо не буде надійно закріплене.
› Помістіть бортовий інструмент знову в колесо і закріпіть стрічкою.
› Встановіть на місце покриття днища в багажному відділенні.
› Закрийте кришку багажника.

Примітка
Ми радимо використовувати ковпаки на колеса з оригінальних аксесуарів
компанії ŠKODA .

Ковпачки колісних болтів
Рис. 242
Знімання ковпачка

Колісний ковпак
Перед демонтажем колісних болтів зніміть колісний ковпак.
Витягнення
› Зачепіть скобу з набору інструментів » Стор. 238 за укріплений край суцільного ковпака.
› Вставте колісний ключ через скобу, наставте на шину і зніміть ковпак.
Монтаж
› Спершу встановіть суцільний колісний ковпак до передбаченого на диску
отвору для ніпеля.

240 Самопоміч

Перед ослабленням колісних болтів зніміть захисні ковпачки.
Витягнення
› Встановіть щипці » Стор. 238 на ковпачок таким чином, щоб внутрішні захвати щипців торкалися пояска ковпачка.

› Зніміть ковпачок у напрямку стрілки » Рис. 242.

Монтаж
› Встановіть ковпачок до упору на колісний болт.

Протиугінні колісні болти
Рис. 243
Принципова схема: Протиугінний колісний болт з адаптером

Примітка
Запишіть код, що міститься як на адаптері, так і на кінці протиугінних колісних болтів. За допомогою цього номера, при необхідності, можна буде
придбати запасний адаптер в одного з авторизованих партнерів ŠKODA з
техобслуговування.
■ Комплект протиугінних колісних болтів з адаптером можна придбати в
авторизованого партнера компанії ŠKODA.
■

Послаблення та затягнення колісних болтів
Рис. 244
Заміна колеса: Відгвинчування
колісних болтів

Протиугінні колісні болти захищаюсь колеса від викрадення. Їх можна ослабити чи затягнути лише за допомогою адаптера B » Рис. 243 .

› Зніміть колісний ковпак або захисні ковпачки болтів кріплення коліс.
› Вставте адаптер B » Рис. 243 зубчастою стороною до упору до внут-

рішнього зубчастого з'єднання головки протиугінних колісних болтів A .

› Вставте колісний ключ до упора в адаптер B .
› Ослабте чи затягніть колісний болт » Стор. 241.
› Видаліть адаптер.
› Надіньте назад колісний ковпак і захисні ковпачки.

Для можливої заміни колеса завжди тримайте адаптер для протиугінних
колісних болтів в автомобілі. Адаптер зберігається в наборі бортових інструментів.
Для колісних ковпаків, що встановлюються на заводі або поставляються з
оригінальним допоміжним приладдям ŠKODA, положення протиугінних колісних болтів указане на задній стороні колісного ковпаку.
Під час використання протиугінного колісного болта слід переконатися, що
він встановлений згідно з положенням, вказаним на зворотному боці колісного ковпака.

Перед ослабленням колісних болтів зніміть захисні ковпачки колісних болтів.
Ослаблення

› Вставте колісний ключ до упору на колісний болт.
Для послаблення протиугінних колісних болтів використовуйте відповідний
адаптер » Стор. 241.

› Візьміться за кінець ключа та поверніть болт приблизно на один оберт у
напрямку, вказаному стрілкою » Рис. 244.

Затягування
› Вставте колісний ключ до упору на колісний болт.
Для затягнення протиугінних колісних болтів використовуйте відповідний
адаптер » Стор. 241.

› Візьміться за кінець ключа та поверніть болт проти напрямку стрілки
» Рис. 244, щоб він зафіксувався.

Після затягування колісних болтів знову встановіть захисні ковпачки.

Аварійне устаткування та самопоміч
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УВАГА
Якщо болти не послаблюються, ви можете обережно натиснути ногою
на інший кінець ключа. Тримайтесь в цей час автомобіль, щоб не впасти.

Підіймання автомобіля
Рис. 245
Місця установки домкрата

Рис. 246 Принципова схема: Встановлення домкрата
Порядок дій для підйому автомобіля відноситься до всіх типів кузова.
Для підйому автомобіля використовуйте домкрат з набору бортових інструментів.
Підставте домкрат під опорну точку, яка знаходиться найближче до пошкодженого колеса.
Опорні точки розташовані на металеве ребро лонжерону » Рис. 245.

› Вставте ручку

6 у гніздо на домкраті 5 » Стор. 238.

› Переконайтесь, що опорна плита домкрата всією поверхнею стоїть на

рівній поверхні у вертикальному положенні відносно точки кріплення
» Рис. 246 - .
› Підніміть за допомогою ручки домкрат під опорною точкою на таку висоту, щоб його захват охоплював ребро » Рис. 246 - .
› Повертайте домкрат далі до досягнення такої висоти, щоб колесо дещо
піднялося над землею.
УВАГА
Якщо ви виконуєте заміну колеса на дорозі під нахилом, заблокуйте
протилежне колесо каменем або аналогічним предметом, щоб автомобіль раптово не зрушив з місця.
■ Заблокуйте опорну плиту домкрату за допомогою придатних засобів
від можливого зсуву. М'який та слизький ґрунт під опорною плитою може спричинити зсув домкрату і тим самим падіння автомобілю. Тому
завжди встановлюйте домкрат на міцній поверхні або на стабільній підставці великого формату. На слизькій поверхні, наприклад, кам'яній бруківці, плитці тощо, використовуйте неслизьку підложку (наприклад, гумовий килимок для ніг).
■ Приставляйте домкрат тільки до передбачених для цього опорних точок.
■ Піднімайте автомобіль завжди із закритими дверима.
■ Коли автомобіль піднятий на домкраті, ніколи не підводьте під автомобіль частини тіла, напр. руки чи ноги.
■ Ніколи не запускайте двигун, якщо автомобіль піднято.
■

ОБЕРЕЖНО
Переконайтеся, що домкрат правильно закріплений на ребрі лонжерону,
інакше існує ризик пошкодження автомобіля.

Демонтаж/монтаж колеса
Під час заміни колеса дотримуйтесь наступних рекомендацій.

› Зніміть колісний ковпак або захисні ковпачки болтів кріплення коліс.
› Спочатку відгвинтіть протиугінний колісний болт а потім інші колісні болти.

› Підніміть автомобіль таким чином, щоб колесо для заміни не торкалося
землі.

› Відгвинтіть колісні болти і покладіть їх на чисту підкладку (ганчірку, папір
тощо).

› Зніміть колесо.
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› Встановіть колесо і злегка закрутіть колісні болти.
› Опустіть автомобіль.
› По черзі затягніть протилежні болти кріплення коліс (хрест-навхрест) колісним ключем. Затягніть протиугінній болт колеса.

› Надіньте назад колісний ковпак і захисні ковпачки.
Під час монтажу шин із обов'язковим напрямком обертання дотримуйтесь
напрямку обертання » Стор. 234.

УВАГА
Якщо болти кріплення коліс затягнуті занадто низьким моментом затягнення, під час руху диски можуть від'єднатися. Занадто високий момент затягнення може пошкодити болти та різьбу і призвести до стійкої
деформації контактної поверхні дисків.
■ До моменту перевірки моменту затягнення болтів необхідно керувати
автомобілем обережно та із обмеженою швидкістю.
■

Усі болти шин повинні бути чистими і легко проходити.
Якщо під час заміни колеса ви встановите, що колісні болти кородували та
важко вкручуються, то їх необхідно замінити.
Ні в якому разі не змазуйте колісні болти мастилом або оливою.
УВАГА
Дещо послабте колісні болти (приблизно на один оберт), коли автомобіль ще піднятий домкратом. Інакше колесо може від'єднатися і впасти.

Додаткові роботи
Після заміни колеса треба виконати наступні роботи.

› Покладіть та зафіксуйте замінене колесо за допомогою спеціального болта в заглибленні для колеса.

› Покладіть комплект бортового інструменту у відведеному для цього місці і
прикріпіть його стрічкою.
› Одразу перевірте тиск на встановленому колесі.
› Момент затягнення колісних гвинтів необхідно якомога швидше перевірити за допомогою динамометричного ключа.

Після заміни коліс треба відрегулювати тиск накачування шин. На автомобілях з контролем тиску в шинах треба зберегти значення тиску в шинах
» Стор. 195.
Замініть пошкоджену шину або дізнайтеся про можливість його ремонту на
спеціалізованому підприємстві.
Рекомендований момент затягнення колісних болтів складає 140 Нм.

Аптечка для ремонту шин



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Складові частини аптечки для ремонту шин
Загальні рекомендації
Підготування до використання аптечки для ремонту шин
Герметизація і накачування шини
Рекомендації щодо водіння з відремонтованими шинами

244
244
244
245
245

За допомогою аптечки для ремонту шин можна надійно ремонтувати пошкодження, які виникли через потрапляння сторонніх тіл або порізи діаметром до 4 мм.
Ремонт з використанням аптечки для ремонту шин ні в якому разі не замінює ремонт шини на тривалий час. Він призначений виключно для того,
щоб дістатися до найближчого спеціалізованого підприємства.
Під час ремонту колеса його не треба демонтувати.
Не слід видаляти з шини сторонні тіла, які входять у протектор шини (наприклад, гвинти або цвяхи)!
Шину, яка відремонтована за допомогою аптечки для ремонту шин, слід
одразу замінити або звернутися до спеціалізованого підприємства відносно ремонту.
УВАГА
Герметик шкідливий для здоров'я, тому при потраплянні на шкіру його
слід негайно видаляти.
■ Дотримуйтесь інструкцій з використання виробника аптечки для ремонту шин.

■

Аварійне устаткування та самопоміч
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Захист навколишнього середовища
Використаний герметик або герметик, в якого сплив мінімальний строк використання, слід утилізувати із дотриманням приписів з охорони навколишнього середовища.
Примітка
Новий балончик з герметиком можна придбати серед оригінальних деталей ŠKODA .

Складові частини аптечки для ремонту шин

10
11

Балон з герметиком
Запасний золотник вентиля

Пристосування для вигвинчування золотника вентиля 2 має на кінці проріз під золотник.
Аптечка для ремонту шин знаходиться в ящику під покриттям підлоги багажника. Вона містить герметик і повітряний компресор.
Примітка
Заява про відповідність додається до повітряного компресору або папки з
бортовим журналом.

Загальні рекомендації



Рис. 247 Принципова схема: Компоненти комплекту для аварійного
ремонту



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 243.

Компоненти комплекту » Рис. 247
1 Наклейка із зазначенням швидкості «макс. 80 км/год.» або «макс. 50
миль/год.»
2 Пристосування для вигвинчування золотника вентиля
3 Шланг для заправки з заглушкою
4 Компресор
5 Кнопка для скидання тиску у шинах
6 Штекер 12-Вольт з проводом
7 Шланг для наповнення шини
8 Покажчик друку наповнення шини
9 Перемикач ВМИК./ВИМК.
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Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 243.

Для вашої власної безпеки та безпеки пасажирів при ремонті колеса на дорозі дотримуйтесь наступних інструкцій.
 Увімкніть аварійну сигналізацію.
 Встановіть знак аварійної зупинки на відстані, регламентованій національним законодавством.
 Розташуйте автомобіль якомога далі від поточного руху.
 Знайдіть місце з рівною і твердою поверхнею.
 Всім пасажирам слід покинути автомобіль. Під час ремонту шини пасажири не повинні виходити на дорогу (повинні залишатися за дорожньою огорожею).
Під час ремонту шин дотримуйтесь національних законодавчих вимог.
Забороняється використовувати аптечку для ремонту шин:

› Колісний диск пошкоджений.
› Зовнішня температура нижче -20 °С.
› Розріз або прокол більше 4 мм.
› Бокова частина шини пошкоджена.
› Після закінчення терміну придатності (див. на пляшці).

Підготування до використання аптечки для ремонту шин



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 243.

Перед використанням аптечки для ремонту шин виконайте наступні роботи.



› Вимкніть двигун.
› В автомобілях з механічною коробкою передач увімкніть 1 передачу .
› В автомобілях з автоматичною коробкою передач переведіть селектор у
положення P.

› Увімкніть стоянкове гальмо.
› Перевірте, чи можна виконати ремонт із застосуванням аптечки для ремонту шин » Стор. 243.

› За наявності зчепленого причепу його слід відчепити.
› Дістаньте аптечку для ремонту шин з багажника.
› Наклейте відповідну наклейку 1 » Рис. 247 на стор. 244 на панель приладів в полі зору водія.

› Відгвинтіть ковпачок вентиля.
› За допомогою пристосування для вигвинчування золотника

2 вигвинтіть
золотник вентиля і покладіть на чисту поверхню (ганчірка, папір).

Герметизація і накачування шини



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 243.

Герметизація
› Кілька разів енергійно струсіть балон для наповнення 10 » Рис. 247 на
стор. 244 .
› Міцно накрутіть шланг для наповнення 3 на балон для наповнення 10 .
Захисна плівка в місці з'єднання продавиться автоматично.
› Зніміть з шлангу для наповнення 3 заглушку і повністю надіти відкритий
кінець на вентиль шини.
› Підніміть балон 10 до гори дном і заправте в шину увесь герметик з балону для наповнення.
› Зняття шланга для наповнення з клапана шини.
› За допомогою пристосування для вигвинчування золотника вентиля 2
вкрутити золотник в вентиль шини.
Накачування
› Міцно накрутити шланг для накачування шини 7 » Рис. 247 на стор. 244
повітряного компресору на вентиль шини.
› На автомобілях з механічною коробкою передач переведіть важіль перемикання передач у положення холостого ходу.
› В автомобілях з автоматичною коробкою передач переведіть селектор у
положення P.
› Запустіть двигун і залиште його працюючим.
› Вставте штекер 6 в гніздо на 12 В » Стор. 107.
› Увімкніть компресор вимикачем ВМИК./ВИМК. 9 .

› Накачайте компресором повітря до досягнення тиску 2,0 – 2,5 бар. Максимальний час роботи – 8 хвилин »

.

› Вимкніть компресор.
› Якщо тиск повітря 2,0 – 2,5 бар не досягнуто, то відкрутіть шланг для накачування 7 від вентилю шини.

› Проїдьте автомобілем прибл. 10 метрів вперед або назад, щоб герметик
«розподілився» по шині.

› Знову накрутіть шланг повітряного компресору

7 на вентиль шини та
повторіть процес накачування.
› Вимкніть компресор.
› Відкрутіть шланг для накачування 7 від вентилю шини.

Коли в шині досягнуто тиск 2,0 – 2,5 бар, то далі можна рухатись далі.
УВАГА
Якщо не вдається накачати шину мінімум до 2,0 бар, то це значить, що
пошкодження занадто велике. Герметик не в змозі загерметизувати
шину.  Припиніть рух! Скористайтеся допомогою найближчого спеціалізованого підприємства.
■ Під час накачування шланг для накачування та повітряний компресор
можуть нагріватися, що може призвести до опіку!
■

ОБЕРЕЖНО
Повітряний компресор через 8 хвилин роботи слід вимкнути, щоб не сталося перегріву! Перед повторним увімкненням дати компресору кілька хвилин охолонути.

Рекомендації щодо водіння з відремонтованими шинами



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 243.

Перевірте тиск накачування відремонтованої шини через 10 хвилин руху.
Якщо тиск в шині 1,3 бар і менше:
›  Припиніть рух! Шину неможливо відремонтувати належним чином за
допомогою аварійного комплекту.
Якщо тиск в шині 1,3 бар і вище:
› Знову налаштуйте значення тиску накачування шин до правильного.
› Обережно продовжити рух до найближчого спеціалізованого підприємства, не перевищуючи швидкості 80 км/год або 50 миль/год.

Аварійне устаткування та самопоміч
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УВАГА
Шина, що заповнена герметиком, відрізняється своїми ходовими якостями від звичайних шин.
■ Не рухайтесь швидше ніж 80 км/год, або 50 миль/год.
■ Уникайте прискорення з повним газуванням, сильного гальмування і
великої швидкості на поворотах.

Допомога із запуском від акумулятора іншого автомобіля

■

Рис. 248
Допомога із запуском: А – розряджена акумуляторна батарея, В – акумулятор, за допомогою якого буде виконуватися
запуск

Допомога із запуску двигуна



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Допомога із запуском від акумулятора іншого автомобіля

Рис. 249
Клема «маси» двигуна: система
START-STOP
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Якщо двигун не заводиться через розрядження акумуляторної батареї, ви
можете використати для запуску двигуна акумулятор іншого автомобіля.
УВАГА
Виконуючи роботи в моторному відсіку, дотримуйтесь попереджень
» Стор. 219.
■ Розряджена батарея може замерзнути вже при температурах дещо
нижче 0 °C. Якщо акумулятор замерз, не запускайте двигун від акумулятора іншого автомобіля – це може призвести до вибуху!
■ Тримайте подалі від АКБ джерела займання (відкритий вогонь, запаленні цигарки тощо) – це може призвести до вибуху!
■ Ніколи не використовуйте запуск зі стороннього акумулятора із низьким рівнем електроліту – небезпека вибуху та опіку!
■ Пробки на банках акумуляторній батареї повинні бути міцно загвинчені.
■

Примітка
Рекомендуємо придбати допоміжний кабель для запуску у спеціалізованому магазині з продажу акумуляторів.



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 246.

Для запуску за допомогою акумуляторної батареї автомобіля треба мати
допоміжні кабелі для запуску.
Допоміжні пускові дроти слід під'єднувати у наступній послідовності.
› Під'єднайте клему 1 до плюсового виводу розрядженої акумуляторної
батареї A » Рис. 248 .
› Приєднайте інший кінець кабелю 2 до плюсового виводу акумуляторної
батареї, від якої буде виконуватися запуск B .
› Приєднайте клему 3 до мінусового виводу акумуляторної батареї, від
якої буде виконуватися запуск B .
› Приєднайте клему 4 до масивної металевої частини, що щільно приєднана до блоку двигуна або до самого блоку двигуна.
На автомобілях із системою START-STOPпусковий кабель дозволяється
під'єднувати виключно до точки маси двигуна » Рис. 249.
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Запуск двигуна
› Запустіть двигун автомобіля з якого подається напруга і залиште його
працювати на холостих обертах.
› Тепер запускайте двигун автомобіля із розрядженим акумулятором.
› Якщо двигун не запускається, зупиніть процес запуску через 10 секунд, а
через півхвилини повторіть знову.
› Допоміжний кабель для запуску від'єднують точно в зворотній послідовності до під'єднання.

Буксирування автомобіля



Вступ до теми

Обидві акумуляторні батареї повинні мати номінальну напругу 12 В. Ємність
(Агод) акумуляторної батареї, що використовується для запуску двигуна, не
повинна значно відрізнятися від ємності розрядженої батареї.
Допоміжний кабель для запуску
Використовуйте лише такий допоміжний кабель для запуску, що має достатньо великий поперечний перетин та ізольовані полюсні затискачі. Дотримуйтесь рекомендацій виробника допоміжного кабелю.
Плюсовий кабель - переважно червоного кольору .
Мінусовий кабель - переважно чорного кольору.
УВАГА
Не під'єднуйте допоміжний кабель для запуску до мінусового полюсного виводу розрядженого акумулятора. Через іскроутворення під час
запуску може зайнятися газ, що виходить з акумулятора.
■ Неізольовані частини полюсних затискачів не повинні контактувати
між собою - може статися коротке замикання!
■ Допоміжний пусковий кабель, що під'єднаний до плюсової клеми акумулятора, не повинен контактувати із електропровідними деталями автомобіля – може статися коротке замикання!
■ Розміщуйте допоміжний кабель для запуску таким чином, щоб він не
потрапив до частин моторного відсіку, що обертаються.
■

Рис. 250 Плетений буксирувальний трос/витий буксирувальний трос
В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Передня буксирувальна дужка
Задня буксирувальна дужка
Автомобілі з тягово-зчіпним пристроєм
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Для буксирування використовується плетений буксирувальний трос
» Рис. 250 - .
Під час буксирування дотримуйтесь наступних рекомендацій.
Автомобілі з механічною КП можна буксирувати за допомогою буксирувальної штанги, буксирувального тросу або шляхом підйому переднього
або заднього мосту.
Автомобілі з автоматичною КП можна буксирувати за допомогою буксирувальної штанги, буксирувального тросу або шляхом підйому переднього
мосту. Через буксирування автомобіля з піднятими задніми колесами автоматична КП буде пошкоджена! Якщо можливо, необхідно запустити двигун
або щонайменше увімкнути запалювання на автомобілі, що буксирується.
Водій автомобіля, що буксирує
› Під час зрушення з місця повільно натискайте на педаль зчеплення, а на
автоматичній трансмісії обережно натискайте педаль газу.
› Під час правильного зрушення з місця трос натягується.
Максимальна швидкість буксирування складає 50 км/год.

Аварійне устаткування та самопоміч
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Водій автомобіля, якого буксирують
› Увімкніть запалювання, щоб кермове колесо не заблокувалося і щоб була
можливість увімкнути покажчики поворотів, очищувачі скла та омивач
скла.
› Вимкніть передачу чи переведіть на автоматичній трансмісії селектор в
положення N .
Підсилювач гальмівного зусилля та кермове керування з підсилювачем будуть працювати лише, якщо двигун запущено. Якщо двигун вимкнено, ви
повинні натискати педаль гальма значно сильніше і докладати більше зусиль до керма.
Слідкуйте за тим, щоб буксирувальний трос завжди утримувався в натягнутому стані.
Загальні вказівки щодо буксирування
Обидва водія повинні знати можливі проблеми процесу буксування. Недосвідчені водії не повинні виконувати буксування або керувати автомобілем,
який буксується.
Коли нормальне буксирування неможливе або якщо відстань буксирування
довша 50 км, автомобіль повинен транспортуватися на спеціальному евакуаційному автомобілі або причепі.
Якщо в коробці передач вашого автомобіля не залишилося оливи, автомобіль можна буксувати лише із піднятою передньою віссю за допомогою
спеціального автомобіля або причепа.

УВАГА (продовження)
Для буксирування не використовується витий буксирувальний трос
» Рис. 250 - , буксирувальна дужка на автомобілі може викрутитись,
що може призвести до аварії.
■ Буксирувальний трос не повинен бути перекрученим, це може призвести до аварії.
■

ОБЕРЕЖНО
Не запускайте двигун за допомогою буксирування – це може пошкодити
компоненти двигуна. В якості допомоги для запуску можна скористатися
акумулятором іншого автомобіля » Стор. 246, Допомога із запуску двигуна.
■ Під час буксувальних маневрів в бік від дороги із твердим покриттям завжди існує небезпека того, що деталі для кріплення можуть перенавантажитися та пошкодитися.
■

Примітка
Ми радимо використовувати буксирувальний трос із асортименту оригінальних аксесуарів компанії ŠKODA , який можна придбати в одного з авторизованих партнерів ŠKODA з техобслуговування.

Передня буксирувальна дужка

Під час буксирування буксирний трос повинен бути еластичним, щоб не
пошкодити обидва автомобілі. Для цього повинні використовуватися троси
з синтетичного волокна або аналогічного еластичного матеріалу.
Приєднайте буксирувальний трос чи буксирувальну штангу до буксирувальних дужок або » Стор. 248 до » Стор. 249 штанги з шаровою голівкою тягово-зчіпного пристрою » Стор. 197.
УВАГА
Під час буксирування дотримуйтесь, будь ласка, національних законодавчих правил, особливо стосовно позначення автомобілю, який буксирує і якого буксирують.
■ Під час буксирування слід бути особливо уважним.
■
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Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 248.

Монтаж та демонтаж ковпачка
› Натисніть на ковпачок в напрямку стрілки 1 » Рис. 251 .
› Витягніть ковпачок в напрямку стрілки 2 .
› Після вигвинчування буксувальної дужки встановіть ковпачок в зоні стріл
ки 1 , а потім натисніть на протилежну сторону ковпачка.

Кришка повинна надійно зафіксуватися.

Встановлення/знімання буксирувальної дужки

Встановлення/знімання буксирувальної дужки
› Рукою загвинтіть буксирувальну дужку в напрямку стрілки 3 » Рис. 251 до
упору » .
Для затягування рекомендуємо використовувати, напр. колісний ключ, буксирувальну дужку від іншого автомобіля або аналогічний предмет, який ви
можете вставити до вушка.

› Вигвинчувати буксирувальну дужку слід проти напрямку стрілки

3 .

УВАГА
Буксирувальна дужка завжди повинна бути угвинчена до упору, і за неї
необхідно сильно потягнути, інакше під час буксирування вона може
вирватися.

Задня буксирувальна дужка

› Рукою загвинтіть буксирувальну дужку в напрямку стрілки
до упору »

3 » Рис. 252

.

Для затягування рекомендуємо використовувати, напр. колісний ключ, буксирувальну дужку від іншого автомобіля або аналогічний предмет, який ви
можете вставити до вушка.

› Вигвинчувати буксирувальну дужку слід проти напрямку стрілки

3 .

УВАГА
Буксирувальна дужка завжди повинна бути угвинчена до упору, і за неї
необхідно сильно потягнути, інакше під час буксирування вона може
вирватися.

Автомобілі з тягово-зчіпним пристроєм



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 248.

На автомобілях з встановленим на заводі тягово-зчіпним пристроєм ззаду
під кришкою немає жодного гнізда для буксирувальної дужки, яка загвинчується.
Використовуйте для буксирування штангу з шаровою голівкою » Стор. 197,
Тягово-зчіпний пристрій.
Буксирування з використанням штанги з шаровою голівкою є повноцінною
альтернативою буксируванню за допомогою буксирувальної дужки.
Рис. 252 Демонтаж ковпачка/монтаж буксирувальної дужки



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 248.

Монтаж та демонтаж ковпачка
› Натисніть на ковпачок в напрямку стрілки 1 » Рис. 252 .
› Витягніть ковпачок в напрямку стрілки 2 .
› Після вигвинчування буксирувальної дужки встановіть кришку в зоні
стрілки 1 .
› Натисніть на протилежну частину кришки.
Кришка повинна надійно зафіксуватися.

ОБЕРЕЖНО
Використання не придатної буксирувальної штанги може пошкодити штангу з шаровою голівкою чи автомобіль.

Дистанційне керування та знімний світильник



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Заміна батарейки в ключі дистанційного управління
Заміна батарейки в ключі KESSY
Синхронізація дистанційного управління

Аварійне устаткування та самопоміч
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Заміна батарейки у пристрої дистанційного управління додаткового
(стояночного) обігріву
Заміна акумуляторів знімного світильника


251
251

В залежності від комплектації можна замінити батарейку у дистанційному
ключі або ключі KESSY.
Якщо після заміни батарейки неможливо відімкнути або замкнути автомобіль, ключ необхідно синхронізувати » Стор. 251.
ОБЕРЕЖНО
Рекомендуємо заміняти несправну батарейку або АКБ в авторизованого
партнера ŠKODA з техобслуговування.
■ Запасна батарейка або АКБ мають відповідати параметрам оригінальної
батарейки або АКБ.
■ Під час заміни акумуляторів слідкуйте за правильним розташуванням полюсів.
■

Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 250.

Ключ із дистанційним управлінням
› Висуньте ключ.
› Відтисніть кришку батарейки A » Рис. 253 великим пальцем руки або
шліцьовою викруткою в зоні B .
› Відкрийте кришку в напрямку стрілки 1 .
› Витягніть розряджену батарейку 2 .
› Вставте нову батарейку.
› Встановіть кришку батарейки A і натисніть на неї, щоб вона чутно защепнулася.

Заміна батарейки в ключі KESSY

Захист навколишнього середовища
Утилізуйте розряджену батарейку у відповідності до національних законодавчих нормативів.
Примітка
Якщо ключ має декоративну накладку, то під час заміни батарейки можна її
пошкодити. Заміну обробки можна придбати у партнера ŠKODA .

Заміна батарейки в ключі дистанційного управління

Рис. 253 Ключ із дистанційним управлінням: Зняття кришки/вилучення батарейки

250 Самопоміч

Рис. 254 Ключ KESSY



Заміна батарейки у пристрої дистанційного управління
додаткового (стояночного) обігріву
Рис. 256
Пристрій дистанційного управління: кришка батарейки

Рис. 255 Заміна батарейки



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 250.

Ключ KESSY
› Витягніть фіксатор A у напрямку стрілки 1 для відімкнення » Рис. 254.
› Витягніть аварійний ключ B в напрямку стрілки 2 .
› Вставте викрутку товщиною 3 мм приблизно на 12 мм в корпус ключа в
напрямку стрілки 3 » Рис. 255.
› Повертайте викрутку в напрямку стрілки 4 .
› Встановіть кришку батарейки в напрямку стрілки 5 .
› Витягніть розряджену батарейку 6 .
› Вставте нову батарейку.
› Встановіть кришку акумуляторів і натисніть на неї так, щоб вона чутно защепнулася.

Синхронізація дистанційного управління



Прочитайте і дотримуйтесь



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 250.

Батарейка знаходиться під кришкою на зворотній стороні пристрою дистанційного управління » Рис. 256.

› Вставте плаский, тупий предмет (наприклад, монету) у щілину на кришці
батарейки.

› Щоб відкрити кришку, поверніть кришку проти напрямку стрілки до відмітки.

› Замініть батарейку.
› Встановіть назад кришку.
› Поверніть кришку за напрямком стрілки до початкової відмітки і зафіксуйте.

Заміна акумуляторів знімного світильника

на сторінці 250.

Рис. 257
Фіксуючий затискач

Якщо при використанні дистанційного управління автомобіль не розблоковується, то можливо, що не синхронізований ключ. Це може статися, якщо
кнопки ключа дистанційного управління натискалися кілька разів поза радіусом його дії або після заміни батарейки ключа дистанційного управління.
Ключ синхронізується наступним чином.

› Натисніть будь-яку кнопку на ключі дистанційного управління.
› Після натиснення кнопки відімкніть ключем двері автомобіля через циліндр замка протягом 1 хвилини.



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 250.

Заміна акумулятора виконується наступним чином.
Аварійне устаткування та самопоміч
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› Витягніть лампу з тримача.
› Підійміть кришку акумулятора вузьким гострим предметом у місці фіксуючого затискача A » Рис. 257.

› Витягніть зі світильника розряджені акумулятори.
› Вставте нові акумулятори.
› Встановіть кришку акумуляторів і натисніть на неї, щоб вона чутно защепнулася.

ОБЕРЕЖНО
Якщо оригінальний акумулятор замінюється на АКБ неправильного типу чи
батарею, не придатна до багаторазового заряджання, світильник і електрична система автомобіля можуть бути пошкоджені.

Можна виконати аварійне розблокування або аварійне блокування дверей
водія.

Аварійне відмикання/замкнення



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Відмикання/замкнення дверей водія
Замкнення дверей без циліндру замка
Відімкнення кришки багажника
Аварійне розблокування селектора

Рис. 259 Ручка на дверях водія: ключ/KESSY

252
253
253
253

Відмикання/замкнення дверей водія

› Потягніть за ручку дверей і утримуйте її у цьому положенні.
› Вставте ключ автомобіля у щілину в нижній частині кришки » Рис. 258.
› Зніміть кришку в напрямку стрілки.
› Відпустіть ручку дверей.
› Для автомобілів з лівостороннім кермовим керуванням вставте дистан-

ційний ключ кнопками вгору в циліндр замка та відкрийте чи закрийте
автомобіль.
› Для автомобілів з правостороннім кермовим керуванням вставте дистанційний ключ кнопками вниз в циліндр замка та відкрийте чи закрийте автомобіль.
На автомобілях з ключем KESSY аварійний ключ вставляється в замок циліндра ручкою вниз » Рис. 259.

› Потягніть за ручку дверей і утримуйте її у цьому положенні.
› Поверніть кришку на місце.
ОБЕРЕЖНО
Під час аварійного відмикання/замкнення уникайте пошкодження лакофарбового покриття автомобіля.
Рис. 258 Ручка на на дверях водія: закритий циліндр замка / обертання ключа для відмикання та замикання

252 Самопоміч

Замкнення дверей без циліндру замка

Рис. 260 Аварійне замкнення: задні ліві/праві двері
З торцевого боку задніх дверей знаходиться механізм аварійного замкнення. Його видно лише після відкривання дверей.

› Зніміть заглушку A » Рис. 260.
› Вставте ключ автомобіля в щілину і поверніть в напрямку стрілки (підпружинене положення).
› Встановіть назад заглушку A .

Відімкнення кришки багажника

Аварійне розблокування селектора

Рис. 262 Аварійне розблокування селектора

› Увімкніть стоянкове гальмо.
› Вставте шліцьову викрутку або аналогічний інструмент в отвір біля стрілки 1 » Рис. 262 і підійміть кришку у напрямку стрілки 2 .

› Натисніть шліцьовою викруткою або аналогічним інструментом на жовту
пластикову деталь у напрямку стрілки 3 .

› Одночасно натисніть на кнопку блокування на ручці селектора і переставте важіль селектора у положення N .

Якщо селектор знову стане у положення P , його повторно заблоковано.
ОБЕРЕЖНО
Слідкуйте за тим, що при підйомі кришки частини навколо селектора не були пошкоджені викруткою.

Заміна щіток склоочисників



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Рис. 261 Відімкнення кришки багажника: варіант 1 / варіант 2
Кришку багажника можна відімкнути вручну.

› Складіть спинку заднього сидіння » Стор. 92.
› Вставте до упору в щілину чи отвір в обшивці » Рис. 261 викрутку або інший аналогічний інструмент.

› Відімкніть кришку, повернувши ключ у напрямку стрілки.
› Відкрийте кришку багажника.

Заміна щіток склоочисників лобового скла
Заміна щітки склоочисника заднього скла

254
254

УВАГА
В цілях безпеки необхідно заміняти щітки склоочисника один або два
рази на рік. Їх можна придбати у авторизованого партнера ŠKODA з техобслуговування.

Аварійне устаткування та самопоміч

253

Заміна щіток склоочисників лобового скла

Рис. 263 Щітка очищувача лобового скла



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 253.

Перед заміною щіток очищувача скла переведіть тримачі очисника скла в
положення технічного обслуговування.
Положення технічного обслуговування для заміни щітки очищувача скла
› Закрийте кришку капота.
› Увімкніть і вимкніть запалення.
› Протягом 10 секунд тисніть на важіль управління в положення 4 й утримуйте його приблизно 2 секунди » Стор. 85, Склоочисник і омивач скла.
Щітки очищувача скла перейдуть в положення технічного обслуговування.
Зняття щітки очищувача скла
› Відведіть тримач щітки очищувача від скла у напрямку стрілки 1
» Рис. 263.
› Нахиліть щітку до кінця в тому ж напрямку.
› Утримуйте тримач щітки за верхню частину і натисніть на запобіжник A у
напрямку стрілки 2 .
› Зніміть щітку в напрямку стрілки 3 .
Прикріплення щітки очищувача скла
› Вставте щітку очищувача скла до защеплювання.
› Перевірте, чи правильно закріплена щітка очищувача скла.
› Нахиліть тримач щітки очищувача назад до скла.
› Увімкніть запалювання і притисніть важіль в положення 4 » Стор. 85,
Склоочисник і омивач скла.
Щітки очищувача скла стануть в базове положення.
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Заміна щітки склоочисника заднього скла

Рис. 264 Щітка очищувача заднього скла



Прочитайте і дотримуйтесь

на сторінці 253.

Зняття щітки очищувача скла
› Відведіть тримач щітки очищувача від скла у напрямку стрілки 1
» Рис. 264.
› Нахиліть щітку до кінця в тому ж напрямку.
› Утримуйте тримач щітки за верхню частину і натисніть на запобіжник A у
напрямку стрілки 2 .
› Зніміть щітку в напрямку стрілки 3 .
Прикріплення щітки очищувача скла
› Вставте щітку очищувача скла до защеплювання.
› Перевірте, чи правильно закріплена щітка очищувача скла.
› Нахиліть тримач щітки очищувача назад до скла.

Запобіжники та лампи розжарювання
Запобіжники



ОБЕРЕЖНО
Не ремонтуйте запобіжники «та не заміняйте їх» на більш потужні - небезпека виникнення пожежі! Крім цього, вони можуть викликати пошкодження інших місць електричного обладнання.
■ Якщо щойно замінений запобіжник сплавиться через короткий проміжок
часу, необхідно якомога швидше перевірити електричне обладнання у
спеціалізованій майстерні.
■ Перегорілий запобіжник можна розпізнати по розплавленій металевій
стрічці. Несправний запобіжник необхідно замінити на новий із однаковим
амперажем.
■

Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Запобіжники в панелі приладів - лівостороннє кермове керування
Запобіжники в панелі приладів - правостороннє кермове керування
Розподілення запобіжників в панелі приладів
Запобіжники в моторному відсіку
Розподілення запобіжників в моторному відсіку
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Окремі ланцюги струму автомобіля захищені плавкими запобіжниками.
Вимкніть запалювання і відповідний споживач перед заміною запобіжника.
Визначте, який запобіжник належить несправному споживачу » Стор. 256,
Розподілення запобіжників в панелі приладів або » Стор. 258, Розподілення запобіжників в моторному відсіку.
Сидіння із електричним регулюванням захищені запобіжними автоматами,
які знову автоматично вмикаються через кілька секунд після усунення перевантаження.

Примітка
Ми радимо завжди возити в автомобілі запасні запобіжники. Коробку із
запасними запобіжниками можна придбати серед оригінальних деталей
ŠKODA .
■ Резерву може потребувати кілька споживачів.
■ Для одного споживача електроенергії може бути передбачено декілька
запобіжників.
■

Запобіжники в панелі приладів - лівостороннє кермове
керування
Рис. 265
Відділення для речей з боку водія

Кольорове маркування запобіжників
Запобіжник кольору

Макс. сила струму в амперах

світло-коричневий
темно-коричневий
червоний
синій
жовтий/синій
білий
зелений/рожевий
оранжевий/зелений
червоний

5
7,5
10
15
20
25
30
40
50

УВАГА
Перед виконанням робіт у моторному відсіку слід ознайомитися з попереджувальними вказівками та дотримуватися їх » Стор. 219.



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 255.

В автомобілях з лівостороннім кермовим керуванням коробка запобіжників
розташована за відділенням для речей в лівій частині панелі приладів.
Заміна запобіжника
› Відкрийте відділення для речей » Стор. 99.
› Візьміться за відділення для речей з боку в області стрілок » Рис. 265.
› Відкрийте відділення для речей потягнувши в напрямку стрілки 1 .

Запобіжники та лампи розжарювання
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› Видаліть пластиковий затискач, що знаходиться під кришкою блоку запо-

біжників в машинному відділенні » Рис. 268 на стор. 257.
› Помістіть кронштейн на відповідному запобіжникові і витягніть його.
› Вставте новий запобіжник.
› Поверніть затискач на попереднє місце.
› Відхиліть відділення для речей назад натиснувши в напрямку стрілки 2 в
фіксоване положення на панелі приладів.
› Закрийте відділення для речей.

Монтаж відділення для речей

› Підніміть відділення для речей в напрямку стрілки 4 .
› Подолайте опір засувок A .
› Вставте шток гальма проти напрямку стрілки 2 .
› Заблокуйте шток гальма проти напрямку стрілки 1 .
› Закрийте відділення для речей.
Розподілення запобіжників в панелі приладів

Запобіжники в панелі приладів - правостороннє кермове
керування

Рис. 267
Запобіжники


Рис. 266 Відділення для речей на стороні переднього пасажира



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 255.

В автомобілях з правостороннім кермовим управлінням коробка запобіжників розташована на стороні переднього пасажира за відділенням для
речей в лівій частині панелі приладів.
Демонтаж відділення для речей і заміна запобіжника
› Відкрийте відділення для речей » Стор. 103.
› Розблокуйте шток гальма в напрямку стрілки 1 » Рис. 266.
› Від'єднайте шток гальма в напрямку стрілки 2 .
› Натисніть засувки A в напрямку стрілки 3 .

Прочитайте і дотримуйтесь

Споживач

1
2
3
4
5
6

Не призначено
Не призначено
Не призначено
Не призначено
Блок управління каналу передачі даних
Датчик сигналу тривоги
Блок управління кондиціонера, системи обігріву, приймач пристрою дистанційного управління стояночного обігріву, селектор
автоматичної КП, реле обігріву заднього скла, реле обігріву лобового скла, блок управління системи контролю тиску в шинах.
Перемикач світла, датчик дощу, діагностичний рознім, стоянкове
гальмо, освітлення комбінації приладів
USB-рознім
Сенсорний екран, ТВ-тюнер
Натягувача – ліва сторона
Радіоприймач

7

8

› Видаліть пластиковий затискач, що знаходиться під кришкою блоку запо-

9
10
11
12

256 Самопоміч

на сторінці 255.

№

Відділення для речей закриється.
біжників в машинному відділенні » Рис. 268 на стор. 257.
› Помістіть кронштейн на відповідному запобіжникові і витягніть його.
› Вставте новий запобіжник.
› Поверніть затискач на попереднє місце.

та



№
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

35
36
37
38

Споживач
Блок управління для регулювання амортизаторів, компресор
кондиціонеру (GreenLine)
Вентилятор кондиціонера, обігрів
Електричне система блокування кермового керування
Посилювач сигналу для телефону
Комбінація приладів, аварійне управління
Блок управління камери заднього виду
Блок управління KESSY
Блок управління SCR
Зчеплення Haldex
Блок управління для розпізнавання причепу
Фари – права сторона
Панорамний дах
Блок управління системи замків із центральним управлінням –
двері водія і задні ліві двері, зовнішні дзеркала
Обігрів передніх сидінь
Музичний посилювач
Тягово-зчіпний пристрій – контакт з розеткою
Важіль керування під кермом
Розетка 12 В в багажному відділенні
Фари – ліва сторона
Паркувальний автопілот, система допомоги в керуванні при паркуванні
Подушки безпеки, вимикач аварійної світлової сигналізації
Кнопка системи ASR, ESC, індикатор тиску в шинах, датчик тиску
кондиціонера, вимикач заднього світла, дзеркало заднього виду
з автоматичним затемненням, кнопка START-STOP, регулятор підігріву задніх сидінь, датчик кондиціонера, стоянкове гальмо,
звуковий актуатор, перемикач світла
Регулятор кута нахилу фар, блок управління для передніх адаптивних фар, діагностичний штекер, відеокамера, радар
Фари правої сторони
Фари лівої сторони
Тягово-зчіпний пристрій – контакт з розеткою

№
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Споживач
Блок управління системи замків із центральним управлінням –
двері переднього водія і задні праві двері, зовнішні дзеркала
Розетка на 12 В
Натягувачі – права сторона
Блок управління системи замків із центральним управлінням
кришки багажника, система очищення фар, система омивання
лобового скла
Екран газорозрядної лампи, освітлення салону
Тягово-зчіпний пристрій – контакт з розеткою
Блок управління регулюванням сидінь
Розетка 230 В
Очищувач заднього скла
Блок керування системою контролю мертвих зон
Котушка реле стартера, вимикач положення педалі зчеплення
Відкривання кришки багажника
Обігрів задніх сидінь
Кондиціонування передніх сидінь
Реле системи обігріву заднього скла

Запобіжники в моторному відсіку

Рис. 268 Зняття кришки блоку запобіжників/Пластиковий затискач
для запобіжників

Запобіжники та лампи розжарювання
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Рис. 269
Запобіжники



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 255.

Заміна запобіжника
› Одночасно стиснути фіксуючі кнопки кришки в напрямку стрілки 1
» Рис. 268.
› Витягніть полицю в напрямку стрілки 2 .
› Замініть відповідний запобіжник.
› Встановіть кришку на коробку запобіжників.
› Втисніть фіксуючі кнопки кришки і зафіксуйте.
ОБЕРЕЖНО
Кришка коробки запобіжників в моторному відсіку повинна бути завжди
правильно вставлена. Якщо кришку встановлено неправильно, до блоку
запобіжників може потрапити вода – небезпека пошкодження автомобіля!

Розподілення запобіжників в моторному відсіку



Прочитайте і дотримуйтесь
№
1
2
3
4
5
6
7
8

та

на сторінці 255.
Споживач

Блок управління системи ESC, стоянкового гальма
Блок управління системи ESC
Блок управління двигуном
Вентилятор радіатора, регулюючий клапан тиску палива, реле
електричного додаткового обігрівача
Котушка реле для системи запалювання
Датчик гальма
Жалюзі радіатора
Кисневий датчик
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№
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
31
32
33
34
35
36
37
38

Споживач
Насос охолоджувальної рідини, котушка запалювання, блок управління пристрою попереднього розігріву, витратомір повітря
Блок керування для паливного насосу
Додатковий електричний обігрів
Додатковий електричний обігрів
Блок управління автоматичної коробки передач
Реле системи обігріву лобового скла
Звуковий сигнал
Запалювання
Блок управління ESC, блок управління двигуном, котушка головного реле
Блок управління каналу передачі даних, модуль даних акумуляторів
Очищувач лобового скла
Сигналізація
Не призначено
Блок управління двигуном
Стартер
Додатковий електричний обігрів
Не призначено
Не призначено
Блок управління SCR
Не призначено
Не призначено
Не призначено
Блок управління стояночного обігріву
Не призначено

УВАГА (продовження)
Лампи розжарювання Н7 та Н8 знаходяться під тиском і під час заміни
можуть тріснути, що може призвести до травми! Тому ми радимо, щоб
під час заміни ламп розжарювання ви використовували захисні рукавички та окуляри.
■ У газорозрядних ламп (ксенонове освітлення) слід належним чином
поводитись з високовольтним блоком – небезпека для життя!

Лампи розжарювання



■

Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Лампи розжарювання, розташовані в передніх фарах
Заміна лампи розжарювання ближнього та дальнього світла (галогенні
фара)
Лампи розжарування покажчика повороту (галогенні фари)
Заміна лампи накалювання протитуманної фари
Задній ліхтар
Заміна ламп розжарювання заднього ліхтаря

259
260
260
261
261
262

Заміна лампи розжарювання потребує певної професійної вправності. Тому в разі виникнення сумнівів при заміні ламп розжарювання ми радимо
звертатися до спеціалізованого підприємства або скористатися допомогою
інших фахівців.

› Перед заміною ламп розжарювання слід вимкнути відповідний ліхтар автомобіля.

› Несправні лампи розжарювання повинні замінятися виключно на лампи

розжарювання аналогічного виконання. Позначення знаходиться на цоколі лампи розжарювання або на скляній колбі.

Коробка із запасними лампочками знаходиться в пластиковій коробці в
аварійному колесі або під покриттям підлоги багажника.

ОБЕРЕЖНО
Не можна торкатися голими руками скляних колб ламп розжарювання –
навіть незначне забруднення знизить строк функціонування лампочок. Використовуйте чисту ганчірку, серветку або аналогічний засіб.
■ Необхідно завжди правильно встановлювати захисну кришку лампи розжарювання у фару. Якщо її встановлено неправильно, до фари може потрапити вода і бруд – небезпека пошкодження фари.
■

Примітка
У чинній інструкції з експлуатації описується заміна лише тих ламп, які
можливо замінити самостійно без будь яких ускладнень. Заміну інших ламп
розжарювання треба виконувати на спеціалізованому підприємстві.
■ Ми рекомендуємо завжди тримати у своєму автомобілі коробку із запасними лампами розжарювання. Запасні лампи розжарювання можна придбати з асортименту оригінальних запчастин ŠKODA .
■

Лампи розжарювання, розташовані в передніх фарах

Ми радимо після заміни лампи розжарювання ближнього, дальнього світла
або протитуманних фар перевірити налаштування фар на спеціалізованому підприємстві.

Рис. 270
Принципова схема: Передні
фари

У разі виходу з ладу газосвітної ксенонової лампи чи світлодіоду треба
звернутися до фахівця.
УВАГА
Перед виконанням робіт у моторному відсіку слід ознайомитися з попереджувальними вказівками та дотримуватися їх » Стор. 219.
■ Якщо дорога перед автомобілем освітлюється недостатньо або якщо
автомобіль не видно іншим учасникам дорожнього руху чи видно погано, це може спричинити аварію.
■



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 259.

Автомобіль оснащено передніми фарами з галогенними лампами розжарювання або ксеноновою газоразрядною лампою і світлодіодною лампою.

Запобіжники та лампи розжарювання
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Розташування ламп розжарювання » Рис. 270
A Покажчики повороту
B Ближнє світло з галогенною лампою розжарювання або ксеноновою
газоразрядною лампою
C Дальнє світло

Лампи розжарування покажчика повороту (галогенні фари)

Заміна лампи розжарювання ближнього та дальнього світла
(галогенні фара)

Рис. 272 Заміна лампи розжарювання покажчика повороту



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 259.

› Зніміть захисну кришку A » Рис. 270 на стор. 259.
› Витягніть, похитуючи, штекер с лампою накалювання в напрямку стрілки
1 » Рис. 272 .

Рис. 271 Заміна лампи розжарювання ближнього та дальнього світла



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 259.

› Зніміть захисну кришку B або C » Рис. 270 на стор. 259.
› Поверніть штекер з лампою розжарювання у напрямку стрілки

1

» Рис. 271.
› Витягніть штекер з лампою розжарювання у напрямку стрілки 2 .
› Витягніть лампу розжарювання зі штекеру у напрямку стрілки 3 .
› Вставте нову лампу розжарювання до штекеру таким чином, щоб виступ
A штекера ввійшов в щілину лампи розжарювання.
› Вставте штекер з новою лампою розжарювання у фару проти напрямку
стрілки 2 .
› Поверніть штекер з новою лампою розжарювання проти напрямку стрілки 1 до упору.
› Вставте захисну кришку B або C » Рис. 270 на стор. 259.
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› Натисніть патрон лампи у зазначених стрілками місцях.
› Витягніть несправну лампу з патрону в напрямку стрілки 2 .
› Вставте в цоколь до упору нову лампу.
› Вставте цоколь з лампою розжарювання фіксуючим виступом
таким чином, щоб він увійшов в отвір рефлектора.
› Встановіть захисну кришку A » Рис. 270 на стор. 259.

B вгору

Заміна лампи накалювання протитуманної фари

Монтаж фари із захисною решіткою

› Вставте протитуманну фару проти напрямку стрілки

2 » Рис. 273 і при-

крутіть її гвинтами.
› Вставте захисну решітку та обережно притисніть її.
Захисна решітка повинна надійно защепнутися.

Задній ліхтар

Рис. 273 Демонтаж протитуманної фари/заміна лампи розжарювання



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 259.

Демонтаж захисної решітки і протитуманної фари
› Просуньте пальці в отвір A .
› Відкрийте відділення для речей, потягнувши його в напрямку стрілки 1 .
› Відкрутіть гвинти B за допомогою викрутки з набору бортового інструменту » Стор. 238, Бортовий інструмент .
› Обережно зніміть фару в напрямку стрілки 2 .
Заміна ламп розжарювання
› Натисніть фіксатор в напрямку стрілки 3 .
› Витягніть штекер в напрямку стрілки 4 .
› Поверніть цоколь лампи до упору у напрямку стрілки 5 .
› Витягніть цоколь лампи у напрямку стрілки 6 .
› Вставте новий цоколь з лампою розжарювання у фару і поверніть до упору проти напрямку стрілки 5 .
› Надіньте штекер.

Рис. 274 Демонтаж ліхтаря/витягнення штекера



Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 259.

Демонтаж
› Відкрийте кришку багажника.
› Вставте в отвір A » Рис. 274 скобу для знімання колісних ковпаків
» Стор. 238, Бортовий інструмент.
› Демонтуйте кришку, потягнувши гачок у напрямку стрілки 1 .
› Відкрутіть гвинти B за допомогою викрутки з комплекту бортового інструменту.
› Візьміться за ліхтарик і обережно витягніть його в напрямку стрілки 2 з
болтів C .
› Стисніть фіксатори на штекері в напрямку стрілки 3 .
Запобіжники та лампи розжарювання
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› Обережно від'єднайте штекер від ліхтаря в напрямку стрілки

4.

Монтаж
› Вставте штекер проти напрямку стрілки 4 » Рис. 274 в ліхтар.
Фіксатори на штекері мають надійно зафіксуватися.

› Вставте ліхтар отворами B на болти C в кузові.
› Обережно притисніть ліхтар на болти, розташовані в кузові .
Слідкуйте, щоб між кузовом і ліхтарем не затиснувся джгут дротів.

› Прикрутіть ліхтар гвинтами і вставте накладку.
Кришка повинна надійно зафіксуватися.
Якщо ви не знаєте напевно, чи затиснуто джгут дротів, перевірте підключення ліхтаря на спеціалізованому підприємстві.
ОБЕРЕЖНО
Стежте за тим, щоб під час встановлення між кузовом і ліхтарем не затиснувся джгут дротів – небезпека пошкодження електричної проводки та потрапляння води й пошкодження електричного обладнання.
■ Під час демонтажу та монтажу заднього ліхтаря слідкуйте за тим, щоб не
пошкодити автомобільний лак та ліхтар.
■ Під час повторного монтажу переконайтесь у правильному встановленні
ущільнення C » Рис. 275 на стор. 262. Якщо кришку встановлено неправильно, до коробки запобіжників може потрапити вода – небезпека пошкодження автомобіля!
■

Заміна ламп розжарювання заднього ліхтаря

Рис. 275 Задній ліхтар/Заміна лампи розжарювання
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Прочитайте і дотримуйтесь

та

на сторінці 259.

› Поверніть патрон з лампою розжарювання

A або B » Рис. 275 в напрямку стрілки 1 .
› Витягніть патрон з лампою розжарювання в напрямку стрілки 2 .
› Поверніть несправну лампу у патрон проти годинникової стрілки і витягніть її.
› Нову лампу вставити в патрон і повернути до упору за годинниковою
стрілкою.
› Вставте патрон з лампою у корпус та поверніть його до упору проти годинникової стрілки 1 .

Носій даних автомобілю
Табличка з даними автомобіля » Рис. 276 –  знаходиться під підлоговим
покриттям багажника та вклеюється в сервісну книжку.

Технічні дані
Технічні дані
Основні дані автомобіля



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Характеристики автомобіля
Експлуатаційна маса й навантаження
Вимірювання споживання пального і викидів CO2згідно з нормами ECE
та директивами ЄС
Габарити – Superb
Габарити – Superb Combi
Кут звисання – Superb
Кут звисання – Superb Combi

263
264
264
265
266
267
268

Дані в технічній документації автомобіля завжди мають переважну силу
над даними чинної інструкції з експлуатації.
Наведені значення покажчиків ходових властивостей визначені без врахування іншого обладнання, що впливає на ці властивості, наприклад, кондиціонеру.

Характеристики автомобіля

Табличка з даними автомобіля містить наступні дані.
1 Ідентифікаційний номер автомобіля (VIN)
2 Тип автомобіля
3 Маркування коробки передач / номер лакофарбового покриття / номер
внутрішнього обладнання / потужність двигуна / ідентифікатор двигуна
4 Частковий опис автомобіля
5 Допустимий діаметр шини в дюймах1)
Параметри шин і дисків для вашого автомобіля наведено в технічній документації на автомобіль, а також у декларації про відповідність (так званому
документі COC).
Заводська табличка
Заводська табличка » Рис. 276 -  розташована на середній стійці кузова з
правого боку.
Заводська табличка містить наступні дані.
6 Виробник
7 Ідентифікаційний номер автомобіля (VIN)
8 Максимально допустима загальна маса
9 Максимально допустима загальна маса зчепленого автомобіля (тягач і
причеп)
10 Максимально дозволене навантаження на передню вісь
11 Максимально дозволене навантаження на задню вісь
Ідентифікаційний номер автомобіля (VIN)
VIN-номер (номер кузова) вибитий в моторному відсіку на правій чашці
амортизаційної стійки. Цей номер також знаходиться на табличці в нижньому лівому кутку під лобовим склом (разом із VIN штрих-кодом) і на заводській табличці.

Рис. 276 Табличка з даними автомобіля / заводська табличка

1)

VIN-номер можна також відобразити в інформаційно-командній системі
» Інструкція з експлуатації інформаційно-командної системи, розділ CAR

– налаштування автомобіля.

Стосується лише деяких країн.
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Номер двигуна
Номер двигуна (тризначний буквений код і серійний номер) вибитий на
блоці циліндрів.
Додаткова інформація (дійсна для Росії)
Повний реєстраційний номер транспортного засобу наведений у технічному паспорті транспортного засобу, поле 17.
УВАГА
Не дозволяється перевищувати вказані значення для максимально дозволенної маси, це може призвести до пошкоджень!

Експлуатаційна маса й навантаження
Експлуатаційна маса
Це значення відповідає найменшій експлуатаційній масі без додаткового
обладнання, що підвищує масу, наприклад, кондиціонер, аваріне колесо.
Вказана експлуатаційна маса автомобіля є лише орієнтовним значенням.
До експлуатаційної маси враховано також 75 кг ваги водія, вагу експлуатаційних рідин і бортового інструменту та паливного баку, заповненого на
90%.
Експлуатаційна маса автомобіля » Стор. 269, Характеристики автомобіля
згідно з типом двигуна.
Навантаження
Приблизне максимальне корисне навантаження можна вирахувати із різниці між дозволеною загальною масою навантаженого автомобіля й експлуатаційною масою.
Навантаження складається із наступних величин ваги:
› вага пасажирів;
› вага предметів багажу та іншого вантажу;
› вага навантаження на дах включно з кріпленням багажника на даху;
› вага устаткування, виключеного з експлуатаційної ваги;
› навантаження причепа на тягово-зчіпний пристрій під час використання
причепа (макс. 90 кг).
Примітка
За бажанням про точну вагу вашого автомобіля ви можете дізнатися на
спеціалізованому підприємстві.
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Вимірювання споживання пального і викидів CO2згідно з
нормами ECE та директивами ЄС
Дані про споживання пального і показники викидів CO2відповідають стану
на момент видання цієї редакції.
Дані про споживання пального і показники викидів CO2див. на веб-сайтах
ŠKODAабо в комерційній та технічній документації на автомобіль.
Вимірювання циклу населеного пункту починається з холодного пуску двигуна. Після цього моделюється режим руху по місту.
Для циклу руху за містом автомобіль багаторазово прискорюється і гальмується на всіх передачах, відповідно до повсякденного стилю руху. При
цьому швидкість руху змінюється в діапазоні від 0 до 120 км/год.
Розрахування комбінованого споживання пального відбувається із врахуванням прибл. 37 % циклу руху в населеному пункті і 63% циклу руху за містом.
Примітка
Наведені на веб-сайтах ŠKODAабо в комерційній та технічній документації значення споживання пального та викидів шкідливих речовин визначенні згідно з правилами та умовами, які встановленні нормативними актами або технічними приписами для визначення експлуатаційних та технічних характеристик транспортних засобів.
■ В залежності від обсягу спеціального обладнання, манери керування, дорожньої ситуації, погодних умов та стану автомобіля під час практичного
використання можуть виникнути значення споживання, які відрізняються
від значень споживання пального, вказаних на веб-сайтах ŠKODAабо в комерційній та технічній документації на автомобіль.
■

Габарити – Superb

Рис. 277 Принципова схема: Габарити автомобіля
Габарити автомобіля при експлуатаційній масі без водія (у мм)
» Рис. 277 Дані

A

Висота

B

Колія передніх коліс

C

Ширина

D

Колія задніх коліс

E

F

G
H
a)
b)

Значення
Базовий розмір
Автомобілі з пакетом для бездоріжжя
Автомобілів зі спортивним пакетом
Автомобілі з тягово-зчіпним пристроєм
Базовий розмір
Автомобілі з двигуном 2,0 л/162 кВт TSI та 2,0 л/206 кВт TDI

Базовий розмір
Автомобілі з двигуном 2,0 л/162 кВт TSI та 2,0 л/206 кВт TDI
Ширина без урахування зовнішніх дзеркал
Базовий розмір
Автомобілі з пакетом для бездоріжжя
Кліренс
Автомобілів зі спортивним пакетом
Автомобілі з тягово-зчіпним пристроєм
База автомобіля
Довжина

1468
1483
1453
1458
1584
1586
1864
1572
1574
2031
149/148a)
164/163a)/158b)
134/133a)
139/138a)
2841
4861

Дійсно для автомобілів Superb 4x4.
Дійсно для автомобілів з двигуном 2,0 л/206 кВт TSI.
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Габарити – Superb Combi

Рис. 278 Принципове зображення: габарити автомобіля
Габарити автомобіля при експлуатаційній масі без водія (у мм)
» Рис. 278 Дані

A

Висота

B

Колія передніх коліс

C

Ширина

D

Колія задніх коліс

E

F

G
H
a)
b)

Значення
Базовий розмір
Автомобілі з пакетом для бездоріжжя
Автомобілів зі спортивним пакетом
Автомобілі з тягово-зчіпним пристроєм
Базовий розмір
Автомобілі з двигуном 2,0 л/162 кВт TSI та 2,0 л/206 кВт TDI

Базовий розмір
Автомобілі з двигуном 2,0 л/162 кВт TSI та 2,0 л/206 кВт TDI
Ширина без урахування зовнішніх дзеркал
Базовий розмір
Автомобілі з пакетом для бездоріжжя
Кліренс
Автомобілів зі спортивним пакетом
Автомобілі з тягово-зчіпним пристроєм
База автомобіля
Довжина

Дійсно для автомобілів Superb Combi 4x4.
Дійсно для автомобілів з двигуном 2,0 л/206 кВт TSI.
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1477
1492
1462
1467
1584
1586
1864
1572
1574
2031
149/148a)
164/163a)/158b)
134/133a)
139/138a)
2841
4856

Кут звисання – Superb
Рис. 279
Принципова схема: Кут звисання

Кут » Рис. 279
A Передній кут звисання
B Задній кут звисання
Кут звисання
Наведені дані стосуються максимального кута ухилу, при якому автомобіль
може повільно заїхати на цей ухил, не торкаючись поверхні бампером чи
дном.
Наведені дані стосуються максимального навантаження на вісь спереду та
ззаду.
Кут звисання (°)
» Рис. 279
Базовий розмір
Автомобілі з пакетом для бездоріжжя
Автомобілів зі спортивним пакетом
Автомобілі з тягово-зчіпним пристроєм
a)

A

B

14,0/14,1a)
15,1/15,2a)
12,7/13,0a)
13,2

12,2
12,4/12,3a)
12,4/12,3a)
12,5/12,3a)

Дійсно для автомобілів Superb 4x4.
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Кут звисання – Superb Combi
Рис. 280
Принципове зображення: кут
звисання

Кут » Рис. 280
A Передній кут звисання
B Задній кут звисання
Кут звисання
Наведені дані стосуються максимального кута ухилу, за якого автомобіль
може повільно заїхати на цей ухил, не торкаючись поверхні бампером чи
дном.
Наведені дані стосуються максимального навантаження на вісь спереду та
ззаду.
Кут звисання (°)
» Рис. 280
Базовий розмір
Автомобілі з пакетом для бездоріжжя
Автомобілів зі спортивним пакетом
Автомобілі з тягово-зчіпним пристроєм
a)

Дійсно для автомобілів Superb Combi 4x4.
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A

B

14,0/14,1a)
15,1/15,2a)
12,7/13,0a)
13,2

12,2/12,0a)
12,4/12,1a)
12,4/12,2a)
12,4/12,3a)

Характеристики автомобіля згідно з типом двигуна



Вступ до теми

В цьому розділі Ви знайдете інформацію до наступних тем:
Двигун 1,4 л/92 кВт TSI - Superb
Двигун 1,4 л/92 кВт TSI - Superb Combi
Двигун 1,4 л/110 кВт TSI ACT - Superb
Двигун 1,4 л/110 кВт TSI ACT - Superb Combi
Двигун 1,4 л/110 кВт TSI - Superb
Двигун 1,4 л/110 кВт TSI - Superb Combi
Двигун 1,8 л/132 кВт TSI - Superb
Двигун 1,8 л/132 кВт TSI - Superb Combi
Двигун 2,0 л/162 кВт TSI - Superb
Двигун 2,0 л/162 кВт TSI - Superb Combi

270
270
271
271
272
272
273
273
274
274

Двигун 2,0 л/206 кВт TSI - Superb
Двигун 2,0 л/206 кВт TSI - Superb Combi
Двигун 1,6 л/88 кВт TDI CR - Superb
Двигун 1,6 л/88 кВт TDI CR - Superb Combi
Двигун 2,0 л/110 кВт TDI CR - Superb
Двигун 2,0 л/110 кВт TDI CR - Superb Combi
Двигун 2,0 л/130 кВт TDI CR - Superb
Двигун 2,0 л/130 кВт TDI CR - Superb Combi
Двигун 2,0 л/140 кВт TDI CR - Superb
Двигун 2,0 л/140 кВт TDI CR - Superb Combi

275
275
276
276
277
277
278
278
279
279

Вказані значення визначенні згідно правил та умов, які встановленні нормативними актами або технічними приписами для визначення експлуатаційних
та технічних характеристик транспортних засобів.
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Двигун 1,4 л/92 кВт TSI - Superb
Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за об/хв)

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)

92/5000-6000

200/1400-4000

4/1395

Характеристики руху й вага

MG6

Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)

208
9,9
1375
1600
1800
680

Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)
Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)

Двигун 1,4 л/92 кВт TSI - Superb Combi
Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за об/хв)

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)

92/5000-6000

200/1400-4000

4/1395

Характеристики руху й вага

MG6

Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)

206
10,0
1395
1600
1800
690

Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)
Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)
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Двигун 1,4 л/110 кВт TSI ACT - Superb
Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за об/хв)

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)

110/5000-6000

250/1500-3500

4/1395

Характеристики руху й вага

MG6

MG6 4x4

DSG7

Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)

220
8,6
1395
1600
1900
690

215
9,0
1505
1800
2000
750

220
8,8
1425
1600
1900
710

Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)

Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)

Двигун 1,4 л/110 кВт TSI ACT - Superb Combi
Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за об/хв)

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)

110/5000-6000

250/1500-3500

4/1395

Характеристики руху й вага

MG6

MG6 4x4

DSG7

Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)

218
8,7
1415
1600
1900
700

213
9,1
1525
1800
2000
750

218
8,9
1445
1600
1900
720

Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)
Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)
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Двигун 1,4 л/110 кВт TSI - Superb
Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за об/хв)

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)

110/5000-6000

250/1500-3500

4/1395

Характеристики руху й вага

MG6

DSG7

Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)

220
8,6
1388
1600
1900
690

220
8,8
1418
1600
1900
700

Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)
Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)

Двигун 1,4 л/110 кВт TSI - Superb Combi
Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за об/хв)

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)

110/5000-6000

250/1500-3500

4/1395

Характеристики руху й вага

MG6

DSG7

Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)

218
8,7
1408
1600
1900
700

218
8,9
1438
1600
1900
710

Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)
Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)
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Двигун 1,8 л/132 кВт TSI - Superb
Коробка передач

Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за
об/хв)

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)

MG6
DSG7

132/4000-6200
132/5100-6200

320/1450-3900
250/1250-5000

4/1798

Характеристики руху й вага

MG6

DSG7

Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)

232
8,0
1465
1800
2000
730

232
8,1
1485
1800
2000
740

Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)
Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)

Двигун 1,8 л/132 кВт TSI - Superb Combi
Коробка передач

Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за
об/хв)

MG6

132/4000-6200

320/1450-3900

DSG7

132/5100-6200

250/1250-5000

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)
4/1798

Характеристики руху й вага

MG6

DSG7

Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)

230
8,1
1485
1800
2000
740

230
8,2
1505
1800
2000
750

Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)
Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)
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Двигун 2,0 л/162 кВт TSI - Superb
Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за об/хв)

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)

162/4500-6200

350/1500-4400

4/1984

Характеристики руху й вага
Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)
Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)
Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)

DSG6 EU6

DSG6 EU4

245
7,0
1505
2000
2000
750

245
7,0
1500
2000
2000
750

Двигун 2,0 л/162 кВт TSI - Superb Combi
Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за об/хв)

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)

162/4500-6200

350/1500-4400

4/1984

Характеристики руху й вага
Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)
Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)
Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)
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DSG6 EU6

DSG6 EU4

243
7,1
1525
2000
2000
750

243
7,1
1520
2000
2000
750

Двигун 2,0 л/206 кВт TSI - Superb
Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за об/хв)

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)

206/5600-6500

350/1700-5600

4/1984

Характеристики руху й вага

DSG6 4x4

Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)

250
5,8
1615
2200
2200
750

Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)
Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)

Двигун 2,0 л/206 кВт TSI - Superb Combi
Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за об/хв)

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)

206/5600-6500

350/1700-5600

4/1984

Характеристики руху й вага
Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)
Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)
Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)

DSG6 4x4
250
5,8
1635
2200
2200
750
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Двигун 1,6 л/88 кВт TDI CR - Superb
Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за об/хв)

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)

88/3500-4000

250/1500-3250

4/1598

Характеристики руху й вага

MG6

DSG7

Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)

206
10,9
1465
1500
1800
730

206
11,0
1480
1500
1800
740

Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)
Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)

Двигун 1,6 л/88 кВт TDI CR - Superb Combi
Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за об/хв)

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)

88/3500-4000

250/1500-3250

4/1598

Характеристики руху й вага

MG6

DSG7

Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)

204
11,0
1485
1500
1800
740

204
11,1
1500
1500
1800
750

Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)
Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)
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Двигун 2,0 л/110 кВт TDI CR - Superb
Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за об/хв)

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)

110/3500-4000

340/1750-3000

4/1968

Характеристики руху й вага

MG6

MG6 4x4

DSG6

Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)

220
8,8
1485
2000
2000
740

215
9,0
1605
2200
2200
750

218
8,9
1500
2000
2000
750

Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)
Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)

Двигун 2,0 л/110 кВт TDI CR - Superb Combi
Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за об/хв)

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)

110/3500-4000

340/1750-3000

4/1968

Характеристики руху й вага

MG6

MG6 4x4

DSG6

Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)

218
8,9
1505
2000
2000
750

213
9,1
1625
2200
2200
750

216
9,0
1520
2000
2000
750

Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)
Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)
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Двигун 2,0 л/130 кВт TDI CR - Superb
Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за об/хв)

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)

130/3700-4000

350/1750-3400

4/1968

Характеристики руху й вага

DSG6

Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)

-a)
-a)
1515
2000
2000
750

Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)
Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)
a)

Дані недоступні на момент публікації.

Двигун 2,0 л/130 кВт TDI CR - Superb Combi
Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за об/хв)

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)

130/3700-4000

350/1750-3400

4/1968

Характеристики руху й вага

DSG6

Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)

-a)
-a)
1535
2000
2000
750

Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)
Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)
a)

Дані недоступні на момент публікації.
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Двигун 2,0 л/140 кВт TDI CR - Superb
Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за об/хв)

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)

140/3500-4000

400/1750-3250

4/1968

Характеристики руху й вага

MG6

DSG6

DSG6 4x4

Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)

237
8,0
1505
2000
2000
750

235
7,7
1555
2000
2100
750

230
7,6
1615
2200
2200
750

Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)
Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)

Двигун 2,0 л/140 кВт TDI CR - Superb Combi
Потужність (кВт за об/хв)

Максимальний обертальний момент (Нм за об/хв)

Кількість циліндрів/робочий об'єм (см3)

140/3500-4000

400/1750-3250

4/1968

Характеристики руху й вага

MG6

DSG6

DSG6 4x4

Максимальна швидкість (км/год)
Розгін 0 – 100 км/год (с)
Експлуатаційна маса (кг)

235
8,1
1525
2000
2000
750

233
7,8
1575
2000
2100
750

228
7,7
1635
2200
2200
750

Підйом до 12 %
Підйом до 8 %
Припустима маса причепа, не обладнаного гальмівною системою (кг)
Припустима маса причепа, обладнаного гальмівною системою (кг)
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Алфавітний покажчик
А
Аварійна світлова сигналізація
Аварійна ситуація
Відмикання дверей водія
Заміна батарейки у пристрої дистанційного
управління
Замкнення дверей без циліндру замка
Замкнення дверей водія
Аварійне колесо
зберігання
зняття
Аварійне устаткування
Бортовий інструмент
Вогнегасник
Домкрат
Знак аварійної зупинки
Медична аптечка
Світловідбивний жилет
Автоматична коробка передач
Відпускання селектора
Дефект блокіратора селектора
дисфункція
Контрольна лампа
Попереджувальні повідомлення
Launch-control
Автоматична КП
Аварійне розблокування селектора
Блокування селектора
Зрушення з місця та рух
Ручне перемикання на багатофункціональному кермі
Управління селектором
Tiptronic
Автоматична КПП
Kick-down
Автоматичне відключення електричних споживачів
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78
252
251
253
252
234
240
240
238
238
238
237
237
238
147
147
41
41
41
148
145
253
147
148
147
146
147
148
230

Автоматичне управління світлом фар
75
Автоматичний круїз-контроль
173
Автоматична зупинка та зрушення з місця
175
Встановлення інтервалу
177
Запуск контролю
176
Контрольна лампа
37
Контрольні лампи
45
Огляд управління
176
Особливі дорожні ситуації
178
Переривання/відновлення контролю
177
Попереджувальні повідомлення
179
Принцип дії
174
Радіолокаційний датчик
174
Установка/зміна бажаної швидкості
177
14
Автоматичні системи змотування ременя
Автомобільний комп'ютер
дивись Багатофункціональний індикатор
47
Адаптивна система управління шасі
183
Адаптивне управління шасі
Контрольна лампа
45
Активний посилювач кермового приводу
(DSR)
154
Акумулятор
Контрольна лампа
42
Акумуляторна батарея
Автоматичне відключення електричних споживачів
230
226
Вказівки з безпеки
Зарядка
228
Зимова експлуатація
228
Перевірка електроліту
228
Акумуляторна батарея автомобіля
Відключення і повторне підключення
229
заміна
229
Кришка
228
Анодовані деталі
див. «Догляд за автомобілем»
208
Аптечка для ремонту шин
243

Асистент руху по смузі
Активація/деактивація
Вказівки
Принцип дії

186
188
188
187

Б
Багажна полиця
117
118
багажна полиця, що згортається
Багажна сітка
117
Багажне відділення
113
див. Кришка багажника
64
Освітлення
113
Багажник
123
Автомобілі класу N1
багажна полиця, що згортається
118
Багажна сітка
117
Багажник на даху
126
Багатофункціональна ніша
119
безконтактне відчинення
67
Бокові відділення
120
Відділення для елементу Cargo
121
Відділення для речей під покриттям підлоги
багажника
121
відімкнення вручну
253
Відімкнення кришки багажника
253
відкидні гачки
116
двостороннє підлогове покриття
116
Елементи кріплення
115
Закріплення підлогового покриття багажника 116
Змінна підлога багажник
123
знімний світильник
122
Покриття
117
Роздільна перегородка із сітки
124
Сітки для кріплення
115
Багажник на даху
126
Навантаження на дах
126
Точки кріплення
126
Багатофункціональна ніша
119
Багатофункціональний дисплей
керувати
48

Багатофункціональний індикатор
Дані
48
Запам'ятовуючий пристрій
50
Функції
47
Батарей
заміна в ключі KESSY
250
Батарейка
Заміна в ключі дистанційного управління
250
заміна у пристрої дистанційного управління
додаткового (стояночного) обігріву
251
Безконтактне відчинення кришки багажника 67
Безпека
8
Дитяча безпека
22
Дитячі сидіння
22
94
Підголівники
Правильне сидяче положення
9
ISOFIX
26
TOP TETHER
27
i-Size
27
Бензин
див. «Паливо»
215
Ближнє світло
73
Блимання
74
Блокіратор важеля керування
Контрольна лампа
41
Блокування кермового керування (система
KESSY)
37
Контрольна лампа
Бокова подушка безпеки
18
Бокові відділення в багажнику
120
Бортовий інструмент
238
Бортовий комп'ютер
дивись Багатофункціональний індикатор
47
Буксирувальна дужка
задня
249
передня
248
Буксирування
247

В
Важіль
Дальнє світло
74
Очищувач скла
85
Покажчики поворотів
74
Вентилятор радіатора
221
131
Вентиляційні отвори
Вентиляція
Передні сидіння
96
Сидіння
95
Вибір режиму руху
Вибір режиму та індикація інформаційно-командної системи
184
185
Вибір режиму Individual
Видимість
82
Вимірювальний щуп
223
Вимкнення двигуна
Кнопка стартера
139
Вимкнення запалювання
Ключ
137
Кнопка стартера
139
Вимкнення подушки безпеки
20
Вимкнення ASR
Контрольна лампа
38
Висота автомобіля
265, 266
Відділення
98
Відділення для зберігання речей
Відділення для речей з боку водія
103
з боку водія
99
Відділення для окулярів
102
Відділення для речей
98
в задній частині центральної консолі
105
Відділення для окулярів
102
в передній частині центральної консолі
99
під переднім підлокітником
102
у дверях
99
Відділення для речей під сидінням переднього пасажира
103

Відімкнення замку блокування кермового валу
Ключ
137
Кнопка стартера
138
Відкидний/відсувний люк
Відчинення та відсування
70
Зачинення
70
Порушення роботи
71
Порушення роботи сонцезахисної шторки
72
Сонцезахисна шторка
71, 72
Управління
70
Відмикання
Дистанційне управління
59
Індивідуальні налаштування
61
60
KESSY
Відмикання та замикання
58
Відстань
35
Вікна
знеліднення
209
Віртуальна педаль
67
Вмикання і вимикання світла
73
Вогнегасник
238
Вода
Подолання перешкод
151
Вода в паливному фільтрі
Контрольна лампа
45
Попереджувальні повідомлення
45

Г
Габарити автомобіля
265, 266
Габаритне світло
73
Гальма
Гальмівна рідина
226
Гальмівні системи і системи підтримки курсової сталості
152
Інформація про гальма
142
Контрольна лампа
37
Попереджувальні повідомлення
37
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Гальмівна рідина
Перевірка
Попереджувальні повідомлення
Специфікація
Гальмівні колодки
сигнальна лампа
Гальмівні системи
Гальмування
Підсилювач гальмівного зусилля
Припрацювання
Гальмування й паркування
Гачки
Гачки для одягу
Годинник
Гумові ущільнення

225
226
37
226
40
152
143
149
142
116
104
35
208

Д
Дальнє світло
Контрольна лампа
Дах
Навантаження
Двері
Аварійна замкнення дверей водія
Аварійне замкнення
Відчинення
Запобіжник проти відкривання дверей дітьми
Зачинення
Двигун
Вказівки
Припрацювання
Декоративні плівки
Денне світло
Дзеркала
Внутрішнє дзеркало заднього виду
Зовнішнє дзеркало
Косметичне дзеркало
Дзеркала заднього виду
Внутрішнє дзеркало заднього виду
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74
41
126
252
253
62
62
62
42
149
209
74
86
87
83
86
86

Дзеркало заднього виду
Зовнішнє дзеркало
87
Дизель
Дивись Паливо
216
Дизельне пальне
Зимова експлуатація
216
Диски
231
Дисплей
33
Дисплей MAXI DOT
50
Головне меню
51
Пункт меню «Assist systems» (Асистенти)
54
Пункт меню «Audio» (Аудіо)
53
Пункт меню «Navigation» (Навігація)
53
53
Пункт меню «Telephone» (Телефон)
Управління
51, 52
Дистанційне управління
Відмикання
59
Замикання
59
Заміна батарейки
250
Синхронізація
251
Дитяча безпека
Бокова подушка безпеки
24
Дитяче сидіння
Використання дитячих сидінь
25
Використання дитячих сидінь з ISOFIX
26
Використання дитячих сидінь i-Size
27
на передньому пасажирському сидінні
23
25
Розподілення на групи
ISOFIX
26
TOP TETHER
27
i-Size
27
Діти та безпека
22
Днище
Догляд за автомобілем
211
Довжина автомобіля
265, 266
Догляд за автомобілем
Автоматична мийка
207
анодовані деталі
208
Гумові ущільнення
208
Декоративні і захисні плівки
209

Догляд за зовнішньою частиною автомобіля 207
Догляд за салоном
211
Домкрат
210
Замкові циліндри дверей
210
Захист днища
211
Консервація
208
Консервація порожнин
210
миття
206
Миття вручну
206
Миюча установка
207
Натуральна шкіра
212
Очищення коліс
210
Пластикові деталі
208
Полірування лакофарбового покриття авто208
мобіля
Ремені безпеки
213
Скло фар
210
Тканини
212
Хромовані деталі
208
Чохли з тканини
213
Штучна шкіра
212
Alcantara
212
Догляд зав автомобілем
Установка високого тиску
207
Догляд за зовнішньою частиною автомобіля 207
анодовані деталі
208
Віконні шибки і зовнішні дзеркала
209
Гумові ущільнення
208
209
Декоративні плівки
Замкові циліндри дверей
210
Захисні плівки
209
Захист днища
211
Колеса
210
Консервація порожнин
210
Лакофарбове покриття автомобіля
208
Об'єктив камери
210
Скло фар
210
Хромовані деталі
208
Щітки очищувача скла
211
Догляд за зовнішньою частину автомобіля
Пластикові деталі
208

Догляд за салоном
Натуральна шкіра
Ремені безпеки
Чохли сидінь
Штучна шкіра
Догляд і технічне обслуговування
Додатковий обігрівач (стояночний обігрів та
вентиляція)
Вмикання/вимикання
Налаштування
Додатковий обігрів (стояночний обігрів та
вентиляція)
Пристрій дистанційного управління
Домкрат
Встановлення
Обслуговування
Допоміжна система контролю мертвих зон
Активація/деактивація
Вказівки
Дорожні ситуації і попередження
Принцип дії
Допоміжна система регулювання фар
Контрольний символ
Допоміжні системи
Допомога із запуском
Допомога із запуску
Дорожні знаки
див. Розпізнання дорожніх знаків

211
212
213
213
212
202
132
133
133

134
238
242
210
189
191
191
190
189
79
45
152
246
246
193

Е
ЕКОЛОГІЧНА ПОРАДА
Екологічні поради
Економічний рух
Поради
Економія електроенергії
Економія палива
Експлуатаційна маса

Екстрена ситуація
Аварійна світлова сигналізація
78
Аварійне розблокування селектора
253
Буксирування автомобіля
247
Буксирування автомобіля з використанням
тягово-зчіпного пристрою
249
Вимкнення двигуна натисненням кнопки
139
Допомога із запуском
246
Допомога із запуску
246
Заміна колеса
239
Ремонт шин
243
Електрична кришка багажника
Захист від затиснення
65
Ручне управління
65
89
Електричне регулювання сидінь
Електричне стоянкове гальмо
143
Електричні склопідйомники
67, 69
Кнопка у дверях переднього пасажира
69
Кнопка у задніх дверях
69
Кнопки на дверях водія
68
Несправності
70
Електронний іммобілайзер
136
Елементи кріплення
115
Елемент Cargo
121

Ж
Жилет
Розташування світловідбивного жилета

238

З
55
55
149
149
149
264

Заводська табличка
Завчасне попередження/екстрене гальмування
Контрольна лампа
Заднє дзеркала
Складання дзеркала переднього пасажира
Заднє дзеркало
Синхронне регулювання задніх дзеркал

263

45
87
87

Задній протитуманний ліхтар
Контрольна лампа
39
Задній світильник
салону
81
Задні протитуманні ліхтарі
77
За кордоном
неетильований бензин
215
Фари
78
Замикання
Дистанційне управління
59
KESSY
60
Заміна
Акумуляторна батарея автомобіля
229
251
Акумулятор світильника
Запобіжники
255
Запобіжники - лівостороннє кермове керування
255
Запобіжники - моторний відсік
257
Запобіжники - правостороннє кермове керування
256
Колеса
239
Лампа накалювання протитуманної фари
261
Лампа розжарювання ближнього світла (галогенні фари)
260
Лампа розжарювання дальнього світла (галогенні фари)
260
Лампа розжарювання у задньому ліхтарі 261, 262
Лампи розжарування покажчика повороту
260
(галогенні фари)
Лампи розжарювання
259
Моторна олива
222
Щітка склоочисника заднього скла
254
Щітки склоочисників лобового скла
254
Заміна деталей
202
Заміна колеса
Демонтаж і монтаж колеса
242
Додаткові роботи
243
Підготування
239
Замкнення
Індивідуальні налаштування
61
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Замкнення/відімкнення автомобіля натисЗахист від затиснення
ненням кнопки системи замків з центральВідкидний/відсувний люк
ним блокуванням
60
електричні склопідйомники
Замкнення дверей без циліндру замка
Захист днища
Аварійна ситуація
253 Захист компонентів
Замкнення замку блокування кермового валу
Зимова експлуатація
Ключ
137
Акумуляторна батарея
Кнопка стартера
138
Дизельне пальне
Замкнення кришки багажника із затримкою
Зимові шини
дивись Кришка багажника
64
Знеліднення шибок
Ланцюги протиковзання
Замок запалювання
137
Запам'ятовуючий пристрій
50 Зимові шини
див. Колеса
Запас пального
40 Змінна підлога
Контрольна лампа
Зміна положення
Запобіжники
Розділення багажного відділення
Заміна
255
Складання
Кольорове маркування
255
Пластиковий затискач
257 Змінна підлога багажника
Розподілення запобіжників в моторному відЗнак аварійної зупинки
сіку
258 Знеліднення лобового і заднього скла
Розподілення запобіжників в панелі прилаЗнімний мішок для наскрізного багажу
дів
256 Знімний світильник
Розташування
255
Витягнення світильника
Запобіжник проти відкривання дверей дітьми 62 Заміна акумуляторів світильника
Заправка
214 Зупинка
Паливо
214
див. паркування
Запуск двигуна
Зупинка автомобіля
246
Допомога із запуском
див. Паркування
Допомога із запуску
246 Зупинка двигуна
Ключ
137
Ключ
Кнопка стартера
139
Запуск і зупинка двигуна натисканням кнопки 138 І
Запуск та зупинка двигуна за допомогою
Ідентифікаційний номер автомобіля (VIN)
ключа
136
Іммобілайзер
Зарядка акумуляторної батареї
228
Індивідуальні налаштування
Захисний блокувальний пристрій
61
Відмикання
Захисні плівки
209
Замкнення
Захист від затискання
Електрична кришка багажника
65
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70
69
211
204
235
228
216
235
209
235
235
123
124
124
123
237
82
106
122
251
144
144
137

263
136
61
61

Індикація
Перемикання передач
Сервісний інтервал
Cторони світу
Індикація контролю тиску в шинах
див. контроль тиску в шинах
Інструмент
Інтервал очищення
Інформаційна система
Багатофункціональний індикатор
Дисплей MAXI DOT
Екологічні поради
Індикація сервісного інтервала
Індикація сторони світу
керувати
Попередження про відкриті двері
Рекомендована передача
Інформаційно-командна система

47
55
54
195
238
85
46
47
50
55
55
54
48
46
47
4

К
Камера
210
Догляд за об'єктивом
Камера заднього виду
160
Активація/деактивація
162
Догляд за об'єктивом
210
Лінії для орієнтації та дорожнє полотно
162
Принцип дії
161
Режим контролю зони позаду автомобіля
164
Режим під'їзду до причепа/контролю відстані 164
Режим поздовжнього паркування
163
Режим поперечного паркування
163
Функціональні кнопки
162
Кермове керування
Контрольна лампа
37
Кермове колесо
налаштування
10
правильне утримування
9
Керування інформаційною системою
48
Килимки
145
див. Килимки
145

Кишені
на внутрішній стороні передніх сидінь
104
на зворотній стороні передніх сидінь
104
Ключ
Вимкнення запалювання
137
Запуск двигуна
137
Зупинка двигуна
137
Увімкнення запалювання
137
Ключ дистанційного управління
Заміна батарейки
250
Ключ для KESSY
Витягнення аварійного ключа
59
Заміна батарейки
250
Кнопка системи замків з центральним блоку60
ванням
Кнопка стартера
Вимкнення двигуна
139
Вимкнення запалювання
139
Відімкнення замку блокування кермового валу
138
Замкнення замку блокування кермового валу
138
Запуск двигуна
139
Проблеми із запуском двигуна
140
Увімкнення запалювання
139
Кнопка CAR
див. «Інформаційно-командна система»
4
Кнопка MODE
183
див. «Вибір режиму руху»
Козирки
дивись Сонцезахисні козирки попереду
83
див. Сонцезахисна шторка
83
див. «Сонцезахисна шторка у задніх дверях» 84
Колеса
Балансування коліс
232
Вік шин
231
Загальні рекомендації
231
Заміна
239
Заміна коліс
233
зберігання
240

Зберігання шин
231
Зимові шини
235
Зношення шин
232
зняття
240
Індекс навантаження
234
Колісний ковпак
240
Ланцюги протиковзання
235
Манера керування
232
Позначки зношення шин
233
Пошкодження шин
233
Розмір шин
234
Символ позначення швидкості
235
Тиск накачування шин
232
Шини із заданим напрямком обертання
234
18
Колінна подушка безпеки
Колісні болти
Захисні ковпачки
240
Послаблення та затягнення
241
Протиугінні колісні болти
241
Комбінація приладів
32
див. «Комбінація приладів»
32
Дисплей
33
Контрольні лампи
35
Лічильник пробігу
35
Огляд
33
Покажчик рівня пального
34
Покажчик температури
34
Система Аuto-Check
47
33
Тахометр
Комп'ютер
дивись Багатофункціональний індикатор
47
Комфортне управління
Відкидний/відсувний люк
71
Вікна
69
Комфортне управління покажчиками повороту
75
Кондиціонер
Вентиляційні отвори
131
Консервація
див. «Догляд за автомобілем»
208

Консервація порожнин
210
Контейнер для відходів
101
Контроль внутрішньосалонного простору
63
Контрольні лампи
35
Контроль тиску в шинах
195
Збереження значення тиску в шинах
196
Інформаційно-командна система
196
Коробка передач
Попереджувальні повідомлення
41
Кришка багажника
64
Автоматичне замикання
64
безконтактне відчинення
67
Відчинення
64
64
Зачинення
Кришка багажника з електричним приводом
Порушення роботи
66
регулювання верхнього положення кришки 66
Управління
65
Кришка капоту
Відкриття
220
Закриття
220
Ксенонові фари
75
Кут звисання
267, 268

Л
Лампи
Контрольна лампа
Лампи розжарювання
Заміна
Ланцюги протиковзання
Лічильник пробігу
Лобове скло
Обігрів

44
259
235
35
82

М
Маси
максимально допустимі маси
Медична аптечка
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263
237

285

Миття
Автоматична мийка
вручну
в установці високого тиску
Миття автомобіля
Місце водія
Відділення для речей
Огляд
Підкурювач
Попільничка
практичне устаткування
Розетка 12 В
Світильник
Місце паркування
Місця для зберігання
Мішок для наскрізного багажу
Модифікації і технічні зміни
Подушки безпеки
Моторна олива
заміна
Контрольна лампа
Перевірка
Поповнення
Специфікація
Моторний відсік
Акумуляторна батарея
Гальмівна рідина
Огляд
Мультимедіа
AUX
USB

207
206
207
206
98
31
110
111
98
107
80
144
98
106
205
222
222
42, 43
223
223
222
219
226
226
221
106
106

Н
Навантаження
264
Навігація
див. «Інформаційно-командна система»
4
Налаштування
Додатковий обігрівач (стояночний обігрів та
вентиляція)
133
Зовнішні дзеркала
87
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Кермове колесо
Положення змінної підлоги
Час
Натягувач стрічки ременя безпеки
Несправніть ламп
Контрольна лампа
Несуча здатність шини
див. Колеса
Ніша для телефону
Номер двигуна
Носії
див. «Інформаційно-командна система»
Носії даних
AUX
USB

10
123
35
14
44
234
99
263
4
106
106

О
Обігрів
Зовнішні дзеркала
Лобове і заднє скло
Сидіння
Обігрів заднього скла
Обмежувач перемикача швидкості
Контрольна лампа
Обмежувач швидкості
Контрольна лампа
Опис управління
Принцип дії
Обрання режиму руху
Режим Comfort
Режим Normal (Звичайний)
Режим Sport (Спортивний)
Обрати режим руху
Режим Eco (Еко)
Режим Individual (Індивідуальний)
Обслуговування
Контрольна лампа
Об'єктив камери
Догляд

87
82
95
82
41
171
41
172
172
183
183
183
184
184
203
46
210

Огляд
Контрольні лампи
Місце водія
Моторний відсік
Олива
Вказівки
Дивись Моторна олива
Опалення
Елементи управління
Режим рециркуляції
Оригінальне приладдя
Оригінальні частини
Освітлення
Багажне відділення
Посадочний простір
Охолоджувальна рідина
Вказівки
Контрольна лампа
Перевірка
Покажчик температури
Поповнення
Очищення
анадовані деталі
Колеса
Натуральна шкіра
Пластикові деталі
Скло фар
Тканини
Хромовані деталі
Чохли сидінь з електричним обігрівом
Штучна шкіра
Alcantara
Очищення автомобіля
Очищувач скла
автоматичний очищувач заднього скла
Догляд за щітками очищувача скла
Рідина для омивання скла
управління
Очищувач та омивач скла

35
31
221
42
223
127
127
130
204
203
113
82
224
42
42
225
34
225
208
210
212
208
210
212
208
213
212
212
206
85
211
221
85
84

Перевірка
Гальмівна рідина
226
Паливний фільтр
Моторна олива
223
Попереджувальні повідомлення
45
Охолоджувальна рідина
225
Паливо
214
перевірки, передбачені законом
203
Дивись Паливо
214
Рівень електроліту
228
Дизель
216
Рівень оливи
223
Заправка
214
Рідина для омивання скла
221
215 Передні адаптивні фари
неетильований бензин
Пальне
див. «Ксенонові фари»
75
Контрольна лампа
40 Передні адаптивні фари (AFS)
Покажчик рівня пального
34
см. «Ксенонові фари»
75
Параметри руху
Передній світильник
керувати
48
салону
80
Парасолька
Передні фари
105
Відділення
259
Розташування ламп розжарювання
Паркувальний автопілот
156 Передня подушка безпеки
17
Автоматична активація системи при русі впеПеремикання
ред
158
Важіль перемикання передач
145
Активація/деактивація
158
Інформація про увімкнену передачу
47
Індикація на дисплеї інформаційно-командРекомендована передача
47
ної системи
157 Підголівник
94
Принцип дії
156
демонтаж і монтаж
95
Паркування
144
Регулювання висоти
94
Камера заднього виду
160 Підіймання автомобіля
242
Система допомоги в керуванні при паркуванПідкурювач
110
ні
164
Підлогове
покриття
Система допомоги під час виїзду з парковки 159
116
Закріплення
Пасивна безпека
8
у багажнику
116
Безпека руху
8
Підлокітник
Перед кожним вирушанням в дорогу
8
задній
105
Педалі
145
позаду
93
Килимки
145
попереду
92
Педаль гальма (автоматична коробка переПідсилювач гальмівного зусилля
143
дач)
208
Контрольна лампа
41 Пластикові деталі
209
Перевезення дітей
22 Плівки
Перевезення лиж
94 Повернення та утилізація старих автомобілів 206
Погодні умови
202

П

Подушка безпеки
Бокова подушка безпеки
18
Вимкнення
20
Вимкнення передньої подушки безпеки переднього пасажира
21
Колінна подушка безпеки
18
Контрольна лампа
39
Налаштування та порушення у системі подушок безпеки
205
Подушка безпеки для голови
20
Спрацювання
16
Подушка безпеки для голови
20
Подушки безпеки
15
Передня подушка безпеки
17
Покажчик
34
Рівень пального
Температура охолоджувальної рідини
34
Покажчики поворотів
74
Контрольна лампа
41
Показники викиду шкідливих речовин
264
Полірування лакофарбового покриття автомобіля
див. «Лакофарбове покриття автомобіля» 208
Попередження в разі перевищення швидкості
49
Попередження про відкриті двері
46
Попередження про інтервал
45
Контрольна лампа
Попередження про низьку температуру
Контрольна лампа
45
Попереджувальні символи
див. Контрольні лампи
35
Попільничка
111
знімна
111
Поповнення
Моторна олива
223
Охолоджувальна рідина
225
Рідина для омивання скла
221
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Правильне сидяче положення
9
Водій
9
Задні сидіння
11
Передній пасажир
10
Практичне устаткування
Відділення для окулярів
102
Відділення для парасольки
105
Відділення для речей
98
Відділення для речей під сидінням переднього пасажира
103
Гачки для одягу
104
знімний мішок для наскрізного багажу
106
Кишені на внутрішній стороні передніх сидінь
104
Кишені на зворотній стороні передніх сидінь 104
101
Контейнер для відходів
Підкурювач
110
Попільничка
111
Розетка 12 В в салоні
107
Розетка 12 В у багажному відділенні
108
Розетка 230 В
108
Світловідбивний жилет
238
Спинка сидіння з пристроєм для довгомірного багажу
94
Тримач для напоїв
100
Тримач паркувальних талонів
98
Приладдя
202
Припрацювання
149
Гальмівні накладки
Двигун
149
Шини
149
Пристрій дистанційного управління
Додатковий обігрів (стояночний обігрів і вентиляція)
134
Пристрій для довгомірного багажу
94
Пристрій попереднього розігріву
Контрольна лампа
39
Пристрій проти затиснення вікном
Відкидний/відсувний люк
70
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Причеп
13-контактна розетка
Завантаження
Запобіжне вушко
під'єднання і від'єднання
Режим експлуатації з причепом
Протиблокувальна система (ABS)
Протитуманні фари
Контрольна лампа
Протитуманні фари з функцією CORNER
Протиугінні колісні болти

199
199
200
199
199
200
153
76
41
76
241

Р
Радіоприймач
4
див. «Інформаційно-командна система»
Регулювання
202
Висота ременя
13
Внутрішнє дзеркало заднього виду
86
Дальність освітлення
73
Підголівники
94
Сидіння
89
Регулювання і технічні зміни
Обслуговування
203
Спойлер
204
Регулювання сидінь
9
Режим економії
Контрольна лампа
45
Режим експлуатації з причепом
197, 200
Режими роботи автоматичної КП
146
Режим рециркуляції
130
Режим руху
183
Рекомендації щодо використання коліс
231
Рекомендації щодо водіння з відремонтованими шинами
245
Ремені
11
очищення та догляд
213
Ремені безпеки
11
Автоматичні системи змотування ременя
14
з реверсом
14

Натягувач стрічки ременя безпеки
Очищення
правильне проходження
Пристібання і відстібання
Регулювання висоти
Фізичний принцип фронтального зіткнення
Ремені безпеки з реверсом
Ремінь безпеки
Контрольна лампа
сигнальна лампа
Ремонт і технічні зміни
Ремонт шин
Випробування тиском
загальні рекомендації
Ремонт шини
Герметизація і накачування шини
Підготування
Рідина для омивання скла
Зимовий період
Контрольна лампа
Перевірка
Поповнення
Роздільна перегородка з сітки
Знімання/встановлення корпусу
Роздільна перегородка із сітки
за задніми сидіннями
за передніми сидіннями
Розетки
230 В
Розетка 12 В в салоні
Розетка 12 В у багажному відділенні
Розмір шин
Розмір шини
див. колеса
Розпізнання втомленості водія
Вказівки
Принцип дії

14
213
13
13
13
12
14
42
37
202
245
244
245
244
221
44
221
221
125
124
125
125
108
107
108
234
234
195
195

Розпізнання дорожніх знаків
Вказівки
Додаткова індикація
Принцип дії
Рух
Подолання водних перешкод
Показники викиду шкідливих речовин
Споживання пального
Ручна система кондиціювання
Режим рециркуляції
Ручне перемикання передач
див. Перемикання
Ручне регулювання сидінь

193
194
194
193
151
264
264
130
145
89

С
Світильник салону
Зовнішнє освітлення
Світло
Аварійна світлова сигналізація
Автоматичне управління світлом фар
Ближнє світло
Вмикання і вимикання
Габаритне світло
Дальнє світло
Денне світло
Допоміжна система регулювання фар
Задні протитуманні ліхтарі
Заміна ламп розжарювання
Контрольні лампи
Ксенонові фари
Місце водія
Паркувальний ліхтар
Покажчики поворотів
Протитуманні фари
Протитуманні фари з функцією CORNER
Регулювання кута нахилу фар
Режим подорожі
Світловий сигнал
COMING HOME/LEAVING HOME

81
73
78
75
73
73
73
74
74
79
77
259
35
75
80
78
74
76
76
73
76
74
77

Світлосигнальні пристрої
Контрольна лампа
41
Селектор
див. Управління селектором
146
Сигнал
31
Сигнал тривоги
Активація/деактивація
63
вимкнення
63
Причеп
201
Спрацювання
63
Сигнальних ліхтар передніх дверей
81
Сидіння
Відкидна спинка переднього пасажирського
91
сидіння
електричне регулювання
89
запам'ятовування
90
Збереження в пам'яті ключа з радіоуправлінням
90
Обігрів задніх сидінь
97
Обігрів передніх сидінь
96
Підголівники
94
Підлокітник позаду
93
Підлокітник попереду
92
Ручне регулювання
89
Спинки задніх сидінь
92
Функції комфортної експлуатації сидіння переднього пасажира
89
Функція пам'яті сидіння з електричним нала90
штуванням
Сидіння і підголівники
88
Символ позначення швидкості
див. Колеса
235
Синхронне регулювання задніх дзеркал
87
Система аварійного гальмування, яка попереджає численні зіткнення (MCB)
155
Система автоматичного регулювання швидкості
169
Контрольна лампа
41
Опис управління
171
Принцип дії
170

Система допомоги в аварійних ситуаціях
192
Принцип дії
192
Умови функціонування
192
Система допомоги в керуванні при паркуванні
164
Автоматична підтримка гальмування
168
Виїзд з місця для паркування, розташованого паралельно дорожньому полотну
168
Вказівки
169
Паркування вперед
168
Паркування назад
167
Переключення режиму паркування
166
Пошук місця для паркування
166
Принцип дії
165
Система допомоги під час виїзду з парковки 159
Активація/деактивація
160
Вказівки
160
Принцип дії
159
Система допомоги під час зрушення з місця
на підйомі (HHC)
154
Система допомоги при гальмуванні (HBA)
154
Система допомоги у заторах
191
Принцип дії
191
Умови функціонування
192
Система електронного блокування диференціалу (EDS, XDS)
154
Система замків із центральним управлінням 58
62
Проблеми
Система захисту проти відбуксування автомобіля
63
Система кондиціонування
Climatronic
128
Система кондиціонування повітря
127
система кондиціонування повітря з ручним
управлінням
127
Система кондиціонування повітря з ручним
управлінням
Елементи управління
127
Система кондиціювання
Режим рециркуляції
130
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Система контролю за відпрацьованими газами
Контрольна лампа
39
Система контролю тиску у шинах
Покажчик
40
Система омивання скла
221
Омивач скла
85
Система очищення фар
Система очищення фар
86
Система пасивної безпеки
Контрольна лампа
39
Система пасивної безпеки ProAktive
185
Принцип дії
186
153
Система підтримки курсової сталості (ASR)
Система підтримки курсової сталості (ESC)
153
Система подушок безпеки
15
Система протиугінної сигналізації
Активація/деактивація
63
Причеп
201
Система розпізнавання втомленості водія
194
Система сканування простору в передній частині автомобіля
179
Деактивація/активація
182
Попередження про інтервал
181
Попередження та автоматичне гальмування 181
Попереджувальні повідомлення
183
Принцип дії
180
180
Радіолокаційний датчик
Система стабілізації зчепленого автомобіля
(TSA)
155
Система Auto-Check
47
Система START-STOP
140
Системи підтримки курсової сталості
152
Сітки
115
Складання дзеркала переднього пасажира
87
Складові частини аптечки для ремонту шин 244
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Склоочисник
Заміна щітки склоочисника заднього скла
254
Заміна щіток склоочисників лобового скла 254
Сервісне положення важелів очисника
254
Скребок для видалення льоду
209
Сонцезахисна шторка
83
управління
71, 72
Сонцезахисна шторка у задніх дверях
84
Сонцезахисні козирки
83
Споживання пального
264
Спойлер
204
Стан автомобіля
дивись Система Auto-Check
47
Старі автомобілі
206
Повернення та утилізація
Стоянка
Паркувальний автопілот
156
Стоянкове гальмо
143
Контрольна лампа
36
Стоянкове гальмо – функція Auto Hold
Контрольна лампа
41

Т
263
Табличка з даними автомобіля
Табличка з даними автомобіля і заводська табличка
Табличка з даними автомобіля і заводська
табличка
263
Тахометр
33
Телефон
див. «Інформаційно-командна система»
4
Технічні дані
263
Техобслуговування
Індикація сервісного інтервала
55
Тиск накачування шин
232
Тиск оливи
Вказівки
42
Тиск у шинах
Контрольна лампа
40

Транспортування
Багажне відділення
Багажник на даху
Трикутник
Тримач для напоїв
Тримач мультимедійних пристроїв
Використання
за підголівниками
у підлокітнику заднього сидіння
Тримач паркувальних талонів
Тримач I-PAD
Використання
за підголівниками
у підлокітнику заднього сидіння
Тягово-зчіпний пристрій
Використання
Вказівка
Допоміжне приладдя
Навантаження на зчіпну кулю

98
113
126
237
100
112
112
113
98
112
112
113
197
197
197
198
197

У
Увімкнення запалювання
137
Ключ
Кнопка стартера
139
Уникнення пошкодження автомобіля
151
Управління вікнами
67
Кнопка у дверях переднього пасажира
69
Кнопка у задніх дверях
69
Кнопки на дверях водія
68
Комфортне управління
69
Несправності
70
Управління селектором
146
Утилізація
Повернення та утилізація старих автомобілів 206
Ущільнення
Догляд за автомобілем
208

Ф
Фари
Подорожування за кордоном
Система очищення фар
Фільтр сажі
Попереджувальні повідомлення
Функція пам'яті сидіння
Функція Auto Hold
Контрольна лампа

78
86
44
44
90
155
41

Х
Хромовані деталі
див. «Догляд за автомобілем»

208

Ц
Цифровий годинник

35

Ч
Чохли сидінь
догляд

213

Ш
Шибки
знеліднення
Шини
див. колеса
Зношення
нові
Позначки зношення
Пошкодження
Пояснення маркування
Тиск накачування шин
Ширина автомобіля
Шкіра
Догляд за натуральною шкірою
Штучна шкіра

EPC
Контрольна лампа
Щітки очищувача скла
211 ESC
Контрольна лампа
Інші символи
Принцип дії
ABS
ESC Sport
Контрольна лампа
38 Front Assistant
Принцип дії
153
Контрольна лампа
ACC
173 HBA
ASR
HHC
Контрольна лампа
38 ISOFIX
Принцип дії
153 KESSY
ASR – вимкнення
відмикання
38
Контрольна лампа
Віртуальна педаль
AUX
106
замикання
AdBlue
217, 218
Кришка багажника
заправлення
217, 218 LEAVING HOME
Контрольна лампа
43 Lane Assist
Alcantara
Контрольна лампа
догляд
212 Lane Assistant
Auto Hold
155
див. «Асистент руху по смузі»
Контрольна лампа
41 Light Assist
COMING HOME
77 MAXI DOT
CORNER
див. дисплей MAXI DOT
див. Протитуманні фари з функцією CORNER 76 MCB
Climatronic
N1
Автоматичний режим
130 ParkPilot
Елементи управління
128
SAFE
Режим рециркуляції
130
див. Захисний блокувальний пристрій
DAY LIGHT
SAFELOCK
Див. денне світло
74
див. Захисний блокувальний пристрій
DCC
183
START-STOP
Контрольна лампа
45
Вказівки
DSR
154
Допомога із запуском
DriveGreen
150 START-STOPP
Driving Mode Selection
183
Контрольна лампа
Dynamic Light Assist
79 START STOP
EDS
154
Деактивація/активація системи вручну
Принцип дії

Щ

209
231
234
232
149
233
233
234
232
265, 266
212
212
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39
38
153
153
45
154
154
26
60
67
60
67
77
41
186
79
50
155
123
156
61
61
140
142
246
45
141
141
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SmartGate
З'єднання через пошук бездротової мережі
Налаштування
Wi-Fi Direct
SmartLink
див. «Інформаційно-командна система»
TOP TETHER
TSA
Tiptronic
USB
VIN
Ідентифікаційний номер автомобіля
Wi-Fi
див. «Інформаційно-командна система»
Налаштування
Пароль
Wi-Fi Direct
XDS
i-Size
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56
57
57
4
27
155
147
106
263
4
57
56
57
154
27
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Забороняється передрукування, тиражування, переклад, в тому числі вибірково, або інше використання без письмового дозволу компанії ŠKODA
AUTO a.s.
За законом про захист авторських прав усі права належать компанії ŠKODA
AUTO a.s.

Ми зберігаємо за собою право на внесення змін.
Видано: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2015

www.skoda-auto.com
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